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Sammanfattning  
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare och elever interagerar med varandra och hur det naturvetenskapliga innehållet 

presenteras och kommuniceras under en naturvetenskaplig lektion på gymnasiet. Studien ingår i det nordiska forskningsprojektet 

Explora som arbetar med naturvetenskaplig undervisning och som har tagit fram en kodbok för detta ändamål. Utgångspunkten är 

sociokulturellt lärande, där kommunikationen är viktig för lärandet, där lärande innebär att socialiseras in i en diskurs och att 

språket används olika i olika kontexter. Undersökningen var till största delen kvantitativ och deduktiv men med kvalitativa inslag. 

Kodboken användes som analysinstrument och därmed gjordes en slags innehållsanalys. En lektion i kursen Kemi B filmades på 

ett relativt stort gymnasium i södra Sverige. Eleverna gick i tredje årskursen på det naturvetenskapliga programmet och läraren 

var en man med många års erfarenhet av undervisning. Lektionen videofilmades och läraren hade en diktafon runt halsen. 

Materialet analyserades sedan med delar av Exploras kodbok. Lektionen delades in i lärarens och elevernas aktivitet och sedan 

analyserades det innehållsliga perspektivet och språket (vetenskapligt eller vardagligt), den vetenskapliga presentationen 

(beskrivningar, förklaringar och generaliseringar), lärarens frågor och svar och den kommunikativa ansatsen (interaktiv-

auktoritativ, ickeinteraktiv-auktoritativ, interaktiv-dialogisk och ickeinteraktiv-dialogisk). Resultatet av undersökningen visade att 

det vetenskapliga perspektivet och språket dominerade lektionen medan beskrivningar, förklaringar och generaliseringar tog upp 

ungefär lika mycket tid var. Läraren ställde mest slutna frågor och gav formativ feedback för att lotsa fram eleverna till rätt svar 

vilket medförde att den interaktiv-auktoritativa kommunikationen dominerade. Resultatet visade att alla kategorier påverkade 

varandra och att det fanns nära kopplingar mellan lärarens syfte med lektionen, lektionens aktiviteter och lärarens kommunikativa 

ansats.    
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1. Inledning 

Undervisning kan jämföras med hur en dirigent dirigerar sin orkester. På samma sätt dirigerar 

läraren det som sker i klassrummet, främst genom att styra den kommunikation som sker 

(Mortimer och Scott, 2003). Den här studien handlar om vad det är som sker i det 

naturvetenskapliga klassrummet och hur lärare och elever kommunicerar det 

naturvetenskapliga innehållet med varandra. Med kommunikation menar jag i vid mening ett 

utbyte av idéer och information. Det sker alltså inte bara när elever och läraren pratar med 

varandra utan även när läraren eller en elev ensam pratar, en slags föreläsning då en människa 

förmedlar eller kommunicerar något till en annan människa.   

    Hur detta går till har jag ofta funderat på när jag står i klassrummet. Det är mycket som 

händer i klassrummet och det är inte alltid så lätt att i ”stundens hetta” att hinna reflektera 

över vad det är man själv egentligen säger och vad eleverna säger. Interaktionen mellan 

läraren och eleverna bygger till stor del på frågor och svar och jag har ofta undrat om jag 

ställer för många frågor, eller för få och om jag använder dem på rätt sätt. 

    Att lära mig mer om kommunikationen i klassrummet skulle utveckla mig som lärare och 

ge mig nya verktyg i undervisningen. Jag hoppas även bidra till forskningen om 

kommunikation i klassrummet i undervisningen av äldre elever, främst inom 

naturvetenskapliga ämnen men kanske även inom andra ämnen. Kommunikation är ju själva 

grunden i all undervisning. Det är viktigt att få en bild av hur undervisningen verkligen går 

till, både för forskare och verksamma lärare. 

    Forskning kring naturvetenskap i skolan görs för det mesta på grundskolan. Denna studie 

har utförts på gymnasiet, delvis på grund av att jag ska bli gymnasielärare i kemi och biologi 

men jag vill också bidra till forskningen kring undervisning i naturvetenskapliga ämnen när 

eleverna har kommit långt i sina studier av detta ämne eftersom det behövs och är minst lika 

viktigt forskning kring yngre barns möte med naturvetenskap.  

 

1.1 Vad är viktigt för elevernas lärande i naturvetenskapliga ämnen? 

Skolverket skriver i sin lägesrapport från 2009 (Skolverket, 2009a) att resultaten i matematik 

och naturvetenskap i grundskolan har försämrats markant sedan mitten av 1990-talet både när 

det gäller elevernas faktiska kunskaper och i jämförelse med andra OECD- och EU-länder. 

Anledningen till detta är flera, skolverket visar på en ökad segregering när eleverna får välja 

vilken skola de ska gå på, elever med samma bakgrund hamnar på samma skola vilket har lett 

till att föräldrarnas utbildningsnivå har fått större betydelse för resultatet. Eleverna segregeras 
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dessutom genom att de delas upp i grupper efter kunskapsnivå, trots att forskning visar att det 

generellt inte påverkar resultaten positivt. I båda dessa fall går positiva kamrateffekter, där de 

högpresterande eleverna är viktiga för de lågpresterande, förlorade och lärarens förväntningar 

på eleverna anpassas till tidigare prestationer. 

    De läroplaner och kursplaner som infördes under 1990-talet, utan direkta anvisningar om 

innehåll och metoder, skulle ge lärarna möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas 

olika förutsättningar och behov. Istället har det blivit mer standardisering genom mer arbete 

på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass. Detta påverkar elevernas resultat 

negativt menar Skolverket. 

 

Både i Sverige och internationellt är man överens om att läraren är den enskilt viktigaste 

faktorn för elevernas resultatutveckling. Frågan om vad lärarna gör och hur undervisningen 

ska kunna förbättras tas oftare än tidigare upp. I Sverige vill man få fram resultat från 

forskning som visar på framgångsrika strategier och hur man får de som arbetar i skolan att 

använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra undervisningen.  

    Skolverket har funnit att skillnaden mellan olika lärare och deras undervisning är den 

viktigaste påverkansfaktorn på elevernas resultat, minst 10-15 % av variationen i elevernas 

resultat kan hänföras till skillnader mellan lärare. Forskning visar att lärares ämneskunskaper 

är nödvändiga men inte tillräckliga för att utveckla de ämnesdidaktiska kunskaperna 

(Skolverket, 2009a). 

 

Resultaten från de nationella proven i biologi, fysik och kemi som genomfördes för första 

gången 2009 i årskurs 9 visade att 90 % av eleverna nådde målen i biologi och fysik medan 

siffran för kemi var 80 %, det verkar alltså som att eleverna hade extra svårt för kemiämnet 

(Skolverket, 2010).  

    Det är svårt att bedöma resultatutvecklingen i gymnasiet eftersom det bara har genomförts 

ett mycket litet antal internationella studier på gymnasiet. I grundskolan genomförs 

regelbundna internationella jämförande studier som PISA (Program for International Student 

Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Detta sker 

inte i gymnasiet. Skolverket skriver att gymnasieutbildningen länge varit i skymundan när 

man diskuterar utbildning i internationella organisationer eftersom medlemsländerna har så 

olika system. 
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1995 och 2008 genomfördes en undersökning kallad TIMSS Advanced, en internationell 

jämförande studie i tio länder. Elevernas kunskaper i avancerad matematik och fysik under 

sista året på gymnasiet undersöktes. Resultaten från 2008 visar att svenska elever presterar på 

en genomsnittlig nivå i fysik jämfört med de andra länderna men jämfört med 1995 har 

resultaten försämrats kraftigt.  

    Skolverket tar upp flera orsaker till detta. Eleverna har sämre förkunskaper från 

grundskolan vilket leder till att mer lektionstid går åt till att repetera baskunskaper. 

Undervisningen har även individualiserats, blivit mer procedurinriktad och mindre tid ägnas 

åt konceptuell undervisning. 

    I undersökningen fick även lärarna beskriva hur deras lektioner ser ut. Det visade sig att 

större delen av tiden ägnades åt att lära ut nytt material i helklass (36 %). 25 % av lektionen 

fick eleverna arbeta själva eller tillsammans med andra för att lösa olika problem. Det är, 

enligt lärarna, vanligast att eleverna får förklara det de läst eller studerat, se på när läraren 

utför experiment och att själva använda lagar och formler för att lösa rutinproblem.  

    Enligt lärarna begränsas deras möjligheter att undervisa av att eleverna har olika 

studieförmåga och att de är ointresserade (Skolverket, 2009b). 

 

Man har inte sett någon nedgång i intresset att läsa naturvetenskapligt program på gymnasiet 

men för att det ska räcka till ett förväntat ökat behov av kvalificerad arbetskraft i framtiden så 

borde det ha ökat enligt skolverket. Högskolverket såg dock en kraftig nedgång i antalet 

sökande till ingenjörsutbildningar på universitetet mellan 1997 och 2007, från 9000 till 3000. 

    För att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik har flera statliga satsningar 

gjorts, t.ex. kompetensutveckling för lärare. Man har dock inte kunnat se att det har lett till 

ökat intresse. Både EU och Sveriges regering vill att antalet sökande till naturvetenskapliga 

och tekniska utbildningar ska öka. 2008 tillsattes Teknikdelegationen för att öka intresset för 

högskoleutbildningar inom dessa områden. Skolverket fick även i uppdrag att göra insatser för 

att underlätta övergången från gymnasieskolan till högre utbildning inom matematik, 

naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2009a). 

