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Sammanfattning  
 

Som en subundersökning till det svenska projektet ”Naturvetenskap i verksamheten” som är en del av det nordiska 

projektet EXPLORA är syftet med denna undersökning att ge ytterligare material till hur den svenska 

naturvetenskapsundervisningen är uppbyggd. Det är även tanken att ge ytterligare information om och hur dialoger 

och diskussioner finns med som en del av meningsskapandet i undervisningen samt om undervisningen är kopplat 

till ett vardagligt perspektiv. Det intressanta är också hur läraren lägger upp sin naturvetenskapliga lektion utifrån 

lektionens syfte. 

Tidigare forskning har mest grundat sig på grundskolans elever och undervisning och tanken är att bredda 

kunskapsområdet och därför riktar sig denna undersökning mot gymnasiets undervisning. Studien genomfördes 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

En lektion i naturkunskap A på gymnasiet filmades och analyserades efter kategorier framtagna av EXPLORA. 

Det kommunikativa förhållningssättet var mestadels av aktoritativ - interaktiv karaktär där läraren för eleverna med 

hjälp av frågor och svar mot ett visst mål. Frågorna läraren ställde mestadels var av sluten karaktär det vill säga att 

läraren var ute efter ett specifikt svar. Språket var lika mycket vetenskapligt som vardagligt. Läraren använde sig 

både av vardagliga perspektiv och vetenskapliga perspektiv när han förklarade och beskrev nya vetenskapliga 

begrepp under lektionen.  

Lektionen utgjordes i stora drag av en kort inledning därefter presenterar läraren nya begrepp framme vid tavlan och 

i slutet av lektionen får eleverna jobba med uppgifter ur boken. Diskussion, kommunikation av dialog – interaktiv 

karaktär, förekom endast då läraren hjälpte eleverna under tiden dom arbetade med uppgifter ur boken. 

Huvuddelen av lektionen spenderade läraren med att lära ut och beskriva nya vetenskapliga begrepp framme vid 

tavlan och huvuddelen av elevernas aktivitet bestod i att lyssna till helklassundervisningen.  
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1.   Inledning 
 

 

Det finns lika många olika sätt att undervisa i naturvetenskap som det finns lärare. Genom att 

undersöka kommunikationen mellan lärare och elever under en naturvetenskapslektion på 

gymnasiet kommer förhoppningsvis detta examensarbete skapa ytterligare en liten pusselbit 

till kommunikationens stora pussel.  

Som en subundersökning till det svenska projektet ”Naturvetenskap i verksamheten” som är 

en del av det nordiska projektet EXPLORA kommer denna undersökning ge ytterligare 

material till hur den svenska naturvetenskapsundervisningen är uppbyggd. Det är även tanken 

att ge ytterligare information om och hur dialoger och diskussioner finns med som en del av 

meningsskapandet i undervisningen samt om undervisningen är kopplat till ett vardagligt 

perspektiv. Det intressanta är också hur läraren lägger upp sin naturvetenskapliga lektion 

utifrån lektionens syfte. 

Tidigare forskning har mest grundat sig på grundskolans elever och undervisning och tanken 

är att bredda kunskapsområdet och därför ska jag, eftersom jag studerar till gymnasielärare i 

naturvetenskapliga ämnen, rikta mig mot gymnasiets undervisning. 

 

Min övergripande fråga är: 

Hur kommuniceras naturvetenskap i klassrummet? 

 

Undersökningen baseras på ett sociokulturellt perspektiv. 

En lektion i naturvetenskap har filmats och ljudinspelats och materialet har analyserats efter 

kategorier framtagna av projektet EXPLORA som delvis grundar sig i  Mortimer och Scotts 

2003 undervisningskategorier. Min studie är både en kvalitativ observationsstudie vilket 

innebär att jag har fokuserat på kommunikation istället för kvantifiering av data men även en 

kvantitativ innehållsanalys då jag använt mig av redan framtagna analysverktyg för att 

analysera kommunikationen i klassrummet. 
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2.   Det nordiska projektet EXPLORA 
 

Vid Linköpings universitet finns ett forskningsprojekt, Naturvetenskap i verksamheten, som 

drivs av Ragnhild Löfgren, Lars-Erik Björklund, Glenn Hultman och Jan Schoultz. Det 

svenska forskningsprojektet studerar och undersöker hur naturvetenskapslektioner är 

utformade samt dess innehåll och även hur eleverna socialiseras in i skolans 

naturvetenskapliga undervisning. Det svenska projektet är en del av det större nordiska 

projektet EXPLORA. 

 

Projektet EXPLORA är ett samarbetsprojekt mellan Oslo universitet i Norge, Linköpings 

universitet i Sverige och Aarhus universitet i Danmark. Inom projektet undersöker och 

studerar man klassrumsinteraktioner och kommunikationen i det vetenskapliga klassrummet 

baserat på ett sociokulturellt perspektiv. Man hoppas kunna samla in erfarenheter som kan 

bidra till att förbättra lärarutbildningen och förändra handlandet i klassrummet och i skolan till 

det bättre. Projektet behandlar främst lärares och elevers samtal under praktiskt arbete i det 

naturvetenskapliga klassrummet. Fokus ligger på interaktionen mellan lärare, elev och 

undervisningsmaterial. Det ligger även ett intresse i att undersöka om det finns en nordisk 

undervisningsprofil d.v.s. om det finns gemensamma drag i naturvetenskapsundervisningen i 

de tre länderna. Man har tagit fram och använder sig av olika kategorier för att kunna 

analysera kommunikationen i klassrummet så noga som möjligt. Huvudsyftet är att ta fram en 

kodbok som ska kunna bli användbar. En del av kategorierna är baserade på Mortimer och 

Scotts undervisningskategorier från 2003. Forskningsledaren Marianne Ödegaard arbetar 

tillsammans med Sonja Mork och Nina Arnesen på Oslo universitet med fokus på 

undervisningsstrategier, att analysera och tolka olika interaktioner i den vetenskapliga 

undervisningen. I Danmark, Aarhus universitet, arbetar Hanne Möller Andersen och Birgitte 

Lund Nielsen med fokus på attityd- och motivationsskapande processer i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Forskningsmedel för Projektet EXPLORA kommer bland 

annat från Committee for Nordic research Council for Humanities and the Social Sciences 

(NOS-HS). (www.liu.se samt EXPLORA, forskningsmedelsansökan, personlig kontakt med 

Jan Schoultz och Glen Hultman maj-juni 2010) 

 

 

 

http://www.liu.se/
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2.1   Tidigare svenska resultat inom EXPLORA 

 

I artikeln ”Classroom discussions in science and about science” som är en undersökning av 

kommunikationen i en naturvetenskaplig laborationslektion inom EXPLORA, skriven av 

Löfgren m.fl. var slutsatsen att läraren lade ner den mesta tiden av lektionen på praktiska 

instruktioner. Andra läraraktiviteter som Löfgren m.fl. undersökte var:  

 

1. Sammanfatta föregående lektion 

2. Lära ut nya naturvetenskapliga begrepp 

3. Ge praktiska instruktioner  

4. Sammanfatta lektionen  

5. Hålla ordning på klassen 

6. Observera utan att undervisa 

7. Praktisk hjälpa eleverna  

 

Tiden för praktiska instruktioner var ungefär lika stor som tiden som eleverna spenderade på 

sitt praktiska arbete. 

Även Elander & Kim kom fram till samma sak i sitt examensarbete ”Innehållet i NO-

lektioner” som är knutet till EXPLORA, att den huvudsakliga tiden på laborationslektionen 

gick åt till praktiska instruktioner. Båda dessa arbeten kom också fram till samma slutsats att 

lärarens kommunikation med eleverna består mest av beskrivningar hur eleverna ska göra och 

språket är enkelt och vardagligt. Elander & Kim uppfattade det även så att det ibland blir svårt 

att urskilja vetenskapen p.g.a. det vardagliga språket.  I båda undersökningarna finner man att 

interaktionerna i klassen är mestadels av en av Mortimer och Scott kallad, auktoritativ – 

interaktiv karaktär, eller med andra ord, där eleverna är aktiva i samtalet med läraren men 

läraren styr samtalet åt ett visst mål. 

Ytterligare ett examensarbete (Hildemar & Ohlsson, 2009) som skrivits i samarbete med 

EXPLORA kom fram till samma slutsats som Schoultz (2000) då Schoultz beskriver hur han 

uppfattade barnens svårigheter att skilja det vardagliga språket från det vetenskapliga och 

därmed får barnen svårt att särskilja den vetenskapliga förklaringen på vardagliga begrepp.  
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Sammanfattningsvis tyder resultaten hitintills på att: 

 

- Mycket tid går åt till praktiska instruktioner 

- Språket är vardagligt 

- Kommunikationen är mestadels beskrivningar 

- De flesta interaktionerna är av auktoritativ – interaktiv karaktär 

- Det verkar finnas en svårighet för barnen att skilja vardagsspråket och 

vetenskapsspråket åt vilket skapar begreppsförvirring. 

 

3.   Syfte  
 

Syfte med undersökningen är att analysera och studera lärarens kommunikation med sina 

elever under en naturvetenskaplig lektion på gymnasiet samt att se om kommunikationen kan 

analyseras enligt kategorierna inom projektet EXPLORA (se analysverktyg kap 7.4). Syftet är 

även att se hur läraren lägger upp sin lektion praktiskt. Syftet med undersökningen är inte att 

vara kritisk utan beskriva och analysera kommunikationen i klassrummet. 

  

4.   Forskningsfråga 
 

Hur kommunicerar läraren ämnets innehåll under den filmade naturvetenskapliga lektionen? 

Med kommunikation menas lärarens språk, och förhållningssätt i klassrummet och gentemot 

eleverna. 

 

5.   Perspektiv 

5.1   Olika perspektiv på lärande 

 

Vår utbildning är viktig och skolan har genom åren präglats av en dynamisk kultur, inte bara i 

vad vi ska lära oss utan också de sätt vi lär oss på. 

Det har funnits olika lärandeteorier genom tiderna som har präglat undervisningen i skolan. 