     

Lärarens kompetens och elevernas intresse är två viktiga faktorer för elevernas framgångar i 

de naturvetenskapliga ämnena enligt Skolverket. Då undervisning till stor del bygger på 

kommunikation och interaktion mellan lärare och elever så blir lärarens sätt att använda det en 
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stor del av hans eller hennes kompetens och en viktig faktor för elevernas intresse. Hur 

läraren gör detta kommer att undersökas i detta arbete.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur naturvetenskapliga lektioner på gymnasiet ser ut 

med avseende på lektionens aktiviteter och presentationen och kommunikationen av det 

naturvetenskapliga innehållet. Med kommunikation menas här att avsikten med ett 

meddelande når och förstås av en bestämd individ, det kan ske ansikte mot ansikte eller 

medieras på andra sätt (Neuendorf, 2002, s. 18).  

    För att undersöka detta filmades en kemilektion på gymnasiet. Ljud och bild analyserades 

sedan med en kodbok som forskningsprojektet Explora tagit fram. Denna studie kommer 

alltså även att testa användbarheten hos kodboken.   

 

Genom denna studie vill jag svara på följande frågor: 

1. Vilka aktiviteter ägnar sig läraren och eleverna åt under lektionen?  

2. I vilket perspektiv och hur presenteras det naturvetenskapliga innehållet av läraren och 

eleverna? 

3. Hur interagerar och kommunicerar läraren med eleverna? 

4. Finns det något samband mellan dessa? 

 

1.3 Avgränsningar och disposition 

Arbetet kommer inte att handla om det specifika innehåll som läraren tar upp under en 

lektion, utan hur han gör det. Jag kommer inte att ta upp om läraren gör rätt eller fel, eftersom 

det inte är rimligt inom ramarna för denna studie, jag kommer dock att diskutera vad som kan 

ses som god undervisning i diskussionen.  

    Jag kommer inte att behandla den sociala kommunikation som sker i klassrummet, alltså 

när eleverna eller läraren pratar om sådant som inte har med själva undervisningen eller ämnet 

att göra. På grund av praktiska begränsningar så är det inte möjligt att undersöka elevernas 

kommunikation med varandra när läraren inte är närvarande. 

 

Arbetet inleds med en presentation av projektet Explora, där denna studie ingår, en översikt 

över olika teorier om lärande och naturvetenskapen som skolämne. Sedan följer en översikt 

över forskning världen över kring kommunikation och undervisning och en presentation av 
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det analysinstrument som kommer att användas. Metod och genomförande gås igenom innan 

resultatdelen och den avslutande diskussionen.  

 

2 Explora – ett nordiskt forskningsprojekt 

Detta examensarbete ingår i det nordiska forskningsprojektet Explora där Linköpings 

universitet, Oslo universitet och Aarhus universitet medverkar. Projektet handlar om 

interaktioner under utforskande arbete i naturvetenskapslektioner. Det leds av Marianne 

Ødegaard vid Oslo universitet och finansieras av ”Nordic Research Councils for the 

Humanities and the Social Sciences”. Projektet har utvecklat en gemensam ”kodbok”, med 

bland annat Mortimers och Scotts arbeten som grund, för analyser av dessa interaktioner och 

som används som analysinstrument i denna studie.  

    Projektet har tre syften. Det första handlar om att utveckla ett gemensamt ramverk för 

analys av klassrumsinteraktioner under naturvetenskapliga lektioner. Det andra syftet är att 

undersöka samspelet mellan tre dimensioner (innehåll, interaktion och motivation) av 

lärandeprocessen i naturvetenskaplig undervisning. Det tredje syftet är att utveckla ramverket 

för analys till ett instrument för reflektion i lärarutbildning och kompetensutveckling för 

lärare.        

    Den svenska delen av projektet har koncentrerat sig på lektioner på låg- och 

mellanstadienivå, deras innehåll och hur detta kommuniceras. Huvudsyftet har varit att 

undersöka om det är möjligt att fånga viktiga meningsskapande processer i det experimentella 

arbetet i naturvetenskapliga lektioner. Det man har tittat på är vilka aktiviteter som dominerar 

i klassrummet, vilka vetenskapliga inriktningar som dominerar (beskrivningar, förklaringar 

och generaliseringar) och hur det vetenskapliga innehållet kommuniceras (interaktiv-dialog, 

interaktiv-auktoritativ, ickeinteraktiv-dialog och ickeinteraktiv-auktoritativ). 

    Aarhus universitet arbetar med motivationsfrågan, främst inom biologi på gymnasiet, 

medan Oslo universitet arbetar med interaktion på högstadiets naturvetenskapliga lektioner 

(Schoultz et al., 2010).  

    I detta arbete används sju av tolv kategorier som finns i kodboken. Lärarens och elevernas 

aktivitet där lektionens yttre struktur beskrivs ur både lärarens och elevernas synvinkel. 

Utifrån de olika aktiviteterna kan sedan flera kategorier som handlar om hur läraren och 

eleverna presenterar och kommunicerar det naturvetenskapliga innehållet analyseras. Genom 

kategorin innehållsligt perspektiv och språk kan man se i vilken kontext och med vilket språk 

läraren och eleverna talar om innehållet, vardagligt eller vetenskapligt. Vetenskaplig 
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presentation handlar om läraren och eleverna använder beskrivningar, förklaringar eller 

generaliseringar. Kategorierna lärarens frågor och svar visar hur läraren ställer frågor till 

eleverna och hur han reagerar på deras svar. Kommunikativ ansats handlar om hur lärarens 

kommunikation ser ut, om den sker i dialog med eleverna eller inte och om det sker 

interaktion mellan läraren och eleverna eller inte (Ødegaard, 2010). 

    Då kodboken har varit en av utgångspunkterna för detta arbete så har forskningsfrågor, 

forskningsöversikt, val av metod och urval påverkats starkt av hur den ser ut och vad den gör 

möjligt att undersöka. 

 

3 Lärande i olika perspektiv 

Genom åren har många teorier lagts fram om hur människor lär sig och hur det mänskliga 

tänkandet fungerar som påverkat hur undervisningen i skolan sett ut. Dessa har byggt vidare 

på varandra och hela tiden utvecklats. I detta avsnitt kommer olika teorier om lärande att 

presenteras eftersom studien är en klassrumsstudie som handlar om hur undervisning och 

lärande sker i klassrummet. Tyngdpunkt ligger på konstruktivism och sociokulturellt lärande 

då studien har dessa teorier som grund. 

 

3.1 1900-talets teorier  

B.F. Skinner, som var en av behaviorismens förgrundsgestalter, såg på undervisning som en 

teknologi där eleverna kunde programmeras mot ett givet slutbeteende. Han menade att vad 

en person kan är vad han gör och att lära ut hur man gör olika saker är att lära någon att bete 

sig på ett visst sätt, läroprocessen förändrar alltså personen. Kunskapen är en slags kopia av 

erfarenheter som är oberoende av den omgivande miljön och som kan plockas fram när det 

behövs.   Lärande kan antingen ske när personen försöker undvika en obehaglig upplevelse 

eller när ett, genom stimuli framkallat, beteende förstärks genom belöning (Skinner, 

1968/2008). 

    Pragmatikern John Dewey ansåg att utbildning måste baseras på individers verkliga 

livserfarenheter. Skolan och eleverna är en del av det omgivande samhället och lärarna måste 

använda de fysiska och sociala upplevelserna som finns där i undervisningen. Eleverna bör 

uppleva nya erfarenheter genom egen aktivitet och deras nya kunskaper måste vara till nytta 

för dem i det sociala livet även utanför skolan (Dewey, 1938/1997). 

    Kognitivismen är en brokig inriktning som fokuserar på människans tänkande och intellekt. 

Man försöker beskriva och förstå människans kognitiva utrustning och mentala processer, 
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som här kan liknas vid en dator. Det finns ingen koppling mellan kropp och intellekt och den 

kognitiva apparaten är samma oavsett sociala skillnader (Säljö, 2000). 

    Jean Piages utvecklingsteori beskriver den intellektuella utvecklingen från tidig barndom 

till vuxen individ. Han betraktade intelligens som en speciell form av adaptivt beteende som 

främjar individens anpassning till omgivningen. Övergången från ett stadium till ett annat sker 

successivt och är resultatet av barnets umgänge med omgivningen. Två processer sker då, 

assimilation innebär att nya objekt eller situationer inpassas i befintliga tankemönster medan 

ackommodation sker när omgivningen kräver nya sätt att tänka. När dessa processer är i 

jämvikt resulterar det i nya beteendemönster som är omorganiseringar och samordningar av 

befintliga mönster (Piaget, 1971/2008).  

    Konstruktivismen ser inte individen som en passiv mottagare utan människan konstruerar 

sin förståelse av omvärlden genom sin egen aktivitet (Säljö, 2000). Konsekvensen av detta för 

undervisning blir att det alltid är eleven som måste göra lärandet genom att konstruera det nya 

sättet att tänka genom att relatera nya idéer till det de redan vet. Lärarens uppgift är att sätta 

upp situationer och utmaningar som uppmuntrar detta. Douglas Barnes kallar detta för 

”working on understanding” (Barnes, 2008, s. 5). Elevernas gamla kunskaper är då lika 

viktiga som nya erfarenheter (Barnes, 2008). 

 

3.2 Sociokulturellt lärande 

En av de första psykologerna som förstod språkets roll i organisationen av vår förståelse av 

världen var ryssen Lev Vygotskij. Han menade att vår förmåga att tala och tänka är för det 

första social och blir först senare individuell. Meningen och syftet med talet och de sociala 

förhållanden som de är inbäddade i är det som är viktigt (Barnes, 2008). 

    Vygotskij skriver i sin bok Thought and language (1986) att utvecklingen av barns 

tankeförmåga bestäms av språket och de sociokulturella erfarenheter som barnet har. Barnets 

intellektuella utveckling är helt beroende av hur han/hon kan använda språket, tankens sociala 

verktyg.  Denna utveckling av tanke och språk hos människan bestäms av historiska, 

kulturella och sociala faktorer och socialiseringen har stor betydelse för hur barnet lär sig nya 

begrepp och för hur barnets tänkande utvecklas. 