Behaviorismen kom med tanken att vårt lärande enbart styrs av stimuli och belöningar. Det 

motsvarar en empiristisk idétradition, där det är de fysiska erfarenheterna som individen gör 
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som leder till lärande. Tänkande reflektion antas antingen inte existera eller så hävdar 

behaviorismen att det i alla fall inte är något som man inom vetenskapen kan uttala sig om. I 

motsats till detta hävdar den rationalistiska idétraditionen att det är användandet av vårt 

sunda förnuft som ger oss kunskapen om omvärlden. Den behavioristiska tankegången 

övergavs efter upptäckter som tydde på att vi även hade någon sorts inbyggd ”dator” som 

kunde processa tankar och skapa ny kunskap utan att behöva styras av stimuli eller 

belöningar. Denna filosofi betecknas som kognitivism. Piaget var en företrädare för 

kognitivismen där han förde utvecklingen mot studier av tänkandet och mot ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Han hävdade att vi som andra varelser vill ha jämvikt med sin 

omgivning, vi strävar mot att anpassa oss och genom detta så lär vi oss och tar in kunskap. 

Piaget ville undersöka och få reda på hur barn tänker och vilka tankeprocesser, sätt att 

resonera och föreställa sig världen, som ligger bakom de svar som barnen ger. Han ville veta 

hur barns inneboende intellektuella kapaciteter utvecklas. Piaget hävdade också att tänkandet 

utvecklas inifrån och att man utvecklas kognitivt genom att göra erfarenheter som korrigerar 

ens världsbild som leder till att man utvecklar sitt intellekt (Säljö 2000).  

 

Det här examensarbetet är baserat på Vygotsky lärandeteorier. Vygotsky hävdade att vår 

utveckling styrs av språket, det inre och det yttre, där vi med handledning kan utvecklas mer 

än om vi skulle lämnas helt åt våra egna tankar. Med hjälp av andras begrepp och tankar kan 

vi utveckla våra egna till att bli mer komplexa och förfinade. Vygotsky sökte efter utsagors 

och ords betydelse och mening och genom detta visa på hur människan kan lära sig att lösa 

problem och planera genom sitt verktyg att kommunicera och att klä sina tankar i ord 

(Vygotsky, 1986). I motsats till Piagets tankegångar att instruktioner inte hade någon 

betydelse för elevens utveckling upptäckte Vygotsky en skillnad mellan det elever kunde lära 

sig på egen hand och vad de kunde lära sig med hjälp av lärare eller annan mer kunnig person. 

Detta kallade han för den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1986, sid. 187). 
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5.2    Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Det är inte bara hur vi är eller hur vi biologiskt är skapade som präglar hur vi människor lär 

utan också hur vår omgivning ser ut, vår kultur, vilka resurser som den erbjuder och vilka 

krav som den ställer på oss. Vi är kulturella varelser och som interagerar med andra 

människor i vardagen. Vi kan, genom att använda oss av redskap, artefakter, mer än vad vi 

skulle kunna enbart med våra biologiska förutsättningar. Vi är intimt förbundna med vår 

omgivnings sociala praktiker, dess historia och föreställningsvärld. Detta är en utgångspunkt 

för ett sociokulturellt perspektiv på lärande där man intresserar sig för hur grupper och 

individer samspelar och kan ta åt sig information och utnyttja fysiska och kognitiva resurser. 

Förändringen från förr till nu med alla tänkbara artefakter som vi har skapat under årtusenden, 

våra kulturer, våra redskap och verktyg, ger oss en förståelse för att mycket ligger utom vår 

kropp och dess biologi. Det ligger i det sociokulturella. Alla redskap som vi skapat, även 

språket, har utvecklats för att hjälpa oss att klara av situationer vi annars inte skulle ha klarat 

av. Det är genom interaktioner, samspel med andra människor, som vi har lärt oss hantera 

dessa redskap (Säljö 2000). Inom det sociokulturella perspektivet finns det 4 steg i att lära sig 

hantera komplexa intellektuella och fysiska redskap: 

 

1 Eleven saknar förtrogenheten med redskapet. 

2 Eleven använder sig av redskapet under handledning av en mer kompetent 

person. 

3 Eleven ökar sin förståelse och behärskning av redskapet men nu med mindre 

hjälp från handledare. 

4 Eleven behärskar själv redskapet och vet när och hur det ska användas. 

(Säljö 2000, sid. 124) 

 

Det finns även 3 företeelser som samverkar i ett sociokulturellt perspektiv: 

 

1 Utveckling och användning av intellektuella redskap 

2 Utveckling av fysiska redskap 

3 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter. 

(Säljö 2000, sid. 22-23) 
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Förr i tiden var skolundervisningen uppbyggd på att läraren överförde information och 

eleverna mottog den. Hela klassrumsformen, med bänkar som står uppradade och kateder 

framme vid tavlan, understryker detta tankesätt. Tanken med lärare som avsändare av 

information och elev som mottagare av information är en förenklad version av hur människan 

lär och samspelar. I ett sociokulturellt perspektiv är skapandet av kunskap, liksom 

återskapandet av kunskap, ofta ett resultat av engagemang och kamp där kunskapen är knuten 

till argumentation och handling i ett socialt sammanhang.  Kunskap är ett resultat av att aktivt 

försöka förstå, se och hantera världen på ett visst sätt. Olika perspektiv på verkligheten ger 

olika kunskaper, det vill säga mitt kulturarv och mina tidigare kunskaper, präglar min bild av 

verkligheten och situationen jag befinner mig i. Samma företeelse kan tolkas och förstås olika 

beroende på observatör och situation (Säljö 2000). 

Kunskaper är något man använder som resurs för att lösa problem och hantera vardagens alla 

möten och situationer på ett ändamålsenligt sätt.  Hur kunskapen används är situerat i sociala 

praktiker. Att skaffa kunskaper blir då en fråga om att få information, färdigheter och 

förståelse men också samtidigt lära sig veta vilken information, vilka färdigheter och vilken 

förståelse som är relevant i ett visst sammanhang. Därmed är kunskapen situerad. Skolan är 

en institution där undervisningen bygger på skolämnen där eleverna ska lära sig abstrakta och 

avancerade former av kommunikation som eleverna inte använder i vardagen. Detta gör ofta 

kunskaperna situerade för skolan och svåra att härleda till vardagen (Säljö 2000). 

 

Vi kan mediera omvärlden genom artefakter, genom teknik, med hjälp av vår kropp och också 

genom det viktigaste redskapet, språket. Språket är ett kraftfullt redskap därför att man kan 

tala om saker som inte är närvarande. Kroppen kan peka på saker men med språket kan vi 

kommunicera och berätta om saker som hänt igår, saker som kommer att hända och om saker 

som inte är närvarande utan finns på en annan plats. Språket kan användas för att framställa 

saker på ett särskilt sätt för ett visst syfte (Säljö 2000). 

Språket har olika funktioner. En utpekande funktion, en semiotisk funktion och en retorisk 

funktion. Den utpekande funktionen språket kan ha är att göra någon uppmärksam på något, 

ungefär samma funktion som om man skulle peka med fingret. Den semiotiska funktionen 

signalerar mening med det vi säger, en innebörd beroende på situation och vår relation till 

objektet i samtalet. Det finns också en retorisk funktion med språket där vi använder språket 

för att påverka någon, vi lägger in känslor i orden och orden kan tolkas utifrån situationen och 

skapa en mening mellan människor (Säljö 2000).  
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Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande och tänkande är språket som tidigare sagts 

det allra viktigaste verktyget för meningsskapande och kommunikation (Säljö 2000, Johnson 

& Morrow 1981). Att behärska språket har en central roll. Språket är unikt då det kan 

användas till att kommunicera och dela kunskaper insikter och förståelse med varandra. 

Språket används för att utveckla och testa kunskaper och världsbilder samt argumentera och 

bryta världsföreställningar. Vårt språk och tankesätt liksom vårt sätt att hantera situationer 

präglas av tidigare erfarenheter och vår omvärld och människorna vi möter. Vi formar vårt 

språk efter omständigheterna och diskursen för att skapa meningsfull kommunikation. Språket 

blir länken mellan vår yttre kommunikation och vårt inre tänkande och meningsskapande 

(Säljö 2000). Det är i samspel med andra, i sociala processer, som man kan lära sig vetenskap 

(Leach & Scott 2003). 

 

6.   Forskning om undervisning i naturvetenskap 

6.1   Att lära sig naturvetenskap 

 

Det naturvetenskapliga ämnet i skolan har sin egen historia och är präglad av vårt kulturarv. 

Det är sammanvävt med historia, teknologi, kultur, konst, språk och filosofi och liksom dessa 

skapat av människor. Den naturvetenskapliga tankevärlden är förenklingar och idealiseringar 

av verkligheten. Naturvetenskapen försöker ge förklaringar och beskrivningar av det vi ser 

och upptäcker runt omkring oss. Det är begrepp, lagar, hypoteser och teorier. I skolan är 

begreppen väletablerad kunskap men i verkligheten bland de ledande forskarna finns debatter, 

oenigheter och kontroverser angående naturvetenskapen (Sjøberg, 2004). 

”Att lära sig naturvetenskap är att bli socialiserad in i en diskursiv tradition som går långt 

tillbaka och som med tiden blivit mycket abstrakt och specialiserad” (Säljö & Wyndhamn 

2002, sid. 40). Det handlar om att bli presenterad för dessa vetenskapliga koncept, lagar, 

teorier och principer och att lära sig ett vetenskapligt arbetssätt. Det handlar om att bli 

introducerad in i skolvetenskapens sociala språk. Det innefattar också att kunna föra in 

vetenskapen pin i vardagen, in i omgivningens problem, in i de tekniska och de sociala 

problemen som finns runt omkring oss (Scott 2008, Leach & Scott 2003). Elever kommer inte 

att lära känna de vetenskapliga formerna, teorierna och praktiken om inte någon introducerar 

dem i detta genom undervisning (Leach & Scott 2002). 
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6.2   Att kommunicera naturvetenskap 

  

Helge Strömdahl (2002) skriver i boken Kommunicera naturvetenskap i skolan att 

naturvetenskapen kulturellt sett anses vara svår att kommunicera för att den är kall och 

rationell. Detta hänger samman med att naturvetenskapens karaktär och språk inte ofta 

sammanfaller med vardagens sätt att resonera och tänka, det vill säga att naturvetenskapen går 

utanför sunt förnuft och vardagsverkligheten och bygger på idealiseringar och är abstrakt och 

matematisk.  

Lemke (1990) skriver att de vetenskapliga ämnena innehåller betydligt mer av specialiserade 

och främmande ickeverbala aktiviteter än vad andra akademiska ämnen gör.  

 

Ibland kan det vardagliga språket och förhållningssättet vara tillräckligt för att kommunicera 

naturvetenskap. Med det vardagliga språket menas det språk man använder i den vardagliga 

kommunikationen med andra människor. Om inte denna kommunikation räcker till för att 

förklara ett fenomen krävs det ett annat sätt att kommunicera eller förhålla sig till ämnet, ett 

vetenskapligt (Strömdahl 2002).  

Lemke (1990) argumenterar emot att vetenskap i sig skulle vara ett svårt ämne. Han påstår att 

det helt enkelt är så att om man tycker att det är svårt så är det för att språket och formen inte 

är likt det vi redan har lärt oss och är vana vid. Språket känns främmande. Det kan vara så att 

ämnet inte presenteras för oss på ett sätt som vi uppfattar som värdefullt eller intressant och 

som vi kan förstå. Ofta begär samhället av studenterna att de ska närma sig vetenskapen inte 

tvärt om. Detta kan medföra att vissa studenter aldrig når fram till att förstå vetenskapens 

diskurs. Lemke skriver vidare att vetenskapen brukar presenteras på ett auktoritativ sätt det 

vill säga att vetenskapen går att diskutera men förtjänar tilltro p.g.a. ställning och sakkunskap 

men det är lätt att vetenskapen istället presenteras på ett auktoritärt sätt, dvs. ett diktatoriskt 

sätt där inget får ifrågasättas utan allt är fakta och fastslaget. Det är inte riktigt rätt att 

framställa vetenskapen på ett diktatoriskt sätt eftersom vetenskapen är baserad på 

vetenskapsmäns och kvinnors undersökningar, uträkningar och påståenden där hypoteser 

aldrig kan bevisas bara motbevisas. En stor del av tidigare generationers vetenskapliga 

upptäckter och hypoteser har motbevisats några få generationer senare och det är ganska 

troligt att upptäckter som görs nu också i vissa fall kommer att visa sig vara fel. Ofta är det 

ändå så att vetenskapen i skolan presenteras på ett sätt som säger att det som upptäcks och står 

i boken är sann fakta och bevisat, det vill säga på ett auktoritärt sätt. Men det är ändå som 

Lemke skriver på sid. 143 ” ”facts” die like everything else”. Detta är ytterligare en utmaning 
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för lärare och elever i formandet av den vetenskapliga begreppsbilden och den vetenskapliga 

förståelsen. 

 

Det är alltså elevernas tidigare erfarenheter som skapar föreställningar som är inpräntade och 

väl förankrade och näst intill ”undervisningsresistenta”. Om man ska undervisa eleverna till 

nya begreppsbildningar krävs det att man tar utgångspunkt i dessa föreställningar och att det 

blir eleverna själva som skapar begreppen inte att läraren lär ut dem. Inlärningen inbegriper 

att eleverna får skapa egna begreppsstrukturer i hjärnan vilket de gör när de får använda de 

vetenskapliga begreppen i olika sammanhang (Östman, 2002). Eleverna måste själva ta steget 

till en egen förståelse av begreppen utifrån sina egna erfarenheter (Leach & Scott 2003). ”The 

teacher can help and teach; but only the learner can  learn” ( Johnsson & Morrow 1981, sid 

63) 

 

6.3   Meningsskapande 

 

Mortimer och Scott (2003) skriver på sida 3 ”meaning making can be seen to be a 

fundamentally dialogic process, where different ideas are brought together and worked upon” 

 

Den meningsskapande processen sker både på den sociala nivån, det vill säga mellan 

individer genom dialog, men också inom individerna, på individnivå.  Genom att lyssnar på 

andras resonemang och dialoger eller genom att prata med sig själv kan man skapa sig en 

egen mening på den individuella nivån (Mortimer och Scott 2003, Augair m.fl. 2005, Säljö 

2000). Därför är kamrater och lärare viktiga för elevens kompetensutveckling och lärarens 

och elevens samtal är mycket betydelsefull och har en central betydelse i alla vetenskapliga 

lektioner (Mortimer & Scott, 2003, Leach & Scott 2002). Läraren är till för att stötta elevernas 

resonemang kring olika naturvetenskapliga fenomen och skapa en dialog där det viktiga är att 

driva samtalet framåt och utveckla elevernas förståelse kring naturvetenskapliga fenomen 

(Säljö & Wyndhamn 2002, Augair m.fl. 2005). Problemet är att det finns alltför lite tid till 

dialoger runt begrepp och många av eleverna kommer inte till tals alls under en lektion. 

För att hjälpa eleverna till meningsskapande bör de naturvetenskapliga lärarna använda sig av 

all sorts tillgänglig kommunikation och även kommunikationen som går bortom det talade 

och skrivna språket (Mortimer och Scott 2003). 

Läraren kan förutom genom språket vägleda sina elever till meningsskapande genom att: 
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 Skapa sig en förståelse av elevernas vardagsbegrepp 

 Visa på vetenskapliga begrepp inom ett visst område som eleverna ska lära sig 

 Ge eleverna målbestämda uppgifter och med eleverna reflektera över gjorda framsteg 

 Ge eleverna möjlighet att praktisera och tillämpa 

 Utvärdera för att kunna bestämma nya uppgifter för ny utvecklingszon. 

(Säljö & Wyndhamn, 2002)  

 

6.4   Vetenskapen förankrat i vardagen 

 

Genom att försöka förankra vetenskapen i vardagen, det vill säga förankra vetenskapen i 

elevernas egna tidigare vardagliga erfarenheter och upplevelser, kan man skapa ny kunskap 

utifrån individernas egna föreställningar. ”The experience of everyday life are a rich 

intellectual resource that is highly relevant to the study of science” (Lemke, 1990 sid. 138). 

Men detta kan också skapa förvirring då vetenskapliga frågor ställda i ett vardagligt 

sammanhang kan vara svåra att tolka (Schoultz 2002, Östman 2002) på grund av att de kan ha 

många betydelser t.ex. som ordet ”sur” kan betyda att någon är på dåligt humör eller att 

marken är blöt och svampig eller hur en citron smakar mm. Det kan skapa förvirring i 

begreppsförståelsen. Beroende på i vilket sammanhang eleven placerar ett ord eller en 

situation kan dessa tolkas olika. Beroende på var och hur man ställer sin fråga, detta 

inbegriper kroppsspråket, kan frågan tolkas på olika sätt och besvaras på olika sätt. 

Förståelsen är därmed i hög grad situerad och kopplad till den situation där frågan ställs 

(Schoultz 2002).  

I Doris Ash undersökning 2008 om hur femte- och sjätteklassare tänker, skriver och pratar om 

biologi var slutsatsen att de undersökta eleverna kunde skilja på det vardagliga språket och det 

vetenskapliga språket och kunde hoppa mellan språken efter behov. Eleverna använde de ord 

de behövde, oberoende av om de är vetenskapliga eller vardagliga, för att understödja sina 

argument. Eleverna började använda ord innan de riktigt visste vad de betydde och de tänkte 

även i vetenskapliga banor innan de kunde de riktiga vetenskapliga orden. I hennes 

undersökning hjälpte det vardagliga perspektivet till att förstå det akademiska perspektivet 

och det akademiska perspektivet hjälpte till att systematisera det vardagliga perspektivet. 

Även Mortimer och Scott nämner detta att naturvetenskapsundervisningen skapar ett 
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alternativt perspektiv till vardagens händelser, språk och tankar. Det är inte så att de 

vardagliga tankarna ska ersättas utan snarare kompletteras med ett alternativt synsätt på 

omvärlden (Mortimer & Scott 2003, Scott 2008, Ash 2008). ” …man väljer redskap efter vad 

situationen kräver” (Sjøberg 2004 sid 318). 

 

6.5   Lärande och motivation utifrån dialoger och diskussioner 

 

I en undersökning gjord av Mary H Hunrahan 2003 påvisades det att en lärare som kopplade 

vetenskapen till vardagen, och i inledningen till att införa nya begrepp använde sig av ett 

vardagligt språk för att senare föra in det vetenskapliga språket i ett senare skede med hjälp av 

dialoger och diskussioner, fick eleverna att både förstå och tycka att det var roligt. Att ge 

eleverna möjligheten att diskutera och ha en dialog kring naturvetenskapliga begrepp är att ge 

dem möjligheten att skapa en egen förståelse kring begreppen (Barnes, 2008).  

Eleverna som hade en auktoritär lärare, som lade fram vetenskapen på ett sätt så det nästan 

enbart handlade om att klassificera naturvetenskapliga fenomen i vetenskapliga termer och 

inte förde fram en diskussion eller dialog, verkade inte ge eleverna en positiv bild av 

vetenskapen och de tyckte att det var ett svårt ämne att förstå (Hunrahan 2003).Genom olika 

riktningsgivare analyserade Eva Lundqvist i sin avhandling 2009 meningsskapandet i 

dialogen mellan lärare och elever. Med riktningsgivare menas de vägar som läraren visar på, 

vad som räknas som ”rätt” kunskap i den specifika praktiken, genom sitt sätt att svara på 

elevernas frågor eller i annan dialog med eleverna.  Riktningsgivarna kan vara: 

 

Bekräftande – Läraren bekräftar att eleverna ”ser rätt”, ”är på rätt spår”. 

Instruerande – Läraren ger instruktioner. 

Om-konstruerande – Läraren möjliggör för eleverna att uppmärksamma att fakta som tidigare 

ignorerats eller förkastats är just det som de förväntas uppmärksamma. 

Om-orienterande – Läraren påpekar att eleverna bör omvärdera sina tankeriktningar och 

fundera mer på andra fakta, fenomen eller händelser som är mer värda att uppmärksamma. 

Denna riktningsgivare är inte fruktsam om inte läraren visar på hur eleverna ska gå vidare. 

Genererande – Läraren gör det möjligt för eleverna att sammanfatta fakta och dra slutsatser 

av de fakta och information de har. 
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I naturvetenskap ska eleverna lära sig att designa och skapa experiment, hypoteser och 

behöver om-orienterande och bekräftande riktningsgivare. Det är svårt för eleverna att om-

orientera sig om det inte är familjära med diskursen. Som tidigare nämnts har läraren en stor 

roll i språkskapandet och meningsskapandet. Läraren ger eleverna möjlighet att möta olika 

situationer som med lärarens riktningsgivare skapar mening och kunskap baserat på elevernas 

egna erfarenheter (Lundqvist, 2009). 