    Vygotskijs idéer om lärande handlar om att barnet med hjälp av en vuxens ledning eller 

genom att arbeta tillsammans med andra som kan mer klarar av så mycket mer än det skulle 

göra på egen hand. Skillnaden mellan den nivå där barnet utför uppgifter själv och nivån 

barnet ligger på med en vuxens hjälp definieras som barnets potentiella utvecklingszon 
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(proximala utvecklingszon). Genom språket, kulturen och kollektiva aktiviteter går barnet 

från den ena utvecklingszonen till den andra. Imitation och instruktioner spelar en viktig roll 

då de kan leda barnet till nya nivåer (Vygotsky, 1986). 

 

Roger Säljö (2000) har utvecklat dessa tankar i modern tid till något som han kallar 

”sociokulturellt lärande”. Hans tankar om kunskap handlar om att den inte kan ses som något 

objektiv. Kunskap ser olika ut beroende på perspektiv, den är ofta motstridig och är inte en 

avbild av verkligheten. 

    Säljö menar att våra kunskaper och färdigheter utmärks av att de i allt större utsträckning 

blivit diskursiva och språkliga. Vi står inte i direkt kontakt med omvärlden utan vi hanterar 

den med fysiska, intellektuella och språkliga redskap, dessa redskap medierar verkligheten för 

oss. Det viktigaste av dessa redskap är språket. Säljö menar att väsentliga delar av det vi 

kallar kunskap ligger just i den flexibla relationen mellan det språkliga uttrycket och det 

uttrycket refererar till. Kunskap handlar här om hur individens kognitiva kontextualisering av 

något stämmer överens med den diskursiva kontextualisering som förväntas. Lärande innebär 

därmed att behärska förmågan att identifiera relevanta diskurser och lära sig hantera dem. Kan 

man inte det händer det lätt att man pratar förbi varandra om den ena parten i en 

kommunikationssituation behärskar diskursen och den andra parten inte gör det.  

    Detta innebär att kunskap är makt, de som inte har tillgång till begreppsapparaten ställs 

utanför och har ingen möjlighet att påverka situationen. Detta visar sig i skolan genom att 

läraren ofta befinner sig i en diskurs och eleverna i en annan. Detta exemplifierar Säljö med 

en fysiklektion där eleverna ska göra optikexperiment men de förstår inte vad de ska titta efter 

eller vad det är som är intressant, medan läraren vet precis vad som ska hända och varför och 

tycker det är mycket spännande (Säljö, 2000, s.95).  

    Något som försvårar ännu mer för eleverna är att läraren dessutom ofta växlar mellan olika 

kontexter medan eleverna hela tiden finns kvar i en kontext, det blir då mycket svårt för 

eleverna att hänga med och missförstånd sker lätt. För att man inte ska prata förbi varandra 

menar Säljö att man ska tydliggöra och problematisera skillnaderna i vad som sägs och vad 

som uppfattas av de olika parterna. Bistånd från en mer kompetent samtalspartner som visar 

vad som menas inom en viss diskurs kan vara nödvändigt. Detta har likheter med Vygotskijs 

teori och utvecklingszonen.  

    I ett sociokulturellt perspektiv är inte människan bärare av ett förråd av kunskaper eller 

utrustade med en uppsättning kognitiva strukturer. Vi är snarare ständigt på väg mot att 
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tillägna oss nya former av redskap med stöd av vad vi vet och kan sedan tidigare. Vi 

exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss genomskåda dem, blir 

förtrogna med dem och kan kanske till slut genomföra dem själva.  

    Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar sina fysiska kognitiva resurser. Detta sker när individ och kollektiv samspelar 

med varandra. Hur vi lär oss blir här en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka 

och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och vår omgivning.  

 

Enligt Säljö sätter institutionella arrangemang, som t.ex. skolan, gränser och skapar mönster 

för hur man ska tala och lära. En elev som kan identifiera och röra sig inom den relevanta 

diskursen inom denna institution klarar sig mycket bra. Säljö menar därför att kunskap och 

lärande till stor del handlar om att kunna avgöra för vilket verksamhetssystem, t.ex. kollektiv, 

institution eller varaktig verksamhet, en viss uppsättning kunskaper är relevanta och 

produktiva och hur de fungerar i olika situationer.  

    Sättet att tänka är även det kopplat till en specifik praktik eller verksamhetssystem och 

överföringen av kunskap mellan olika situationer och problem blir därför mycket 

komplicerad. Kunskap är därmed situerad i sociala praktiker vilket medför att lärande och 

utveckling kan uppfattas som en process genom vilken vi lägger till nya sätt att tänka och 

handla till dem vi redan behärskar. Säljö tar här upp ett exempel med barn som säljer 

kokosnötter på gatan. I denna situation har de inga problem med att räkna ut hur mycket 

kunden ska betala men i en helt annan situation när barnen ombads räkna ut ett tal så kunde de 

inte. När barnen befann sig i en bekant och meningsfull social praktik som de förstod och 

deltog aktivt i gick det bra att räkna (Säljö, 2000, s. 134). Att minnas hur man ska göra något 

är alltså en social aktivitet och en funktion av omständigheter.  

    Lärande i institutionella sammanhang, t.ex. skolan, är ofta en helt annan process och har 

helt andra syften än det lärande som sker utanför skolan. Skolan leder oss in i begreppsvärldar 

och färdigheter som inte alltid svarar mot det vi upplever i vardagen och som vi inte har 

någon omedelbar användning av. Lärande i skolan handlar istället om hur eleven klarar den 

institutionella form av kommunikation som skolan definierat.  

    En sammanfattning av lärande i ett sociokulturellt perspektiv kan delas i tre delar: 

utveckling och användning av intellektuella redskap, utveckling och användning av fysiska 

redskap och kommunikation och samarbete i kollektiva verksamheter (Säljö, 2000). 
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3.3 En ny pedagogik som bygger på dialog 

”An emerging pedagogy of the spoken word” skriver Alexander (2008, s. 92) om 

pedagogiken som bygger på dialog i klassrummet och där läraren lägger stor vikt vid 

elevernas egna tankar och idéer. Andra kallar det för en ny generation av undervisning i 

dialogisk form (Mercer och Dawes, 2008, s. 69) eller en decentralisering av undervisningen 

(Hardman, 2008, s. 135). 

 

Alexander (2008) använde sig av följande fem principer för dialogisk undervisning i ett 

forskningsprojekt i en skola i Storbritannien. Kollektiv, vilket innebär att lärare och elever tar 

sig an uppgifter tillsammans. Ömsesidighet, dvs. lärare och elever lyssnar på varandra och 

delar idéer. Stöttning, eleverna ska inte vara rädda för att uttryck sig och hjälpa varandra att 

komma till gemensam förståelse. Kumulativ, lärare och elever bygger på egna och andras 

idéer och bildar sammanhängande kedjor av dem. Målmedvetenhet, läraren planerar och styr 

samtalen med specifika utbildningsmål i sikte. 

    Projekt resulterade i att lärare och elever talade mer om talet (metasamtal) och de 

formulerade regler kring hur diskussionerna skulle gå till. Lärarnas frågor blev mer 

fokuserade men samtidigt mer generellt öppna och de konstruerades med barnens individuella 

kapacitet i åtanke. Eleverna fick mer betänketid, gav längre svar, svarade med självförtroende 

och högt och tydligt. De spekulerade, tänkte högt, hjälpte varandra, lyssnade på varandra och 

talade mot ett gemensamt slut. Kulturen i klassrummet blev mer inkluderande och de tidigare 

tysta eleverna blev mer aktiva. Läs- och skrivförmågan ökade även om mindre tid ägnades åt 

detta då mer tid gick åt till att prata. Det var dock så att lärarens feedback på elevernas svar 

fortfarande var minimal och mest dömande och det var de svar som läraren förväntade sig 

som räknades (Alexander, 2008). Även Mitchell (2010) har presenterat liknande resultat i sin 

forskning kring praktiskt arbete i naturvetenskaplig undervisning. 

 

4 Naturvetenskap 

Detta avsnitt handlar om naturvetenskapen som kunskapsområde och skolämne och vad som 

utmärker undervisning och lärande inom ämnet. Hur språket ser ut inom naturvetenskapen tas 

även upp, något som är viktigt för studiens genomförande.  
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4.1 Naturvetenskapens natur 

Naturvetenskapen är uppbyggd av begrepp, lagar och teorier som är skapade för att ge mening 

åt den kaotiska verkligheten genom att beskriva och förklara den. Den är en idealisering och 

förenkling av verkligheten och den ska hela tiden kunna kritiseras och förändras. 

Naturvetenskapen är en kulturprodukt som är skapas av människor i en social process som 

aldrig tar slut (Mortimer och Scott, 2003; Sjøberg, 2005).  

    Till sitt väsen är vetenskapen teoretisk och abstrakt, den försöker höja sig över de enskilda 

fenomenen och ge generella beskrivningar. Sjøberg skriver i sin bok Naturkunskap som 

allmänbildning (2005) att när elever klagar på att naturvetenskapen är abstrakt så har de helt 

rätt och man ska ta dem på allvar samtidigt som man inte får ha som mål att ta bort denna 

abstraktion genom att försöka göra ämnet konkret. Istället ska man försöka få fram att 

teorierna och abstraktionerna är nyttiga redskap för att förstå och beskriva den konkreta 

verkligheten. 

    Skolans naturvetenskapliga ämnen är inte nedbantade kopior av universitetens kurser utan 

utgör egna discipliner som har en egen historia och kultur (Mortimer och Scott, 2003; 

Sjöberg, 2005). I skolan möter eleverna för det mesta den del av naturvetenskapen som är 

allmänt accepterad, inte kontroversiell och som kommer att ses som säker kunskap inom en 

överskådlig framtid. Vid forskningsfronten däremot debatteras och diskuteras kunskapen och 

den förändras mycket snabbt. Naturvetenskapen i skolan kan därför lätt få en prägel av att 

vara auktoritär, evig, säker och oföränderlig. Eleverna får ofta lära sig att acceptera och 

använda den vetenskapliga kunskapen. Detta kan påverka elevernas attityder till ämnet 

negativt (Sjøberg, 2005). Sjøberg (2005) menar att det är viktigt att förmedla väl etablerad 

kunskap men skolan behöver även ge en inblick i forskningsfronten för att eleverna ska förstå 

vetenskapens väsen, dvs. att den är öppen och dynamisk.   

 

4.2 Naturvetenskapens språk och vardagsföreställningar 

Vetenskapen är mycket starkt bunden till språket. Vardagsspråket lånar metaforer och bilder 

från vetenskapen medan vetenskapen använder ord från det vardagliga språket men 

modifierar, anpassar dem och ger dem ny mening. Exempel på detta är orden kraft, arbete, 

värme och energi som har en betydelse inom naturvetenskapen och en annan i vardagen 

(Sjøberg, 2005, s. 316). 

    Vardagsföreställningar är en beteckning på att människor har konstruerat förklaringar och 

idéer som står i strid med vetenskapens idéer men som används för att förklara händelser och 
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observationer. Dessa föreställningar beskriver ofta världen mer direkt än vetenskapen, så som 

den framstår genom olika synintryck. Sjøberg (2005) menar att detta gör det lätt att hålla kvar 

vid dessa föreställningar. Vardagsföreställningar har ofta förankring i elevens sociala värld, de 

finns i vanliga språkliga uttryck och de används som förklaringar i vardagen. Eleven förstår 

de vetenskapliga idéerna rent intellektuellt men har goda skäl att hålla fast 

vardagsföreställningar (Mortimer och Scott, 2003; Sjøberg, 2005). Vygotskij (1986) kallade 

vardagsföreställningar för spontana begrepp, som en motsats till vetenskapliga begrepp. 

    I vardagslivet beskriver vi gärna det okända med det kända. Vi bygger vidare på vad vi 

redan vet och vi närmar oss det okända med tryggheten i något känt. Vetenskapen förklarar 

istället det kända med det okända (Sjøberg, 2005). 

 

Om eleven vid det första mötet med skolans naturvetenskap får veta att hennes språk är fel är 

risken stor att hon blir mindre motiverad att lära. Eleverna skapar sig på detta sätt en bild av 

naturvetenskapen som något livsfrämmande och att de inte kan något på förhand (Sjøberg, 

2005). När skolan lär ut de naturvetenskapliga begreppen måste det ske på ett sådant sätt som 

inte förkastar elevernas egna språk, något som Sjøberg (2005) tror är vanligt i undervisningen. 

Istället bör skolan lära eleverna att de behöver olika språk i olika sammanhang och att språket 

betyder olika saker i olika kontexter (Sjøberg, 2005).  

    Östman (2002) menar att eleverna och lärarna inte ska nedvärdera elevernas egna 

erfarenheter och språk, då blir naturvetenskapen obegriplig och esoterisk och eleverna kan 

förlora självförtroendet och tror att de inte kan lära sig naturvetenskap. Läraren måste guida 

eleverna genom naturvetenskapens kultur genom att lära dem det speciella språk som används 

inom diskursen och signalera tydligt vilka språkregler som gäller (Östman, 2002). 

    Även Ekstig (2002) visar på att det spänningsfält som finns mellan elevernas 

förhandsuppfattningar och naturvetenskapens begrepp måste överbryggas på ett ur elevernas 

perspektiv tillfredsställande sätt för att eleverna inte ska förlora tilltron till sin egen förmåga 

att lära sig naturvetenskap. 

 

4.3 Beskrivningar, förklaringar och generaliseringar 

Mortimer och Scott (2003) menar att distinktionen mellan beskrivning, förklaring och 

generalisering är ett fundamentalt drag hos det naturvetenskapliga språket.  

    En beskrivning är en redogörelse för ett system, objekt eller fenomen i form av deras 

beståndsdelar eller rubbningen av beståndsdelarna i tid och rum. I en förklaring används 
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någon typ av teoretisk modell eller mekanism för att redogöra för ett specifikt fenomen. En 

generalisering innebär att förklaringen eller beskrivningen är oberoende av en specifik 

kontext. 

    Dessa tre kan även karaktäriseras som antingen empiriska eller teoretiska. Baseras de på 

direkt observerbara egenskaper eller beståndsdelar av ett system är de empiriska. De som 

bygger på naturvetenskapens teoretiska diskurs är teoretiska. En teoretisk beskrivning går 

bortom fenomenet genom att bygga på teoretiska enheter som inte är observerbara, t.ex. 

atomer och molekyler, och deras abstrakta egenskaper, t.ex. energi. (Mortimer och Scott, 

2003). 

    Mortimer och Scott (2003) har funnit att under en undervisningssekvens går läraren och 

eleverna djupare och djupare in i naturvetenskapens språk. De startar i empiriska 

beskrivningar av specifika fenomen, går till teoretiska förklaringar av fenomenet, vidare till 

teoretiska beskrivande generaliseringar av specifika tillstånd och tillsist till teoretiska 

beskrivande relationer mellan olika tillstånd. Beskrivningar, förklaringar och generaliseringar 

är här nära kopplade till varandra. 

    Mortimer och Scott (2003) tycker generellt att det som är viktigast är teoretiska 

beskrivningar, förklaringar och generaliseringar. I naturvetenskapen är det inte bara 

fenomenet i sig som är intressant utan hur fenomenet rekonstrueras i ljuset av teoretiska 

verktyg.  

 

4.4 Att lära sig naturvetenskap 

Att lära sig naturvetenskap innebär att bli insocialiserad i en diskursiv tradition (Mortimer och 

Scott, 2003; Sjøberg, 2005). Det är därför viktigt att eleven i samtal, interaktioner med en mer 

kunnig person (jämför Vygotskij och Säljö) får möjlighet att konkretisera och tillämpa 

begreppen. Ett samtal är en situation där man lär och där kunskaper ständigt 

rekontextualiseras och formuleras. En lärare kan på detta sätt stödja elevens eget resonemang 

och hjälpa honom/henne att komma till insikt. Det är i interaktioner, samtal och diskussioner 

som man blir bekant med de funktionella egenskaperna hos termer och begrepp, det vill säga 

hur de används för att föra samtal inom en viss diskurs (Sjøberg, 2005).  

    Människan måste lära sig att kommunicera inom och skilja mellan olika begreppsvärldar. 

Att lära sig naturvetenskap innebär inte att vardagsbegreppen och det mer vardagliga sättet att 

tala om ett fenomen kommer att försvinna och ersättas av naturvetenskapliga begrepp och 
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samtalsformer. Det vardagliga begreppen och talesätten har andra syften och kommer alltid att 

finnas kvar (Mortimer och Scott, 2003, Sjøberg, 2005). 

    Förståelse och kommunikation är i hög grad situerad och kopplad till situationen. Detta 

visar Schoultz (2002) i sin undersökning där eleverna hade svårt att förstå frågornas 

formulering i ett papperstest. Eleverna gjorde ett betydligt bättre resultat när de fick gå 

igenom frågorna med en samtalspartner och hade tillgång till fysiska redskap (t.ex. en 

jordglob). Detta hjälpte eleverna att tolka in situationen i rätt kontext (Schoultz, 2002). 

 

5 Interaktion och kommunikation i klassrummet 

Under denna rubrik tas tidigare forskning kring interaktioner och kommunikation i 

klassrummet upp. Forskningen berör elever i olika åldrar, i olika länder och lektioner i olika 

ämnen. 

 

5.1 Interaktion mellan lärare och elever 

Klassrumsinteraktioner är mycket komplexa. Läraren kan när som helst träda in och utöva sin 

auktoritet, men å andra sidan så kan inte läraren undervisa om eleverna inte vill delta. Läraren 

måste hela tiden förhandla för att tillmötesgå eleverna för att det ska vara möjligt att 

genomföra undervisningen (Aguir et al., 2010).  

    Aguir et al. (2010) fann genom ett klassrumsprojekt i Brasilien (fysiklektioner på 

högstadiet) att kommunikativ syn, innehåll och interaktionsmönster växer fram ur 

interaktioner mellan lärare och elever, det kommer inte enbart från läraren. De utvecklas som 

ett resultat av förhandling och anpassning efter elevernas förståelse och intresse. 

 

Alexander (2008) har forskat om skolan i flera länder och funnit att 

klassrumskommunikationen i Storbritannien och USA mest består av att läraren reciterar och 

ställer slutna frågor till eleverna för att testa om de kommer ihåg vad läraren sagt. Lärarens 

feedback på svaren var berömmande och uppmuntrande och lektionerna hade ett högt tempo. 

Alla elever skulle få lika mycket taltid och det var viktigt för läraren att alla var delaktiga. I 

Frankrike och Ryssland däremot konstruerar läraren en längre sekvens av utbyten med en 

eller ett fåtal elever. Eleverna talar till hela klassen och blir en representant för de andra 

eleverna. Det blir här ingen tävling om vem som ska få svara eller vem som svarar rätt som 

det lätt kan bli i de anglosaxiska klassrummen. Här blir det mer tid att verkligen samtala och 
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eleverna får mer tid att tänka när inte alla ska prata. I dessa länder är det vanligt att eleven 

själv kommer fram till tavlan för att skriva, rita och berätta hur de löst ett problem.  