 

Också genom att eleverna får ställa frågor försöker eleverna förstå de vetenskapliga 

begreppen utifrån deras egna intressen och kunskaper. Det är inte bara eleven som ställer 

frågor som har nytta av att frågan kommer upp utan även lärare och andra elever kan genom 

detta kan ta del av nya tankesätt, argument och formuleringar. Frågor ger också läraren 

möjlighet att föra eleven framåt mot ett specifikt mål i kunskaper och meningsskapande, ett 

auktoritativt förhållningssätt där fokus ligger på att introducera, tillhandahålla, idéer (Leach 

& Scott 2002). Generellt sett är det läraren i skolan som är den som för eleverna framåt mot 

det vetenskapliga tankesättet (Augair m.fl. 2005). 

Det auktoritativa förhållningssättet av läraren kombinerat med dialog med eleverna ser Scott 

m.fl. (2006) som grunden för meningsfullt lärande av förutbestämda vetenskapliga begrepp. 

Tiden är dock den som sätter begränsningar för läraren i hur mycket läraren kan låta eleverna 

prata eftersom det finns förutbestämda områden i vetenskapen som måste gås igenom och 

hinnas med under den knappa tiden läraren har till förfogande. Scott m.fl. (2006) tror att man 

kan lösa detta på ett bra sätt genom att läraren gör prioriteringar och identifierar de 

vetenskapliga områden där en dialog och diskussion kan vara viktig, som till exempel de 

områden där vetenskapen är svår att förklara med hjälp av vardagen. I annat fall kanske inte 

dialogen behövs i samma utsträckning för meningsskapande och därmed kan den till stor del 

uteslutas. 

 

7.   Metod 

7.1   Metodansats 

 

I detta arbete genomförde jag en innehållsanalys med hjälp av en videoinspelad lektion. 

Analysen är av deduktiv, kvantitativ form i det att jag använder mig av en del av EXPLORAs 

kodschema (se analysverktyg) för att fokusera interaktionerna i klassrummet. Men analysen är 
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ändå i huvudsak kvantitativ med ett induktivt syfte att betrakta vad som händer i en 

interaktion och att se om lektionens samtliga interaktioner kan analyseras efter kodboken eller 

om det behövs kompletteras för att ge en bättre helhetsbild av lektionen.  

 

7.2   Undersökningsmetod 

 

För att undersöka det jag ville behövde jag kunna analysera lektionen i efterhand och se på, 

hur läraren rörde sig i klassrummet, vilka elever han pratade med, vad han skrev på tavlan och 

hur läraren konverserade med sina elever. Det går inte som observatör komma ihåg och 

uppfatta allt som sägs och händer under en lektion. För att bäst få den möjligheten var 

videofilmning och ljudinspelning det bästa sättet att fånga det jag ville. Då kan jag se vad som 

hände under lektionen och också transkribera lektionens konversationer och analysera dem. 

Transkribering av allt som sades gjordes för att lättare kunna analysera kommunikationen i 

klassrummet efter EXPLORAs analysverktyg. 

 

7.3   Studiens genomförande 

 

En gymnasieklass på ca 25 elever filmades under en naturvetenskaplig lektion en fredag 

eftermiddag. Kameran stod i bakre hörnet av klassrummet för att få en överblick över klassen 

och läraren. Läraren bar en MP3 spelare för ljudupptagning. Detta för att få en bättre inspelad 

ljudkvalité av lärarens eget tal och dennes kommunikation med eleverna än vad som enbart 

skulle kunna uppfattas av kamerans ljudupptagning. Kameran sattes igång då läraren började 

lektionen och stängdes av efter att läraren avslutat lektionen. Efter den filmade lektionen 

ställdes några enkla frågor till läraren angående om denne trodde att filmningen hade stor 

betydelse för lektionens utgång för egen del samt hur denne uppfattade elevernas reaktion på 

kameran. Därefter transkriberades allt som sades under lektionen och analyserades efter 

utvalda kategorier (se kapitel 7.4). 
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7.4   Analysverktyg 

 

Som analysverktyg för undersökningen har ett urval av koder och kategorier framtagna av 

projektet EXPLORA använts. En del av dessa är baserade på undervisningskategorier 

framtagna av Mortimer & Scotts, 2003. Följande kategorier har använts: 

 

Analysverktyg för lektionsupplägg: 

Läraraktivitet 

 

1 Sammanfattar tidigare lektioners kunskaper och erfarenheter 

2 Presenterar nya begrepp 

3 Instruktioner för praktiskt arbete 

4 Andra instruktioner 

5 Sammanfattar lektionen 

 

Elevaktivitet 

 

1 Tyst läsning 

2 Praktiskt arbete 

3 Arbete vid bänken 

4 Lyssna 

 

Analysverktyg för lärarkommunikation: 

 

Vetenskaplig presentation av läraren 

 

1  Beskrivande   -  Läraren beskriver vetenskapliga fenomen, begrepp, händelser mm. 

2  Förklarande  -  Läraren förklarar vetenskapliga fenomen, begrepp, händelser mm.  

3 Generaliserande  - Läraren beskriver eller förklarar men utan en specifik vetenskaplig kontext.  

 

 

Kommunikativt förhållningssätt i lärarens tal 

 

1 Auktoritativ – interaktiv           –  Läraren leder eleverna genom en sekvens av frågor och svar  
   med ett tydligt mål att nå fram till en bestämd synvinkel.  

                                         

2 Auktoritativ –  icke interaktiv  –  Läraren presenterar en specifik synvinkel  

  

3 Dialog – interaktiv                   –  Läraren och elever undersöker idéer, skapar  ny mening, ställer

   frågor, lyssnar till och inkluderar olika synvinklar

  

4 Dialog – icke interaktiv           –  Läraren överväger olika synvinklar, presenterar och undersöker 

   olika perspektiv 
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Perspektiv 

 

1 Vardagligt perspektiv – Sakerna/problemen sätts in i en vardaglig kontext 

2 Vetenskapligt perspektiv – Sakerna/problemen sätts in i en vetenskaplig kontext 

 

Språk 

 

1 Vardagligt – Lärare och elever använder språk från vardagen 

2 Vetenskapligt – Lärare och elever använder naturvetenskapligt språk och begrepp 

 
 

 

Lärarens frågor och svar 

 

1. Slutna frågor –  Frågor med bara ett riktigt svar som läraren redan vet om och vill 

  undersöka om eleverna också vet svaret. 

 

2. Öppna frågor –  Frågor läraren ställer där han inte vet svaret själv utan söker 

  upplysningar och information. 

 

3. Godkännande av elevens svar – Läraren godkänner elevens svar utan ytterligare 

  kommentarer 

 

4. Formativ Feedback – Eleverna får kommentarer där läraren visar på om eleven är 

  på rätt väg eller bör tänka om. 

 

5. Ger svar –  Lärare ger svaret eller lösningen till eleverna 

 

7.5   Urval  

 

Eftersom tidigare forskning inom projektet EXPLORA har fokuserat på kvalitativa 

undersökningar på grundskolan, fokuserade jag min undersökning till gymnasiet. En 

naturvetenskaplig lektion i en gymnasieskola belägen i södra Sverige filmades och därefter 

analyserades.  
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Jag har begränsa mig till och fokuserat på lärarens kommunikation i klassrummet och inte 

tagit med elevernas kommunikation med varandra för att inte arbetet ska bli för omfattande. 

Ett urval av EXPLORAs analysverktyg för kommunikation användes (se kap 7.4). 

Klassrummets möbleringsstruktur liknade den ”vanliga” det vill säga att bänkarna i 

klassrummet stod i rader framför katedern som fanns framme vid tavlan. 

Den filmade klassen består av 25 elever som går samhällsprogrammet, höstterminen i årskurs 

3 på gymnasiet. De är ungefär hälften pojkar och hälften tjejer. De läser naturvetenskap A och 

håller på med ekosystem och energi. Läraren är en medelålders man som arbetat på skolan ett 

tag och som har haft klassen i undervisning tidigare år. Syftet med lektionen är att introducera 

eleverna i sjöns ekosystem och vad som händer med sjön under vår, sommar, höst och vinter. 

 

7.6   Etiska överväganden 

 

Både elever och lärare var tvungna att ge sitt skriftliga tillstånd till att lektionerna filmas och 

även att de data som samlas in får används inom det nordiska projektet EXPLORA. De elever 

som inte ville bli filmade sattes utanför filmkamerans räckvidd. För att beakta anonymiteten 

har fingerade namn använts i de transkriberade avsnitten. 

Allt som spelades in och filmades, även intervjuer hanteras konfidentiellt inom den gruppen 

av handledare och studenter som ingår i projektet Naturvetenskap i verksamheten. 

“The right of the research subject to safeguard his or her integrity must always be respected. 

Every precaution should be taken to respect the privacy of the subject, and to minimize the 

impact of the study on the subject's physical and mental integrity, and on the personality of 

the subject” (World medical association declaration of Helsinki, 2000). 

 

7.7   Metoddiskussion 

 

Val av innehållsanalys som metodansats grundar sig i att det redan fanns förutbestämda 

analysinstrument, en framarbetad kodbok från EXPLORA. Eftersom ett kodschema redan 

fanns till hands som bas för analysen blir analysen till viss del deduktiv, kvantitativ. 

En fördel med en innehållsanalys med kodbok är att analysen blir konkret och 

undersökningen blir lätt att replikera dock är en negativ sida att en kodbok inte kan utformas 
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så att den rymmer en viss tolkning från kodarens sida. Det är också svårt att utifrån en 

innehållsanalys få svar på varför- frågor (Bryman, 2002).  

Videofilmning och transkribering gjorde det möjligt att titta närmare på de talade 

interaktionerna och analysera dessa inte enbart utifrån EXPLORAs kodbok utan även utifrån 

andra kriterier. Denna analys blir mer kvantitativ med ett induktivt syfte. 

Min tanke var att i huvudsak vara en näst intill total observatör under det att jag filmade 

lektionen och därmed inte vara med i några samtal under lektionstid för att minska min 

påverkan på lektionsförloppet. Med tanke på detta är dokumentation genom att filma 

lektionen en bra undersökningsmetod. Den inspelade filmen är också ett bra material till att i 

efterhand kunna analysera och studera lektionen närmare i detalj.  