    Alexander har delat in interaktionerna som sker mellan lärare och elev i klassrummet i 

olika grupper. Den första är helklass där läraren relaterar till hela klassen och klassen relaterar 

till läraren och varandra kollektivt. Kollektivt grupparbete innebär att eleverna arbetar i grupp 

men de är fortfarande styrda av läraren. Kollaborativt grupparbete däremot innebär att 

eleverna arbetar i grupp utan lärarens stöd. I en-till-en interaktioner arbetar läraren med 

enskilda elever eller så arbetar eleverna två och två utan läraren (Alexander, 2008).  

 

Även Hardman (2008) har forskat i fler olika länder. I engelskundervisningen i låg- och 

mellanstadiet i Nigeria och Kenya fann han att interaktionerna var ritualiserade och att 

eleverna förstod ritualen tydligt. Läraren reciterade och bad då och då eleverna avsluta 

meningen antingen genom direkt upprepning av lärarens ord eller en elevs svar eller genom 

att utelämna det sista ordet/orden eller en kombination av dessa strategier. Genom lärarens 

tonläge visste eleverna vad de skulle göra och för det mesta svarade hela klassen i kör. 60 % 

av frågorna (”initiations”) i klassrummet var av denna typ, frågor från eleverna stod för 

mindre än 1 %. Av svaren var över 60 % i kör och över 90 % av svaren bestod av tre ord eller 

mindre, både kör och individuella svar.  Över 50 % av svaren fick ingen uppföljning av 

läraren, särskilt när det skedde i kör. När läraren gav feedback så var 25 % av dem 

accepterande och 14 % berömmande. Mindre än 2 % av uppföljningarna byggde vidare på 

elevernas svar. 

    Under lektioner med elever i samma åldersgrupp och samma ämne i Storbritannien visade 

det sig att största delen av tiden använde läraren till att förklara eller ställa mycket 

strukturerade frågor för att komma till ett givet mål. Frågorna var ofta på en låg kognitiv nivå. 

Öppna frågor utgjorde 10 % av frågorna och under 15 % av lektionerna ställdes inga öppna 

frågor. Sekvenser där läraren stannade vid en och samma elev för att ställa frågor utgjorde i 

genomsnitt 11 % av frågesekvenserna. Elevernas svar varade i genomsnitt 5 sekunder och 

bestod av tre ord eller mindre i 70 % av fallen.   

    Under samhällskunskapslektioner för 14- och 15-åringar i Storbritannien så varade 

helklassdiskussioner med öppet utbyte av idéer mindre än 50 sekunder i klass 8 och mindre än 

15 sekunder i klass 9. 
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    Lektioner i Storbritannien med elever som var 16 till 18 år dominerades av lärarens 

recitering och lärarstyrda frågor och svar, detta upptog 63 % av tiden. Frågor från eleverna 

stod för 4 %.  

    Hardman drar slutsatsen av detta att det är lärarledd recitation som dominerar i både 

västvärlden och i utvecklingsländer (Hardman, 2008).  

 

5.2 Kommunikation i klassrummet 

Mortimer och Scott skriver i sin bok Meaning making in secondary science classrooms (2003) 

att fokus inom den naturvetenskapliga undervisningen de senaste åren har varit på elevernas 

praktiska aktiviteter i skolan, vilket varit något som använts för att få eleverna engagerade. 

Hur läraren orkestrerar samtalet i klassrummet, utvecklar ”the scientific story” och 

interaktionen mellan lärare och elever har därmed kommit i skymundan. De menar att 

kommunikation och samtal är centralt för elevernas meningsskapande och ska de ägna sig åt 

praktiska aktiviteter så måste läraren och eleverna även prata om dem.  

    Mortimer och Scott ser meningsskapande som en dialogisk process där olika idéer förs 

samman och arbetas med. Denna dialog kan ske inom en individ eller i samtal mellan flera 

människor. Även om eleverna är tysta så pågår en dialog inom dem mellan olika idéer som 

förs fram i klassrummet. Dialogen är en pågående process där eleverna hela tiden jämför och 

”checkar av” sin egen förståelse med de idéer som tas upp på det sociala planet. Därför är det 

mycket viktigt med lärar- och elevsamtal i klassrummet, samtalet är ett verktyg för eleverna 

att tänka igenom de naturvetenskapliga idéerna själva (Mortimer och Scott, 2003).  

 

Barnes (2008) menar att det kommunikationssystem som läraren sätter upp i klassrummet 

formar de roller som eleverna kan anta och det bestämmer också delvis vilken sorts lärande de 

engagerar sig i.  

    Kommunikation gör det möjligt att pröva nya sätt att arrangera det vi redan vet vilket kan 

leda till lärande. Men inte all kommunikation i skolan bidrar till detta. Läraren ägnar sig för 

det mesta åt ”presentational talk”, presenterande tal, som är av föreläsningstyp. Barnes tycker 

att denna typ av kommunikation behövs men läraren måste veta när den ska användas, lärare 

använder ofta detta för tidigt i ett undervisningsavsnitt när eleverna fortfarande håller på att 

smälta det nya materials som läraren presenterat (Barnes 2008). 

    Solomon och Black (2008) fann i sin forskning kring kommunikation i 

matematikundervisningen bland 15- och 16-åringar att lärarens sätt att undervisa och 



                                        

17 

 

kommunicera med eleverna påverkade elevernas ”learning identity”, dvs. deras lärande och 

hur de betedde sig i interaktioner med läraren. De undersökte två olika elevgrupper som hade 

placerats i olika grupper beroende på vilken nivå de befann sig. De elever som var i gruppen 

på högre nivå såg på läraren som en resurs som de förde en dialog och förhandlade med och 

kollade med om de tänkte rätt. Denna lärare hade en öppen syn på kunskap och gav eleverna 

möjlighet att utforska matematiken genom samtal. Den andra gruppens, som befann sig på en 

lägre nivå, lärare såg på kunskap som något auktoritärt och eleverna såg på läraren som en 

auktoritet. Eleverna i den bättre gruppen var mer engagerade i ämnet än de andra eleverna och 

de hade en förståelse för samband mellan idéer och koncept som eleverna i den andra gruppen 

saknade, de hade en mer instrumentell och regeldriven förståelse (Solomon och Black, 2008).  

    Alexander (2008) har funnit flera kategorier av lärarkommunikation. Recitering, vilket 

syftar till att ackumulera kunskap och förståelse och frågor som testar om eleverna kommer 

ihåg vad läraren pratat om. Drillande och repetition av fakta, idéer och rutiner. Instruktioner 

och förklaringar, som att berätta vad eleverna ska göra, ge information, förklara fakta, 

principer och procedurer. Dessa tre är traditionella och de mest vanliga. Två mindre vanliga 

kategorier är diskussion, då ett utbyte av idéer och information och problemlösning sker, och 

dialog då man når en gemensam förståelse genom strukturerade, kumulativa frågor och 

diskussion. Alexander anser att de två sista är viktigast för elevernas lärande men påpekar att 

alla former behövs (Alexander, 2008).  

 

Stora delar av kommunikationen i klassrummet är asymmetrisk eftersom relationen mellan 

lärare och elev är asymmetrisk. Läraren är den som har kontrollen och leder samtalet. Läraren 

demonstrerar, förklarar och rättar. Läraren är den enda som får säga vem som får tala, ställa 

frågor utan att be om lov och utvärdera kommentarer. Eleverna däremot ska snabbt ge korta 

och relevanta svar på lärarens frågor. Detta behöver inte innebära dålig undervisning men det 

krävs också symmetriska samtal, dvs. samtal mellan elever där status och kontroll för det 

mesta är likvärdig (Mercer och Dawes, 2008). 

 

5.2.1 ”Initiation-respons-evaluation” 

Man har under lång tid sett att kommunikationen i klassrummet följer ett mönster. Detta 

mönster kallas I-R-E mönstret. I står för ”initiation”, dvs. läraren ställer en fråga till klassen, 

R står för ”response”, eleverna svarar på frågan och E står för ”evaluation”, läraren utvärderar 

elevernas svar (Mortimer och Scott 2003).  
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    Barnes (2008) tycker att detta mönster inte ger eleverna möjlighet att arbeta på förståelse av 

det nya de ska lära sig men påpekar även att andra ser I-R-E mönstret som en essentiell del av 

undervisningen och som kan leda till diskussioner.  

    Mercer och Dawes (2008) menar att I-R-E mönstret är ett begränsat sätt att använda 

kommunikation och att eleverna borde få mer utrymme . Eleverna kan dock inte lämnas åt sitt 

eget öde, det är inte produktivt då några alltid hamnar utanför diskussionen och eleverna 

måste få lära sig hur de ska göra när de ska föra samtal med varandra i klassrummet (se 

avsnitt 5.3). 

    De är inte säkert att många frågor från läraren alltid leder till bra undervisning. Lärare 

ställer ofta mycket frågor för att de vill att eleverna ska var aktiva men ibland blir det fel då 

läraren oroar sig för att säga saker som eleverna redan vet och vad de inte vet (Mercer och 

Dawes, 2008). Mercer och Dawes (2008) menar att det krävs olika typer av frågor vid olika 

tillfällen och att man måste veta när vilken typ ska användas för att de ska vara effektiva.  

    Ett annat mönster är I-R-F där F står för feedback. Detta är en mer öppen kommunikation 

där läraren ger feedback till eleverna som svarar genom att utveckla svaret eller be eleven att 

klargöra hur de tänker, hur de motiverar sitt svar och att ytterligare utveckla det. Detta kan 

utvecklas till en längre kommunikationskedja, I-R-F-R-F-R-F osv. (Mortimer och Scott, 

2003).  

    Mercer och Dawes (2008) har funnit ytterligare ett mönster, I-D-R-F, där D står för 

diskussion. I I-R-F mönstret så måste ofta svaret komma fort men här ger läraren eleverna tid 

att diskutera med varandra innan de svarar. Detta visade sig vara produktivt för elevernas 

tänkande och lärande.   