Eftersom kameran inte var utrustad med vidvinkel och klassrummet var brett men grunt kom 

bara hälften av eleverna med i bild vilket förde med sig svårigheter att ibland veta vilken elev 

i klassrummet som talade eller svarade på lärarens frågor. 

En negativ effekt av att filma i ett klassrum kan vara att eleverna eller lärare känner sig 

”iakttagna” av kameran och därmed inte beter sig som de vanligtvis gör på lektionerna. Enligt 

Jan Schoultz (personlig kontakt 26 maj, 2010) verkar detta problem dock försvinna ganska 

fort efter att lektionen har börjat då elever och lärare ”kommer in” i lektionen och de sociala 

interaktionerna tar fokus från filmkameran. Detta fenomen stöder också Alan Bryman (2002) i 

sin bok ”Vetenskapliga metoder”. Om jag skulle ha valt en deltagande position i klassrummet 

skulle troligtvis min påverkan på undersökningsresultatet varit större (Bryman 2002) än om 

jag enbart var observatör. Därför valde jag att vara total observatör i den mån det gick. 

Då tiden var knapp fanns inte möjlighet att filma och analysera ett större antal lektioner vilket 

skulle ha varit bra med tanke på validiteten. 

 

8   Resultat 

8.1   Beskrivning av lektionstimme  

 

Läraren har tidigare pratat om ekologi och har med denna lektion kommit in på hur 

årstidsväxlingen påverkar sjöars vatten och vidare hur detta påverkar näringstillgången och 

växtligheten i sjöarna.  Läraren börjar lektionen med att repetera lite av vad eleverna tidigare 

gått igenom gällande vatten på jorden såsom hur mycket vatten det finns på jorden och hur 

mycket som är saltvatten respektive sötvatten samt hur stor volym av jorden som utgörs av 

vatten. Sedan fortsätter läraren lektionen med att rita, beskriva och förklara hur och varför 



 22 

Lektionsupplägg

Inledning 4 min

Undervisning framme vid tavlan 31 min

Bänkarbete med uppgifter ur boken18 min

vattenmassorna cirkulerar i sjöar på våren och hösten samt hur vattenmassorna skiktas efter 

temperatur under vinter och sommar. Läraren förklarar och beskriver även hur och varför 

näringen i sjön cirkulerar i vattenmassorna eller ackumuleras nere vid botten beroende på 

årstid och hur tillväxten i sjöns biomassa hänger ihop med detta. Genom att rita på tavlan och 

även göra ett diagram tydliggör läraren sammanhanget. 

Sista delen av lektionen, ca 18 minuter av lektionens 53 minuter, får eleverna jobba med 

uppgifter ur boken självständigt eller tillsammans med kamrater. Läraren rör sig runt i 

klassrummet, hjälper eleverna med uppgifter och pratar även med eleverna om vardagliga 

händelser.  

Lektionen bestod av ungefär 4 minuters inledning, 31 minuter undervisning framme vid 

tavlan och sista minuterna av bänkarbete (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Lärarens lektionsupplägg: Först inledning sedan undervisning vid tavlan och till sist 

bänkarbete där eleverna jobbar enskilt eller i grupp med uppgifter ur boken. 

 

 

8.2   Läraraktivitet 

 

Läraraktiviteterna utifrån EXPLORAs kategorier har mätts i tid och har jämförts med 

lektionens hela tidslängd. Utifrån detta har ett procenttal räknats ut för respektive 

läraraktivitet. 

Analysen av lektionen visade på att nedanstående lärarkategorier användes där läraren 

använde den största delen av lektionens tid åt att lära ut vetenskapliga begrepp. 
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Läraraktivitet under lektionen

 Sammanfatta föregående lektion 8,5%

 Lära ut nya naturvetenskapliga begrepp

66%

Ge praktiska instruktioner 5%

Andra instruktioner 0,8%

Sammanfatta lektionen 0,8%

 Hålla ordning på klassen 0%

Observera utan att undervisa 17%

 Praktisk hjälpa eleverna 2%

Elevaktivitet under lektionen

Elever lyssnar till helklassundervisning 65%

Elever jobbar i grupp eller enskilt med

uppgifter ur boken 35%

 Lära ut nya vetenskapliga begrepp (ca 66 %).  

 Observera utan att undervisa (ca 17 %).  

 Sammanfatta föregående lektion (ca 8,5 %). 

 Ge praktiska instruktioner (ca 5 %). 

 Praktiskt hjälpa eleverna (ca 2 %). 

 Sammanfatta lektionen (ca 0,8 %). 

 Andra instruktioner (ca 0,8 %).  

 Hålla ordning på klassen (0%). 

(Se figur 2) 

 

8.3   Elevaktivitet 

 

För att kunna jämföra med läraraktiviteten har även denna kategori analyserats utifrån hur 

lång tid respektive elevaktivitet har utgjort utifrån hela lektionens tidslängd. 

Elevaktiviteten bestod till 65 % av att eleverna lyssnade på läraren under 

helklassundervisningen och därefter spenderades 35 % av lektionstiden med att jobba enskilt 

eller i grupp med uppgifter ur boken. I denna lektion förekom inte tyst läsning eller praktiskt 

arbete (se figur 3). 

 

 

 

Figur 2 De olika läraraktiviteternas andel   Figur 3 De olika elevaktiviteternas andel  
av den totala lektionstiden.   av den totala lektionstiden. 
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Vetenskapligt presentationssätt när läraren har genomgång framme vid tavlan

Beskrivningar 72%

Förklaringar 26%

Generaliseringar 2%

Vetenskapligt presentationssätt under elevernas bänkarbete

Beskrivningar 70%

Förklaringar 30%

Generaliseringar 0%

8.4   Vetenskaplig presentation 

Resultatet av hur den vetenskapliga presentationen gestaltat sig under lektionen bygger på hur 

många ord av respektive presentationssätt som har används i vetenskapligt utbildningssyfte av 

den totala mängden använda ord av samma syfte. 

Om man tittade på allt som sades i undervisningssyfte blev resultatet att beskrivningar 

dominerade lektionen med 72 %, 26 % var förklaringar och generaliseringarna utgjorde 2 % 

av det vetenskapliga presentationssättet under lektionen (Se figur 4).  

Liknande tendens syns även om man enbart tittar på den vetenskapliga presentationen under 

elevernas arbete med uppgifterna i boken där beskrivningar utgjorde 70 % och förklaringar 30 

%. Dock förekom inte några generaliseringar (0%) (Se figur 5). 

 

Figur 4  Andel av beskrivningar, förklaringar  Figur 5 Andel av beskrivningar, förklaringar 
respektive generaliseringar som användes   respektive generaliseringar som användes 
under den vetenskapliga presentationen   i den vetenskapliga kommunikationen   
vid genomgången framme vid tavlan.  mellan lärare och elev under tiden eleverna 
    jobbade med uppgifter i boken. 
 

 

Beskrivning 

Vinjett 1 

Läraren har ritat en sjö i genomskärning på tavlan och vill introducera ett nytt vetenskapligt 

begrepp, ordet språngskikt. Han pekar på ett streck som han ritat i sjön. Här beskrivs ordet 

språngskikt. 

 

Lärare  - Här har vi något som kallas för språngskikt. Och då kan vi fråga oss vad ett språngskikt är för 

 något? 

 

Elev 6 - Där skillnaden mellan varmt och kallt är. 

 

Lärare - Just precis. Det är.. ehhh… Just där förändras egenskaperna väldigt snabbt på kort sträcka 

 att…här uppe är det…antingen varmt eller kallt då och här nere blir det kallt eller varmt mycket 

 snabbt. [Läraren syftar på vattentemperaturen i sjön] 
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Vinjett 2 

Här beskriver lärare och elev hur sjön ser ut på vintern. I slutet av denna sekvens finner vi 

även att läraren får med en liten förklaring varför vattnet under isen måste vara något över 

noll grader annars skulle det inte längre vara vatten. Det skulle bli till is. 

 

Lärare - Vi tar en svensk normalsjö,  genomsnittssjö då…öhhh… Erik påpekade om 4 grader i 

 sammanhanget är väsentligt. Här tänker vi oss en sjö, och hur ser en sjö ut på vintern längst upp? 

 

Elev 5 - Is 

 

Lärare - Is, ja…..Sen har vi precis under isen…naturligtvis vatten då…som håller….ungefär nollgradigt 

 då. Liten aning över noll då så att inte…annars blir det ju is. 

 

 

Förklaring 

Vinjett 1 

I detta exempel förklarar läraren först att skiktningen i vattnet vintertid beror på att inte 

vinden kommer åt att blanda vattnet. En elev hänger inte riktigt med och då förklarar läraren  

även att skiktningen uppkommer på grund av olika vattentemperaturer i vattenmassan, 

underförstått att olika vattentemperaturer har olika densitet. 

 

Lärare - Och att vi har en skiktning…[I sjöns vatten vintertid.] 

 

(Lärare ritar och skriver på tavlan) 

 

Lärare -…alltså blir det ingen omröring i sjön. I och med att vi har isen som ligger som ett lock här 

 uppe, va, så kommer inte vindarna att komma åt att röra om vattnet här, va. 

 

Elev 4 - Skiktning. 

 

Lärare - Skiktning, ja. Det blir olika skiktlager beroende på vattentemperatur här då….Är ni med så 

 långt? 

 

Elev 7 - Mmmm 

 

Generalisering 

 

Vinjett 1 

I detta exempel skulle läraren kunna prata allmänt om vilket ämne som helst förutsatt att det 

gäller ett och samma ämne. 

 

Lärare - Ja, samma temperatur va, då får du samma densitet… 
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Lärarens undervisande kommunikation under lektionen

Aktoritativ - Interaktiv 56%

Aktoritativ - Icke interaktiv 35%

Dialog - Interaktiv 9%

Dialog - Icke interaktiv 0%

 

Vinjett 2 

Detta exempel gäller generellt alla ämnen inte enbart vatten som läraren i detta fall menar. 

 

Lärare - …Och i och med att det har så pass olika täthet så flyter det på olika nivåer… 

 

8.5   Kommunikativt förhållningssätt i lärarens tal 

 

För att få fram vilket av de kommunikativa förhållningssätt som dominerar valde jag att räkna 

de ord som sades i respektive kommunikationssätt och på så sätt få ut ett procentuellt värde av 

hela den undervisande kommunikationen. Jag har begränsat mig till den ”ämnes-

undervisande” kommunikationen och inte tagit med annan kommunikation som exempelvis 

privat konversation, konversation om fritidsaktiviteter mm. 