 

5.2.2 Fyra kommunikationsmönster 

Mortimer och Scott (2003) har delat in kommunikationen mellan lärare och elever i fyra 

grupper beroende av hur mycket interaktion som sker mellan läraren och eleverna och hur 

mycket dialog som sker. Är kommunikationen interaktiv-auktoritativ så innebär det att läraren 

leder eleverna genom en serie frågor och svar för att nå ett specifikt mål, ett specifikt synsätt. 

Auktoritativ kommunikation följer ofta I-R-F mönstret. Ickeinteraktiv-auktoritativ 

kommunikation betyder att läraren presenterar ett specifikt synsätt utan att involvera eleverna 

på något sätt.  

    Om läraren och eleverna tillsammans utforskar olika idéer och perspektiv, genererar nya 

betydelser och genuina frågor så är kommunikationen interaktiv-dialogisk (Mortimer och 
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Scott 2003). Scott (2008) menar att denna typ av undervisning, där olika idéer ställs mot 

varandra och där innehållet problematiseras har en stor potential att motivera och engagera 

eleverna.  

    Ickeinteraktiv-dialogisk kommunikation betyder att läraren ensam tar upp olika synsätt och 

idéer.  En dialog behöver enligt detta synsätt inte vara ett samtal mellan flera personer utan 

innebär att mer än ett perspektiv tas upp. 

   

Mortimer och Scott (2003) har identifierat tre steg som läraren går igenom under en 

undervisningssekvens som bygger på dialog. Hon introducerar naturvetenskapens idéer på det 

sociala planet i klassrummet. Sedan stödjer hon eleverna när de internaliserar dessa idéer och 

försöker förstå dem, dvs. elevernas meningsskapande. Till sist lämnar hon gradvis över 

ansvaret för tillämpningen av idéerna till eleverna. 

    Mortimer och Scott hittade ett samband mellan lärarens kommunikativa approach och 

hennes syfte med undervisningssekvensen som följer en viss rytm. Först introducerar läraren 

de nya naturvetenskapliga idéerna och utforskar elevernas uppfattning och förkunskaper. 

Kommunikationen under denna del var av typen interaktiv-dialogisk. Steg två var att forma, 

välja ut och markera idéer att arbeta vidare med. Här var kommunikationen interaktiv-

auktoritativ (Mortimer och Scott, 2003). När detta sker, att läraren växlar från dialogisk till 

auktoritativ kommunikation kallas ”turning point”, diskussionen avslutas och läraren 

fokuserar på skolans vetenskapliga syn (Scott, 2008). Under sista delen sammanfattade 

läraren vad de hittills kommit fram till och såg framåt mot nästa steg genom en icke 

interaktiv-auktoritativ kommunikation. Detta beskriver Mortimer och Scott som en spiral som 

startar i elevernas egna tankar och föreställningar och som fortsätter uppåt mot ett 

naturvetenskapligt synsätt.  

    Vad undervisningssekvensen handlar om har stor betydelse för hur denna spiral ser ut. Är 

övergången från elevernas egna uppfattningar till det naturvetenskapliga synsättet svår så kan 

den auktoritativa delen behöva betydligt större plats än om övergången sker lätt. De 

auktoritativa interaktionerna är viktiga eftersom det låter läraren sätta punkt för diskussionen i 

klassrummet och redogör för klassen vad de gemensamt kommit fram till (Mortimer och 

Scott, 2003).  

    Det finns även en viktig växelverkan mellan det dialogiska och auktoritativa. Auktoritativ 

kommunikation kan fungera som frö för dialogiska utväxlingar och det dialogiska måste 

avbrytas för att klargöra och införa det naturvetenskapliga synsättet (Scott, 2008).  
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    Den dialogiska-auktoritativa dimensionen kan ses som en spänning mellan två motsatta 

men kompletterande krafter i klassrumsinteraktioner. För läraren räcker det inte att engagera 

eleverna in en dialog om deras vardagsföreställningar utan hon måste alltid införa det 

naturvetenskapliga synsättet på ett auktoritativt sätt. Spänning härrör även från skillnaden 

mellan elevernas krav och lärarens plan för lektionen (Aguir et al., 2010).  

 

Om man utforskar elevernas idéer och använder dem för att komma vidare i undervisningen 

så känner eleverna att man lyssnar på dem och att vad de har att säga har betydelse. Mortimer 

och Scott fann att elever som undervisas på detta sätt utvecklade respekt och intresse för 

andras åsikter och idéer. Att prata och tänka på detta sätt kan dock vara mycket krävande och 

eleverna måste få vänja sig vid denna ”metod” för att det ska fungera. Mortimer och Scott 

menar att när olika synsätt tas upp och diskuterar så är det störst chans att signifikant lärande 

sker (Mortimer och Scott, 2003). En del tror att det kan bli en negativ upplevelse för eleven 

om hennes idéer inte stämmer överens med de vetenskapliga när elevernas idéer gås igenom i 

klassrummet, med det beror mycket på hur läraren hanterar detta (Scott, 2008). 

    Denna typ av ”utsträckta” undervisning är en kontrast till den undervisning som Scott 

(2008) kallas ”on-spot” där nya idéer introduceras av läraren för att sedan direkt gå vidare. 

    Även Strömdahl (2002) påpekar att elevernas egna verbaliserade tolkningar bör lyftas fram 

och bli föremål för kritisk diskussion och korrigering för att eleverna ska kunna socialiseras in 

i den typ av resonemang som förs inom naturvetenskapen. Samspelet mellan eleverna och 

läraren liknar han vid ett mästare-lärlingsförhållande där läraren är auktoritativ uttolkare av 

kunskapen.  

 

5.2.3 Resultat från Explora 

Tidigare forskning i Sverige inom projektet Explora har undersökt några lektioner i årskurs 3 

där eleverna arbetade laborativt. Materialet analyserades med hjälp av Mortimer och Scotts 

(2003) kategoriseringar av innehåll och kommunikation. Schoultz et al. (2010) fann att en stor 

del av lektionerna användes till att ge instruktioner (20 minuter av 50 minuter) och att det 

laborativa arbetet fick ungefär lika mycket tid (24 minuter). Innehållet bestod till stor del av 

beskrivningar av hur eleverna skulle göra, skriva och hantera utrustning. De enda inslagen av 

förklaringar och generaliseringar kom på initiativ från eleverna.  

    Interaktiv-auktoritativ kommunikation dominerade under lektionen som helhet enligt ett 

fråga-svar mönster. Ickeinteraktiv-auktoritativ kommunikation förekom ofta under 
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instruktionerna (50 %). Interaktiv-dialog kommunikation förekom både under summeringen 

av föregående laboration (18 %), vilket upptog 6 minuter i början på lektionen, och 

instruktionerna (31 %) men läraren hade svårt att gå vidare med elevernas frågor och 

påståenden. Ickeinteraktiv-dialog kommunikation förekom inte alls vilket forskarna tror beror 

på att den typen av kommunikation är svår i denna åldersgrupp (Schoultz et al., 2010). 

 

5.2.4 Elevernas perspektiv 

Enligt Alexander (2008) ägnar sig eleverna åt flera olika typer av kommunikation. Berättande, 

förklarande, instruktioner, frågor, analysera och lösa problem, spekulera och föreställa, 

utforska och utvärdera idéer, diskutera, resonera, försvara och förhandla. Eleverna måste även 

vara mottagliga för alternativa synsätt, fundera på vad de hört och ge andra tid att tänka 

(Alexander, 2008). 

 

Det vanligaste kommunikationsmönstret i NO-klassrummet består av att läraren frågar och 

eleverna svarar menar Östman (2002), vilket hindrar lärandet. Istället bör eleverna få större 

möjlighet att kommunicera naturvetenskap sinsemellan. De bör också uppmuntra eleverna att 

diskutera med läraren utifrån sina egna frågor och funderingar. Eleverna behöver 

överhuvudtaget få mer tid och övning i att använda det naturvetenskapliga språket (Östman, 

2002; Mercer och Dawes, 2008).    

    Barnes (2008) och Pierce och Gilles (2008) menar att det som de kallar ”exploratory talk”, 

dvs. utforskande samtal (har stora likheter med interaktiv-dialog kommunikation), är 

nödvändigt för att lärande ska ske. Denna typ av samtal karaktäriseras av att de är tvekande 

och ofullständigt. Det gör det möjligt att pröva nya idéer, höra hur tankarna låter och höra vad 

andra tycker. Utforskande samtal ger inte någon ny information utan man manipulerar det 

man redan vet. Det är genom att prata igenom nya idéer tillsammans med lärare och andra 

elever som eleverna kan närma sig det nya sättet att tänka (Barnes, 2008). 

 

Praktiskt arbete är en central del av naturvetenskaplig undervisning. Men elevernas samtal 

under detta arbete är ofta begränsat till att handla om det de ska göra med utrustningen. I 

Mitchells (2010) forskning upptäckte han att det var mycket svårt för eleverna att reflektera 

över anledningen till varför de gjorde som de gjorde och relationen mellan det praktiska 

arbetet och teorier de tidigare lärt sig. Huvudanledningen till detta, menar Mitchell, är att 

eleverna inte "äger" problemet som aktiviteten bygger på, syftet med aktiviteten eller metoden 
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som används, det är någon ”annan” som har ”bestämt” hur de ska göra och varför. Det är 

dessutom för många saker som eleverna måste tänka på samtidigt och introduktionen till det 

praktiska arbetet görs för det mesta alldeles för fort för att de ska hinna så mycket som möjligt 

på de korta lektionerna. Elever och lärare hinner för det mesta inte heller samtala efteråt om 

vad de gjort och varför (Mitchell, 2010). 

   Lundqvist (2009) visade i sin doktorsavhandling, där hon hade studerat laborationer i 

grundskolans naturvetenskapliga undervisning, att läraren och elever använde olika språk när 

det talar om experimenten de utförde, eleverna kunde beskriva det de höll på med men inte 

genom att använda naturvetenskapliga ord och begrepp. Därför, menar Lundqvist, är läraren 

mycket viktig för elevernas fortsatta utveckling och socialisering in i skolans 

naturvetenskapliga diskurs. 

 

Pierce och Gilles (2008) menar att för att samtalen som förs i klassrummet ska vara 

fruktsamma så måste det finnas ett gott samtalsklimat, läraren måste skapa en samtalskultur. 

Eleverna måste känna sig trygga med varandra, lita på varandra och bry sig om varandra. För 

att klassrumssamtalen ska leda till lärande så måste eleverna hela tiden ligga på gränsen av 

vad de kan och våga utrycka idéer och tankar som inte är färdiga.  

    Pierce och Gilles har identifierat fem olika typer av samtal i klassrummet som leder till ett 

bra samtalsklimat och lärande i sin forskning bland yngre barn och lektioner i läsning och 

skrivning. Sociala samtal som syftar till att binda samman individerna. Utforskande samtal 

som används för att förstå nya idéer. Presenterande tal som handlar om att dela ny förståelse 

med andra vilket kan leda till att eleverna reflekterar över sitt lärande. I metasamtal talar man 

om talet för att göra eleverna mer medvetna om kommunikation och göra talet synligt. 

Kritiska samtal är samtal där kunskap, tankar och idéer diskuteras och kritiseras. Författarna 

menar att detta leder till att eleverna tänker djupare och att de tänker på en mer medveten nivå 

(Pierce och Gilles, 2008).    

    Även Mercer och Dawes (2008) påpekar vikten av ett bra samtalsklimat i klassrummet och 

att läraren måste lära eleverna hur de ska prata med varandra för att de ska få ut något av 

samtalet. De har i sin forskning märkt att eleverna inte vet att läraren förväntar sig att deras 

samtal ska vara produktiva eller vad läraren förväntar sig av dem när de samtalar. Det tror 

däremot läraren att de vet. Det är även vanligt att lärare och elever inte pratar om detta, det 

finns alltså inte någon gemensam förståelse. Läraren måste etablera rutiner och regler och 
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stötta eleverna när de samtalar. Välkonstruerade gruppaktiviteter där alla vet vad som ska 

göras och vad läraren förväntar sig är också viktigt (Mercer och Dawes, 2008). 

  

7 Metod 

Detta avsnitt redogör för metodansats, undersökningsmetoder, analysinstrument och studiens 

genomförande. Även val av studieobjekt och etiska ställningstaganden diskuteras.   

 

7.1 Metodansats 

Materialet som studien ger upphov till kommer att analyseras både kvalitativt och kvantitativt. 

Kvantitativ forskning innebär oftast att forskaren använder sifferdata för att beskriva 

verkligheten och att ett på förhand bestämt kategorisystem används, vilket innebär att det 

även finns en kvalitativ dimension då forskaren måste bestämma vilka kategorier som ska 

användas och hur de definieras. Inom kvalitativa forskning beskrivs istället verkligheten 

genom orddata, dvs. språkliga utsagor från t.ex. inspelningar eller nedtecknade beskrivningar, 

och tolkning. Närhet till materialet och intresse för att gå på djupet är viktigt (Fejes och 

Thornberg, 2009). Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att kvalitativa metoder utgår från 

studieobjektens perspektiv. De, tillsammans med Fejes och Thornberg (2009), påpekar dock 

att gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning kan vara flytande, vilket blir tydligt i 

denna studie där båda används.  

    Den kvantitativa delen i studien består i att dela in lektioner i avsnitt och redovisa för hur 

stor del av lektionerna de utgör. Den andra analysen handlar om vad de medverkande säger, 

hur de säger det och att hitta mönster i kommunikationen vilket är en kvalitativ analys, men 

med inslag av kvantitativ forskning eftersom på förhand bestämda kategorier används. Detta 

innebär även att en deduktiv ansats används då deduktion utgår från teori för att förklara något 

medan induktion utgår från empiri. En deduktiv undersökning utgår från en generell regel, i 

det här fallet kodboken, och för att förklara ett visst fall av intresse, det vill säga den filmade 

lektionen (Alvesson och Sköldberg 2008). Kodboken som används har dock arbetats fram 

genom flera empiriska studier och resultatet av denna undersökning kan bidra till att justera 

och förbättra analysinstrumentet. Teori och empiri växelverkar allstå delvis, gränsen mellan 

deduktion och induktion är inte knivskarp. 

 

Analysen av materialet är en form av innehållsanalys. Enligt Neuendorf (2002) är 

innehållsanalys ett sätt att analysera meddelandens utmärkande egenskaper systematiskt, 
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objektivt och kvantitativt. En kodbok fastställs innan analysen kan börja men Neuendorf 

påpekar även att mycket undersökande arbeta måste genomföras först och processen kan 

alltså ses som en kombination av induktion och deduktion. Reliabiliteten är mycket viktig 

eftersom flera forskare ofta använder samma kodbok och för att resultaten ska gå att jämföra 

måste kodboken användas på samma sätt. 

    I innehållsanalys kan datainsamlingsenheten och analysenheten vara samma sak eller två 

olika saker. Datainsamlingsenheten är det element som variablerna mäts på medan 

analysenheten är det element analysen genomförs på och som resultat rapporteras från. I den 

här studien är dessa två samma sak, det vill säga kommunikationen och interaktionen i 

klassrummet.  

    Innehållsanalys genomförs ofta med videoinspelningar och materialet kan analyseras med 

dataprogram, här kommer dock analysen att ske manuellt (Neuendorf, 2002).  

 

7.2 Undersökningsmetoder 

För att undersöka innehåll och kommunikation i naturvetenskapliga lektioner på gymnasiet 

filmades en lektion. Filmkamera användes för att få med hur lärare och elever rörde sig i 

klassrummet, när läraren skrev på tavlan eller använde olika artefakter i sin undervisning, 

gester och minspel, vilka elever läraren pratade med och en del ljud. Diktafon användes för att 

spela in ljud. Utöver detta gjordes anteckningar. 

    Detta är en form av deltagande observation. Enligt Bryman (2002) kan deltagande 

observation delas in i olika kategorier beroende på hur deltagande observatören är. Fangen 

(2005) menar att deltagande observation rör sig på en skala mellan att endast observera, då 

man står bredvid och tittar på, till att endast delta, då man är med på samma villkor som de 

andra närvarande som en primär deltagare. I denna undersökning handlar det om ”fullständig 

observatör” eftersom inget samspel ska förekomma mellan observatören och de observerade 

(Bryman, 2002). Fangen (2005) kallar detta ”icke-deltagande observatör”. 

 

7.3 Analysinstrument 

För att analysera materialet, dvs. transkriberingar av film- och ljudinspelningar, användes 

Exploras ”kodbok”. Kodboken är utarbetad gemensamt av de tre medverkande universiteten 

och bygger delvis på Mortimer och Scott (2003). Endast delar av kodboken används i denna 

studie. 
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Lärarens aktivitet delas in i sju olika kategorier: 

1. Genomgång av existerande kunskap och erfarenheter. Läraren sammanfattar, i monolog 

form eller genom frågor till eleverna, tidigare lektioner. 

2. Undervisar om nytt kunskapsinnehåll. Detta kan ske antingen i helklass eller med läraren 

och en mindre grupp elever alternativt enskilda elever. ”Nytt” syftar på att läraren inte har 

undervisat klassen om detta innehåll tidigare. 

3. Instruktioner för praktisk arbete (den del av det som rör själva ämnet). 

4. Andra instruktioner, t.ex. hur det praktiska arbetet ska organiseras socialt. 

5. Sammanfattning av lektionen. 

6. Styrning av klassrummet. Läraren styr eleverna i allmänhet (ej relaterat till innehåll), t.ex. 

när läraren tillrättarvisar elever. 

7. Övervakning. Läraren observerar och rör sig i klassrummet utan att prata. 

8. Praktisk hjälp. Läraren hjälper elever med praktiska saker som kan relatera till tidigare 

instruktioner som kan underlätta genomförandet.  

 

Elevernas aktivitet delas in i fem kategorier: 

1. Tyst läsning. Elevernas läser tyst i läroboken eller annat material. 

2. Praktiskt arbete. Eleverna arbetar praktiskt, med apparatur eller andra artefakter, i 

laboratoriet eller utomhus. 

3. Bänkarbete. Eleverna arbetar vid sina bänkar, enskilt eller i grupp, med uppgifter de fått 

från läraren eller från arbetsplanen.  

4. Lyssnar. Eleverna följer med i det som händer i klassrummet (helklass).  

5. Använder IKT (informations- och kommunikationsteknik).  

 

Innehållet i undervisningen kan ses ur två olika perspektiv: 

1. Vardagligt perspektiv. Problem som tas upp sätts in i en vardaglig kontext. 

2. Naturvetenskapligt perspektiv. Problem sätts in i en naturvetenskaplig kontext. 

 

Precis som det innehållsliga perspektivet så kan det språk läraren och eleverna använder 

delas in i: 

1. Språk och begrepp från vardagen (huvudsakligen). 

2. Språk och begrepp från naturvetenskapen (huvudsakligen). 
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Lärarens vetenskapliga presentation kan beskrivas på tre olika sätt (gäller både lärarens och 

elevernas kommunikation): 

1. Beskrivning. Ett naturvetenskapligt fenomen, begrepp eller händelse beskrivs. 

2. Förklaring. Ett naturvetenskapligt fenomen, begrepp eller händelse förklaras. 

3. Generalisering. Förklaring eller beskrivning som är oberoende av kontexten. 

 

Lärarens frågor och svar kan delas in i sex kategorier: 

1. Slutna frågor. Frågor med ett rätt svar där läraren redan vet svaret och vill veta och om 

eleverna vet det. 