 

Utav den undervisande kommunikationen mellan lärare och elev i klassrummet bestod 

kommunikationen till största del, ungefär 56 %, av den auktoritativa - interaktiva karaktären. 

Ungefär 35 % bestod av auktoritativ - icke interaktiv karaktär samt ungefär 9% av en dialog - 

interaktiv karaktär. Dialog- icke interaktiv kommunikation förekom inte under lektionen (Se 

figur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6  Figuren visar andelen av de olika undervisande kommunikationssätten som läraren har 

använt sig av under lektionen. 
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Lärarens undervisande kommunikation medan eleverna arbeter med sina uppgifter

Aktoritativ - Interaktiv 35%

Aktoritativ - Icke interaktiv 0%

Dialog - Interaktiv 65%

Dialog - Icke interaktiv 0%

Lärarens undervisande kommunikation under genomgång framme vid tavlan

Aktoritativ - Interaktiv 59%

Aktoritativ - Icke interaktiv 41%

Dialog - Interaktiv 0%

Dialog - Icke interaktiv 0%

Under lärarens genomgång på tavlan användes endast kommunikation av auktoritativ-

interaktiv (59 %) samt auktoritativ- icke interaktiv (41 %) karaktär (Se figur 7). 

Och under tiden eleverna arbetade med bokens uppgifter använde sig läraren huvudsakligen 

(65 %) av en kommunikation av dialog – interaktiv karaktär. Resterande 35 % var av 

auktoritativ – interaktiv karaktär (Se figur 8).  

 

Figur 7  Andel av de olika undervisningssätten Figur 8  andel av de olika  
Under lärarens genomgång vid tavlan  undervisningssätten under elevernas 
    arbete vid bänken. 
  

 

Auktoritativ/interaktiv 

Vinjett 1 

I nedanstående sekvens håller läraren på att repetera vad de tagit upp tidigare om vatten och i 

detta fall hur mycket vatten det finns på jorden. Läraren är ute efter ett specifikt svar vilket 

han till slut själv ger eleverna efter att han förstår att dom inte kommer ihåg det rätta svaret. 

 

Lärare - Hur stor volym vatten har vi på jorden? 

 

Elev 3 - 60 % 

 

Elev 2 -…ti % 

 

Elev 3 - 60 % 

 

Lärare - Aaa, 70 % av jordytan täcks av vatten, det är riktigt. Men om vi säger hur många l..liter? 

 

Elev 2 - liter…. 

 

Lärare - Eller volymen.  

 

Paus (Läraren väntar på svar).  

 

Lärare - A det går faktiskt att räkna ut. Det finns dom som har gjort det. Då kör vi det igen då. 

 

(Läraren skriver på tavlan) 

 

Lärare - 1,4 miljarder kubikkilometer vatten finns det alltså på jorden. 
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Vinjett 2 

Även i detta fall är läraren också ute efter ett specifikt svar och får det också av en av 

eleverna. 

Lärare -… och det där hänger ihop med då att vi får samma temperatur i vattnet igen precis som på 

 våren [Läraren pratar om cirkulationen i vattnet under hösten]. För att vi har blåsten som 

 …tjiiiup…rör om det hela.  

 Och vad händer då med näringen? [Läraren har gått igenom att det finns näring i vattnet och 

 näringen sjunker till botten under sommaren då vattenmassorna är skiktade] 

 

Elev 10 - Den cirkulerar. 

 

Lärare - Den cirkulerar, ja.  

 

 

Aktoritativ/ icke interaktiv 

Vinjett  

Här presenterar läraren undervisningens innehåll för dagen utan dialog med eleverna. 

Lärare -Men det jag tänkte avsluta med är det här med sjö och hav. Nu har vi ju tittat på  skogen som 

 modell för hur ekosystem kan fungera så vi ska titta lite grand på sjö och hav och då blir det bara 

 en lite enstaka titt på det, kan man säga en skummning av det hela. 

 -Ehh, jag tänkte börja lite grand kring vatten i sig för skoj skull. 

 

 

Dialog/interaktiv 

Under bänkarbetet går läraren förbi en grupp pojkar som arbetar med en uppgift i boken. Här 

kommer läraren och eleven med olika alternativ på varför det är bra för sjön att vattnet 

cirkulerar i vattenmassorna under vår och höst. 

 

Elev - …Alltså men det här att det cirkulerar runt är för det här med näring som ska… 

 

Lärare - Näring. Och så finns det en grej till också som dom inte tar upp i det här 

 sammanhanget… 

 

Elev - Syre 

 

Lärare - Syre, ja. Visst. 

 

Annan elev  - Tänkte säga det….men jag tänkte faktiskt på det. 

 

Elev -…Syre… 

 

Lärare - Har du hört talas om syrefria bottnar på Östersjön exempelvis? 

 

Elev - Där är ju salt. Ja just det. Då tänkte jag på döda havets botten växer det ingenting för att det är 

 så salt. 

 

Lärare - Lite väl salt vatten där. 
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Elev - Ja men det är därför va? 

 

Elev - Ja, jag tänkte väl det. Jag tänkte att det hade en koppling med syret. Det är väldigt salt där va. 

 

8.6  Perspektiv 

 

Läraren förde då och då in undervisningen om sjöars ekosystem in i ett vardagligt perspektiv 

men i huvudsak använde han sig av ett vetenskapligt perspektiv. 

 

Vardagligt perspektiv 

 

Vinjett 1 

I detta exempel använde sig läraren av ett exempel från vardagen genom att beskriva att man 

känner av språngskicket när man dyker ner i vattnet på sommaren. Han för in fenomenet med 

språngskikt i ett vardagligt perspektiv. 

  
Lärare  - Här har vi något som kallas för språngskikt. Och då kan vi fråga oss vad ett språngskikt är för 

 något? 

 

Elev 6 - Där skillnaden mellan varmt och kallt är. 

 

Lärare - Just precis. Det är.. ehhh… Just där förändras egenskaperna väldigt snabbt på kort sträcka 

 att…här uppe är det…antingen varmt eller kallt då och här nere blir det kallt eller varmt mycket 

 snabbt. 

 

(Läraren pekar på sjöns övre och nedre skikt) 

 

Elev 6 - det syns i …(ohörbart)…också. 

 

 Lärare - ja det kan det göra och känns framförallt när man dyker ner i vattnet en bit ner och så helt 

 plötsligt känner du att det blir plötsligt mycket kallare va. 

 

Vinjett 2 

Här använder sig läraren av det vardagliga begreppet matsäck för att beskriva att blågröna 

bakterier kan lagra fosfatjoner för att sedan förbruka vid ett senare tillfälle. 

 
Lärare -….För på våren som sagt då finns ju näringsämnena i vattenvolymen här va. 

Och dom här blågröna bakterierna som finns simmar omkring här också, flyter omkring. Dom 

kan ta vara på den här fosfatjonerna på våren och lagra in för att som sagt ha som en liten 

matsäck till längre fram…alltså….fram till när det blir varmt och skönt för dom va. Då kan dom 

använda den matsäcken och öka på. Kan liksom lagra fosfatjoner för att använda senare. 
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Vetenskapligt perspektiv 

 

Vinjett 1 

Läraren har börjat introducera eleverna i ämnet för dagen vilket är sjöekologi och börjar med 

att fråga eleverna om de vet hur man definierar en sjö. Till slut ger läraren den vetenskapliga 

beskrivningen av vad ordet sjö innebär. 

 
Lärare - Hur definierar vi vad en sjö är för något? 

 

(Lärare väntar på svar) 

  

Lärare - Det är ju inte lätt att veta. Det är ingenting ni har pratat om i geografin kanske?  Nej? 

 

Elev 2 - Ehhhh….4 grader på botten. 

 

Lärare - Ja, fast det är en helt annan sak men vad som just definierar en sjö?  

 

(Läraren väntar på svar och skriver på tavlan) 

 

Lärare -…nu ska vi se…vi ska ha en öppen vattenyta som är större en 1 hektar. Alltså en yta på 

 en..en…öhh…hundra gånger hundra meter. Det är vad SMHI definierar som en sjö.  

 

 

Vinjett 2 

I detta exempel förklarar läraren varför det blir en cirkulation i vattenmassorna på våren med 

hjälp av vetenskapliga termer som temperatur och skiktning och även underförstått, densitet. 

 
Lärare - Den här pilen betyder då solljus, värme komma ner och värmer vattenytan här. Vad händer då? 

 Jo… 

 

Elev 2 - Det avdunstar. 

 

Lärare - Avdunstar också, men så finns det en grej till här då som händer…. 

 

(Läraren ritar) 

 

 

Lärare - Det kallar vi för vårcirkulation. 

 
(Läraren ritar och skriver) 

 

Lärare - På grund av vinden då…så har vi samma temperatur i hela vattenmassan här. 

 Då blir det inga skiktningar va. Då blir, allting rörs om i…hela vattenvolymen 

 här. 
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Det brukade språket i undervisningen

Vardagligt språk 53%

Vetenskapligt språk 47%

8.7   Språk 

 

Språket i det veteskapliga sammanhanget i lektionen har grupperats in i vardagligt och 

vetenskapligt språk. Därefter har orden i de respektive språken räknats och jämförts med det 

antal ord som sagts i hela det vetenskapliga sammanhanget. Resultatet blev att språket i 

undervisningen var nästan lika mycket vetenskapligt som vardagligt. Mer exakt var 53 % 

vardagligt språk och 47 % vetenskapligt språk (se figur 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9  Det brukade språket i undervisningen, andelen vardagligt respektive andelen vetenskapligt. 

 

 

Vinjett 1 

I detta exempel går läraren över från att använda elevernas vardagliga språk till att använda 

sig av det veteskapliga begreppet för samma sak. Läraren introducerar densitet istället för 

tyngd. 

 
Lärare - Men längst ner då har vi då bara 4 grader. Och varför är det…4 gradigt vatten  längst 

ner?...Varför läggs den vattentemperaturen längst ner? 

 

Elev 6 - Därför att det är tyngst. 

 

Lärare - Därför att det är tyngst, ja. Högst densitet. 

 

 

Vinjett 2 

Liknande händer i detta exempel då läraren går över från tyngd till täthet. Detta leder till att 

eleven också använder sig av vetenskapligt begrepp, i detta fall densitet. 

 
Elev 4  - Varför blir inte allt bara kallt för? 

 

Lärare - A, det blir ju…i och med att det här är mycket tyngre så kommer det ner..inte att komma i 

 kontakt med det kalla vattnet. Och i och med att det har så pass olika täthet så flyter det på 

 olika nivåer….Få se… 

 

Elev 2 - Har kallt vatten högre densitet? 

 

Lärare - Ja….just 

 

Läraren lämnar därefter frågan. 
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Lärarens ställda frågor

Slutna frågor 62%

Öppna frågor 38%

Lärarens respons på slutna frågor

Godkännande av elevens svar 37,5%

Ge svar 25%

Ej besvarade 37,5%

 

8.8   Lärarens frågor och svar 

 

Resultatet av lärarens frågor och svar är baserat på antal frågor som ställts inom det 

naturvetenskapliga sammanhanget under lektionen. Därefter beräknades hur många av dessa 

frågor som besvarats antingen av läraren eller av eleverna.  

 

De flesta frågorna läraren ställde till eleverna var av sluten karaktär (62 %) vilket menas att 

läraren är ute efter ett specifikt svar. Resterande 38 % var öppna frågor där läraren inte visste 

svaret på frågan han ställde (Se figur 10). 

 

Många av frågorna som läraren ställer under lektionen är en upprepning av en föregående 

fråga som denne ställt fast med andra ord. Läraren upprepar ofta samma fråga fast på olika 

sätt för att få eleverna att förstå vad denne är ute efter för svar. Om läraren har ställt flera 

frågor med samma svar har jag enbart förklarat en av frågorna besvarade när elever kommit 

med ett svar. De övriga frågorna har jag klassat som obesvarade fast de flesta av dessa 

egentligen också har blivit besvarade. Detta för att visa på att läraren upprepar sig. Resultatet 

blev att 12 st. av lärarens 32 slutna frågor ej blev besvarade. Läraren använde formativ 

feedback i 8 st. av de 20 besvarade slutna frågorna och det resulterade vid hälften av gångerna 

i att eleverna själva kunde svara på lärarens frågor och andra hälften att läraren själv fick 

komma med de rätta svaren (se figur 11).  

 

Figur 10 Andelen av de två typerna av frågor  Figur 11 Andelen av lärarens olika  

slutna respektive öppna frågor som läraren  typer av respons på de slutna frågorna. 

använder sig av under lektionen.     
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8.9   Lärarens kommentarer om lektionen 

 

Efter lektionstimmens slut frågade jag läraren om han tyckte att filmkameran och MP3 

spelaren hade påverkat hans undervisning. Läraren svarade att han inte tyckte att det hade 

påverkat hans undervisning men att det hade påverkat elevernas sätt att uppträda i 

klassrummet. Eleverna brukade inte vara så koncentrerade så länge som de varit under den här 

lektionen. Jag själv uppfattade även att eleverna var tydligt besvärade av kameran. Någon 

visade det genom att dölja sitt ansikte med sin scarfs, andra genom att snegla försiktigt mot 

kameran och flera pekade tydligt med handen eller fingret mot kameran under lektionen. 

 

8.10  Sammanfattning av resultat 

 

Det kommunikativa förhållningssättet var mestadels av auktoritativ - interaktiv karaktär där 

frågorna läraren ställde mestadels var av sluten karaktär det vill säga att läraren var ute efter 

ett specifikt svar. Språket var lika mycket vetenskapligt som vardagligt. Läraren använde sig 

både av vardagliga perspektiv och vetenskapliga perspektiv när han förklarade och beskrev 

nya vetenskapliga begrepp under lektionen. 

Eleverna visade tydligt att de var besvärade av att bli filmade och uppträdde inte riktigt som 

vanligt i klassrummet. Läraren verkade dock inte påverkad av att bli filmad. 

Lektionen utgjordes i stora drag av en kort inledning därefter presenterar läraren nya begrepp 

framme vid tavlan och i slutet av lektionen får eleverna jobba med uppgifter ur boken. 

Huvuddelen av lektionen spenderade läraren med att lära ut och beskriva nya vetenskapliga 

begrepp framme vid tavlan och huvuddelen av elevernas aktivitet bestod i att lyssna till 

helklassundervisningen.  
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9   Diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att analysera och studera vad som skedde under lektionen, 

lärarens kommunikation med eleverna och att se om kommunikationen i klassrummet skulle 

kunna analyseras efter kategorierna från projektet EXPLORA. 

 

Tidigare undersökningar har påvisat (exempelvis undersökningen av Mary H Hunrahan 

(2003)) att elever förstår bättre om läraren presenterar nya vetenskapliga begrepp med ett 

vardagligt perspektiv och språk för att sedan gå över mer till vetenskapligt språk och 

perspektiv efter hand. 

Läraren i min undersökning använder sig snarare av ett vetenskapligt språk och perspektiv 

redan i början när han för in nya vetenskapliga begrepp (Se exempel: Vetenskapligt 

perspektiv vinjett 1 och 2 sid. 27). Att läraren förde in de vetenskapliga begreppen så snart in i 

ett vetenskapligt sammanhang kanske var på grund av att eleverna var så vana vid de 

vetenskapliga termerna som läraren använde sig av för att förklara nya begrepp att de för 

eleverna verkade som ”vardagsspråk”. Eleverna har läst relativt mycket naturvetenskap 

jämfört med de 5e och 6e klassare som Mary H Hanrahan undersökte vilket också kan vara en 

bidragande orsak till de mer vetenskapliga perspektiven. Det kan också vara som tidigare 

sagts att sjöar i allmänhet inte är så främmande för eleverna utan verkar ganska vardagligt att 

prata om. Eleverna kan då ha lättare att ta in de nya vetenskapliga begreppen när allt det andra 

runt omkring verkar vardagligt. 

Även om det vetenskapliga perspektiven dominerar så använder sig läraren av mycket 

vardagsspråk men försöker föra eleverna från vardagsspråket mot ett mer vetenskapligt språk 

som i vinjett 1 och 2 sida 28-29 under rubriken ”språk”. 

 

För de flesta av samhällseleverna var ämnet för dagen situerat in i ett skolperspektiv och 

naturvetenskapligt perspektiv men läraren försökte ändå med hjälp av exempel få in 

kunskapen då och då in ett vardagligt perspektiv (se exempel vardagligt perspektiv exempel 1 

och 2 sid. 27). 

Men det intressanta är ändå att läraren böt ut vardagliga ord till vetenskapliga ord vid flera 

tillfällen (se 8.6 språk, vinjett 1) för att föra eleverna in i ett mer vetenskapligt språk. Läraren 
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försökte genom dialog skapa mening till det undervisade ämnet och föra eleverna framåt mot 

förståelse kring de vetenskapliga fenomenen (Säljö och Wyndhamn 2002, Augair mfl 2005). 

 

Över lag använde eleverna både vetenskapliga och vardagliga termer när det svarade på 

lärarens frågor. De tycks inte ha haft svårt att förstå det vetenskapliga språket utan använde 

sig av det vetenskapliga språket vid behov och när det vardagliga språket inte räckte till (se 

exempel: ”språk” vinjett 2 sid. 29).  

Liksom Strömdahl (2002) skriver behöver eleverna ett vetenskapligt språk när inte det 

vardagliga är nog för att beskriva eller förklara ett fenomen. Som Sjøberg (2004) skriver på 

sid. 318 ” man väljer redskap efter vad situationen kräver”. 

Detta stämmer även överens med Doris Ashs undersökning där eleverna kunde hoppa mellan 

det vardagliga och vetenskapliga språket efter behov. 

 

Eleverna missförstår inte läraren när läraren pratar om grader (se exempel för ”beskrivningar” 

vinjett 2 sid. 22). Ordet grader i detta sammanhang är situerad in i sammanhanget sjö, vatten 

och temperatur och handlar inte om matematik eller kartor. Liksom Schoultz 2002 beskriver 

så är förståelsen därmed i hög grad situerad och kopplad till den situation eleverna och läraren 

befinner sig.  

Det förekom inga begreppsförvirringar i motsats till en del tidigare resultat inom EXPLORA. 

 

Lektionen var i huvudsak uppbyggd på att läraren stod framme vid tavlan och presenterade de 

nya begreppen genom att förklara och beskriva på ett auktoritativt – interaktivt sätt där läraren 

med hjälp av frågor och svar leder samtalet mot ett visst mål.  

Läraren använde sig även av tavlan som medierande redskap där han ritade bilder och skrev. 

Senare delen av lektionen fick eleverna jobba enskilt eller i grupp med frågor i boken som 

hörde till kapitlet som gåtts igenom. Bara under den sista delen av lektionen använde sig 

läraren av kommunikation som mer liknade en dialog – interaktiv modell. En kommunikation 

mer åt diskussionshållet. 

Bänkarna i klassrummet stod uppradade framför katedern och tavlan vilket understryker det 

gamla tankesättet om att läraren överför information och eleverna mottar den. Visst använde 

sig läraren även av den ”gamla” auktoritativa –  icke interaktiva kommunikationen ibland 

vilket har sitt ändamål men läraren fokuserade den mesta kommunikationen mot ett mer 

sociokulturellt perspektiv, av en mer interaktiv karaktär. 
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Kommunikationen av en mestadels auktoritativ – interaktiv karaktär visar på en tydlig likhet 

med tidigare undersökningar inom EXPLORA. Även resultatet att det vetenskapliga 

presentationssättet var till största del beskrivningar liknar även detta tidigare forskning inom 

EXPLORA. 

Att eleverna fick tillbringa en del av lektionen med att lösa uppgifter i boken tillsammans 

stödjer lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv där kunskapen är knuten till 

argumentation och handling i ett socialt sammanhang (Säljö 2000). Att lösa uppgifter 

tillsammans pekar Leach & Scott (2003) på som en väg till att lära sig vetenskap. 

Det fanns en dialog runt begreppen och även tillfälle för eleverna att hjälpa varandra med 

begreppen under den här sista delen av lektionen. 

 

Lektionen i sin helhet är av en teoretisk form där inga praktiska moment förekommer. Utifrån 

detta förstår man varför den skiljer sig från tidigare undersökningar inom EXPLORA när man 

tittar på läraraktiviteten ”praktiska instruktioner” vilket i denna undersökning i stort sett inte 

förekom alls. Det förklarar även varför det inte heller läraren behövde lägga ner tid på att 

”praktiskt hjälpa” eleverna. 

Det var istället fokus på att ta reda på vad eleverna kom ihåg om lektionens ämne från 

föregående lektioner och att lära ut de nya vetenskapliga begreppen som hörde till ämnet för 

dagen. 

Hur lektionen såg ut kan bero på att läraren hade många vetenskapliga begrepp han vill 

introducera och fann att denna struktur var den bäst anpassade för ändamålet utifrån den tid 

som läraren hade till förfogande. Att föra in diskussioner i lektionen kräver att det finns tid för 

detta, att diskussionerna är väl förberedda. Som Scott m.fl. (2006) skriver är det tiden som 

sätter begränsningarna för hur mycket han kan låta eleverna prata eftersom det finns 

förutbestämda områden i vetenskapen som läraren är obligatorisk att få med under en viss 

kurs. 

Om tid och resurser fanns skulle läraren kunna ta in sjöns årliga cirkulationer in i ett ”icke 

varande” perspektiv, det vill säga vad skulle hända om sjön inte fungerade så som den gör? 

Här skulle man kunna ge eleverna möjligeter att diskutera för och nackdelar med 

vårcirkulation, sommarstagnation, höstcirkulation och vinterstagnation och därmed få in 

eleverna i användandet av de nya begreppen samt se varför sjön fungerar som den gör. Här 

kan man få in begreppen vattendensitet, näring, syre, skiktningar och många andra viktiga 

kunskaper som leder till förståelse kring sjöns ekosystem. Detta kräver dock att eleverna har 

en viss förkunskap om densitet, näring, stagnation mm.   
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Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande och tänkande är det språket som tidigare 

sagts det allra viktigaste verktyget för meningsskapande och kommunikation (Säljö 2000, 

Johnson & Morrow 1981). Att behärska språket har en central roll. Språket är unikt att 

kommunicera och dela kunskaper insikter och förståelse med varandra. Vi formar vårt språk 

efter omständigheterna och diskursen för att skapa meningsfull kommunikation (Säljö 2000). 

 

I enlighet med Jan Schoultz (personlig kontakt 26 maj, 2010) verkar elever och lärare i 

tidigare undersökningar inte tänka så mycket på att de blir filmade utan de ”kommer in” i 

lektionen och sociala interaktioner tar fokus från filmkameran. Detta verkar stämma för 

läraren i min undersökning men inte alls för eleverna. Eleverna verkar nämnvärt störda av att 

vi filmade lektionen. Det kan ha att göra med att dessa elever är äldre än de tidigare 

undersökta. De är tonåringar och mer medvetna om sitt eget beteende, utseende och även 

andras runt omkring sig. Samtidigt kan det ha att göra med att denna lektion är av en mer 

teoretisk karaktär där det inte är fokus på sociala interaktioner eller praktiska moment som 

annars kan hjälpa eleverna att fokusera på något annat än kameran. 

Men eftersom min fokus låg på lärarens kommunikation och inte elevernas ser jag inte att 

detta skulle ha haft någon allvarlig påverkan på resultatet men man kan ändå inte utesluta att 

det har haft en effekt på elevernas svar och frågor vilket i sin tur kan påverka lärarens 

kommunikation. 

Det skulle behövas fler undersökningar i gymnasieklasser både under praktiska 

laborationslektioner och teoretiska lektioner för att se om gymnasieelever i allmänhet är mer 

känsliga för att bli filmade än yngre åldrar. Dessutom krävs undersökningar av teoretiska 

lektioner hos yngre åldrar för att fastställa den hypotesen. 

 

I stort sett hela lektionen har kunnat analyseras efter EXPLORAs kategorier vilka har fungerat 

tillfredsställande. Dock skulle jag ha velat ha en ”slask” kategori inom gruppen 

”läraraktivitet” där all annan kommunikation som inte hör till ämnet kan hamna. Den skulle 

kunna kallas för ”annan kommunikation” och därmed inbegripa socialt prat och prat som inte 

riktigt kan kopplas till undervisningen eller lektionen. Eftersom jag inte kunnat placera denna 

sorts kommunikation inom analysverktygen har jag helt bortsett från denna sorts 

kommunikation i min undersökning. Detta leder till att man inte riktigt får den helhetsbilden 

av lektionen som man önskar. Det kan vara viktigt och intressant att få veta hur mycket av 

lektionen som faktiskt handlar om andra saker än just det undervisade ämnet. 
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Ytterligare en kategori som jag saknade inom ”läraraktivitet” var någon kategori som innehöll 

det läraren säger om kommande lektioner eller kommande kunskaper. Det finns en 

underkategori inom ”läraraktivitet” som kallas ” Sammanfattar tidigare lektioners kunskaper 

och erfarenheter” som handlar om det eleverna lärt sig och gjort innan i föregående lektioner 

och då anser jag att det även borde finnas en kategori som inbegriper det läraren säger om 

kommande lektioner. Det läraren har sagt om kommande lektioner i denna undersökning har 

varit svårt att sätta i någon kategori inom läraraktivitet. Möjligen att det skulle passa i 

kategorin ”andra instruktioner” men det ger inte riktigt den helhetsbilden av lärarens aktivitet 

som jag skulle önska. 

Jag inser meningen med att inte ha för många underkategorier än nödvändigt men önskar att 

dessa ovan två nämnda kommunikationer skulle kunna finnas med i någon underkategori till 

”läraraktivitet”. 

 

En svårighet för mig under analysen av lektionen har varit att till viss del skilja på det 

vetenskaplig och det vardagliga språket. När ska man klassa det som vetenskapligt språk och 

när var det vardagligt språk. Ämnet sjö i sig är ett ganska vardagligt ämne att prata om och 

därför har det skapat svårigheter i att skilja på vad som är vetenskapligt språk och vardagligt 

språk när de i detta fall ligger så nära varandra. Många av orden som handlar om sjöar skulle 

lika gärna kunna vara vardagliga ord likväl som vetenskapliga såsom till exempel temperatur, 

vatten och syre. Hade det handlat om några andra kemiska ämnen som salpetersyra och väte 

exempelvis hade det inte varit lika vardagligt. 

 

Min slutsats är att det vetenskapliga språket verkar mer utbrett i denna lektion än i tidigare 

undersökningar av yngre åldrar inom EXPLORA samt att lärarens kommunikation liknar 

tidigare undersökningar i form av att den i huvudsak är av auktoritativ – interaktiv karaktär. 

Diskussioner, kommunikation av dialogisk-interaktiv karaktär, finns med som en liten del av 

meningsskapandet i undervisningen och då enbart när eleverna arbetade med uppgifter i 

boken. Undervisningen kopplades då och då in i ett vardagligt perspektiv men till största del 

in i ett vetenskapligt perspektiv. Min slutsats är också att det går att till största del använda sig 

av EXPLORAs koder för att gruppera upp och analysera lärarens kommunikation i 

klassrummet. 
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10   Slutord 

Detta examensarbete har bidragit till mer data om kommunikationen i ett naturvetenskapligt 

klassrum som skulle kunna användas vidare inom projektet EXPLORA. Det har bidragit till 

ytterligare kunskaper i hur en svensk vetenskapslektion kan se ut, praktiskt och 

kommunikativt och vilka svårigheter som en kamera i ett klassrum kan bidra med. 

Det skulle vara intressant att vidare forska på kamerans effekt på eleverna i olika åldrar och 

även hur en annan lärare skulle lägga upp sin lektion med samma ämnesinnehåll som 

lektionen i denna undersökning. Det kan bredda kunskapen om hur olika kommunikationen i 

klassrummet kan vara beroende på vilken lärare som håller i lektionen. 

Jag vill tacka Jan och Glenn som har varit mina handledare under detta projekt. Ni har delat 

med er av er kunskap och intresse för detta område och bidragit till min utveckling till en 

bättre pedagog. 
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BILAGA 1.  

 

Jag ger min tillåtelse till att jag som del i en klass blir filmad av Anneli Eckervall och Karin 

Eliasson under en eller ett fåtal naturvetenskapslektioner hösten 2010 för det nordiska 

forskningsprojektet EXPLORA. Materialet kommer i första hand att användas för Anneli 

Eckervalls och Karin Eliassons examensarbeten inom lärarutbildningen vid Linköpings 

universitet men kan även användas av andra inblandade i EXPLORA. Syftet med filmen är att 

ge ett material till att analysera lärarens och elevernas kommunikation under en 

naturvetenskapslektion. Jag är informerad om att mitt namn inte kommer att nämnas i den 

sammanställda rapporten utan jag förblir anonym och att all personlig information kommer att 

behandlas konfidentiellt inom projektet. 

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta: 

 

Anneli Eckervall 

Annec272@student.liu.se 

 

Karin Eliasson 

karel592@student.liu.se 

 

 

 

 

Underskrift:………………………………………. 

 

Namnfördtydligande:……………………………………… 
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BILAGA 2 

 

Hej! 

 

Vi heter Karin Eliasson och Anneli Eckervall, vi är lärarstudent vid Linköpings universitet 

och håller just nu på med våra examensarbeten inom naturvetenskaplig didaktik. Dessa 

examensarbeten görs inom forskningsprojektet EXPLORA som arbetar med 

kommunikationen i klassrummet, både mellan lärare och elever och mellan eleverna.   

 

För detta ändamål vill vi filma cirka 3 naturvetenskapliga lektioner på gymnasiet under 

september och då ert barn är under 18 år behöver vi ert medgivande. 

 

Allt det insamlade materialet att behandlas konfidentiellt och anonymiseras. Materialet 

kommer att förvaras säkert och inte visas för utomstående eller användas i något annat syfte. 

Materialet kommer att användas i våra examensarbeten men kan även komma att användas av 

andra inblandade i EXPLORA. 

 

Det är viktigt för oss att vi får tillbaka ert svar oavsett om ni godkänner ert barns deltagande 

eller ej! 

 

Har ni frågor kring studien vänligen kontakta oss snarast på mailadresserna nedan!  

 

Med vänliga hälsingar; 

 

Karin Eliasson 

karel592@student.liu.se 

 

Anneli Eckervall 

annec272@student.liu.se 

 

 

 

 

 

 

Kryssa i och skriv under: 

 

 Härmed ger jag tillåtelse att mitt barn deltar i studien och videofilmas 

 

 Jag vill inte att mitt barn deltar i studien 

 

 

Elevens namn:______________________________________________ 

 

Målsmans namnteckning: _____________________________________ 