2. Öppna frågor. Frågor där det inte finns ett rätt svar, där läraren inte vet svaret utan söker 

upplysningar och information.  

3. Godkännande av svar. När läraren godkänner elevens svar utan några ytterligare 

kommentarer. 

4. Formativ feedback. När eleverna får feedback som fokuserar på deras fortsatta utveckling 

och lärande. 

5. Lösningar eller rätt svar. Läraren ger lösningen eller det rätta svaret till eleverna. 

6. Upptag. Läraren inkorporerar en del av en elevs tidigare svar i följande frågor eller svar. 

 

Den kommunikativa ansatsen i klassrummet (gäller både lärare och elever) kan delas in i 

fyra kategorier:  

1. Interaktiv-auktoritativ. Läraren leder eleverna genom en sekvens av frågor och svar med ett 

tydligt mål att nå fram till en specifik synvinkel. 

2. Ickeinteraktiv-auktoritativ. Läraren presenterar en bestämd synvinkel utan att involvera 

eleverna. 

3. Interaktiv-dialogisk. Läraren och elever undersöker idéer, genererar nya meningar och 

frågor och lyssnar på och inkluderar olika synvinklar. 

4. Ickeinteraktiv-dialogisk. Läraren presenterar olika synsätt, idéer och perspektiv utan att 

involvera eleverna (Ødegaard, 2010). 
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7.4 Genomförande 

 

7.4.1 Urval 

För att få kontakt med lärare som ville medverka i undersökningen skickades information om 

projektet och en förfrågan om intresse att delta till några rektorer på gymnasieskolor. Urvalet 

är här inte till för att få ett brett material från många olika lektioner, med olika lärare och olika 

innehåll. Resultatet är inte tänkt att användas som en generalisering över hur det ser ut i 

svenska skolan.  

    Undersökningen är till stor del beroende av vem som väljer att ställa upp, dvs. urvalet är ett 

slags ”bekvämlighetsurval” (Bryman, 2002). Enligt Fangen (2005) är det dock även i någon 

mening ett ”selektivt urval”, något som är vanligt inom kvalitativt fältforskning, eftersom det 

på förhand är bestämt att det ska vara en gymnasieklass som studerar ett naturvetenskapligt 

ämne. Tidsramarna bidrar också till ett selektivt urval.   

 

Den lärare som deltog i denna studie är en man med många års erfarenhet av undervisning. 

Klassen går tredje året på det naturvetenskapliga programmet och de tillfällen då de filmades 

undervisade läraren i kursen Kemi B, de befann sig ungefär i mitten av denna kurs. Eleverna 

är mellan 17 och 18 år och har läst naturvetenskapliga ämnen och kemi under en längre tid 

och är alltså väl bekanta med denna vetenskap. De har själva valt att gå på det 

naturvetenskapliga programmet och de flesta i klassen borde därför vara intresserade av 

naturvetenskapliga ämnen. Skolan är en medelstror kommunal gymnasieskola i södra Sverige 

som funnits i många år. Lektionerna ägde rum i september 2010.  

    Alla 24 elever i klassen var närvarande vid denna teoretiska lektion som handlade om 

organisk kemi, något de ägnat sig åt under några lektioner. Lektionen gick ut på att eleverna 

skulle använda sina kunskaper om strukturen hos några organiska molekyler och bindningar 

för att para ihop rätt molekyl med rätt kokpunkt (se bilaga 1). Lektionen varade i 90 minuter 

och inleddes med att läraren delade ut uppgiften de skulle ägna sig åt. När läraren fick det 

första förslaget på rätt svar avbröt han arbetet för att gå igenom uppgiften i helklass. Under 

detta avsnitt inföll en 10 minuter lång rast då några elever stannade kvar för att ytterligare 

diskutera med läraren. Läraren tog utöver detta även upp en uppgift eleverna arbetat med på 

föregående lektion.  Lektionen avslutades med att läraren kort introducerade ett nytt avsnitt 

för klassen som de skulle fortsätta med nästa lektion.  
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7.4.2 Datainsamling och bearbetning 

Innan datainsamlingen inleddes besökte jag klassen, tillsammans med en studiekamrat som 

skulle hjälpa mig med datainsamlingen, för en presentation av vad som skulle hända 

framöver. Läraren hade då redan undersökt intresset i klassen för att delta i studien och de var 

positiva till det. Vid besöket informerades eleverna om vilka vi var som skulle filma och vad 

mitt examensarbete handlar om. Vi förklarade varför vi just ville filma och vad som skulle 

hända med det filmade materialet. Vi berättade att de skulle vara helt anonyma och att skolans 

namn eller stadens namn inte skulle nämnas i examensarbetet (se vidare avsnitt 7.4 om etik) 

och att det var helt frivilligt att ställa upp. Slutligen fick de ett papper (se bilaga 2) som de 

fick skriva under om de ville delta. Där gav de sitt samtycke till att filmas och att materialet 

användes i mitt examensarbete och av andra inblandade i projektet Explora. Även läraren fick 

skriva under detta papper. De elever som var under 18 år fick ett annat papper (se bilaga 3) att 

ta hem till föräldrarna så att de kunde skriva under om de tillät att deras barn deltog. Alla 

elever valde att delta.       

    När det var dags för datainsamlingen placerades en filmkamera längst bak i klassrummet 

bakom alla elever. En diktafon placerades runt lärarens hals för att säkerställa att det som 

läraren sa spelades in. Detta medförde att det även blev möjligt att fånga det läraren och 

eleverna sa till varandra t.ex. när eleverna arbetade själva. Elevernas tal med varandra medan 

de arbetade själva gick inte att spela in förutom i de fall då läraren stod vänd mot dem och 

pratade med dem. Under hela lektionen fördes anteckningar om vad som hände och vad 

läraren skrev på tavlan. 

    I ett samtal efter lektionen sa läraren att han inte tyckte det kändes konstigt med en kamera 

i klassrummet eller en diktafon runt halsen, han kände att han kunde agera normalt. Han 

tyckte även att eleverna var precis som vanligt. Det jag observerade var att när eleverna kom 

in i klassrummet i början av lektionen så reagerade de direkt på mig och kameran, stämningen 

blev ganska uppspelt och eleverna verkade lite nervösa. Men när alla satt sig och läraren satte 

igång lektionen så verkade de lugna ner sig och de vände sig inte om mot kameran någon 

gång under resten av lektionen. 

När datainsamlingen var gjord transkriberades ljudfilerna från diktafonen. Detta gjordes 

mycket noggrant för att få med all information i kommunikationen mellan lärare och elever. 

Det filmade materialet överfördes till DVD-skivor. 
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7.4.3 Analys av data 

Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av analysinstrumentet. De olika 

kategorierna identifierades och markerades i texten. Lärarens aktivitet analyserades först och 

materialet delades då upp i dess kategorier. De två kategorierna genomgång av existerande 

kunskap och erfarenheter och undervisar om nytt kunskapsinnehåll analyserades sedan med 

avseende på lärarens frågor och svar, innehållsligt perspektiv, språk, vetenskapligt 

presentation och kommunikativ ansats. Lärarens och elevernas aktivitet räknades i antal 

minuter av den totala lektionstiden. Lärarens frågor och svar analyserade genom att antalet 

frågor och svar räknades. Tid användes i de övriga kategorierna, men inte som en del av totala 

lektionstiden utan som en del av de två tidigare nämnda lärarkategorierna. Detta eftersom det 

är hur det naturvetenskapliga innehållet kommuniceras som är intressant. Genomgång av 

existerande kunskap och erfarenheter har i de flesta fall delats upp i bänkarbete och helklass 

eftersom resultaten skilde sig åt i de två delar. 

    Parallellt med detta används hela tiden filmen för att göra den transkriberade texten mer 

begriplig och sätta in den i rätt sammanhang.  

 

7.5 Etik 

Innan detta arbete inleddes fick läraren och eleverna, och målsmän i de fall eleverna var under 

18 år, skriftligen ge sitt godkännande till att medverka i studien. De fick information om vad 

studien handlar om, vad syftet var, hur undersökning skulle gå till, hur materialet skulle 

hanteras och vilka som får tillgång till materialet. Därmed var informationskravet och 

samtyckeskravet uppfyllda (Bryman, 2002). Fangen (2005) påpekar att i studier som baseras 

på deltagande observation kan man inte på förhand veta i detalj hur materialet kommer att 

tolkas, forskaren kan därför aldrig ge en fullständig bild av vad forskningen innebär. 

    Allt material hanterades enligt Vetenskapsrådets råd kring integritetskänsligt 

forskningsmaterial (Hermerén, 2007). I transkriberingen är alla medverkande anonyma, detta 

innebär att personerna har fått fingerade namn för att varken obehöriga eller andra ska kunna 

kombinera en uppgift med en bestämd individs identitet. De som befann sig i klassrummet 

under inspelningen kommer dock att kunna göra detta, vilket är oundvikligt, men i denna 

studie är det inte av intresse att kunna länka uppgifter till specifika individer. 

    Konfidentialitet är också viktigt vilket innebär skydd mot att obehöriga tar del av 

uppgifterna. Vem som är behörig eller obehörig har dock enskilda forskare inte rätt att avgöra. 

Vetenskapsrådet påpekar att forskare inte kan lova att ingen någonsin utanför forskargruppen 
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ska få ta del av materialet. De skriver även att forskaren bör informera de personer som 

undersöks om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken att uppgifter om dem sprids 

(Hermerén, 2007).  För att säkra konfidentialiteten ändras namn och ort och skolan nämns inte 

vid namn (Fangen, 2005).  

    Det material som studien kommer att resultera i är inte av känslig art men det är fortfarande 

viktigt att de medverkande personerna känner förtroende för forskaren och att de vet att 

åtgärder vidtas för att de ska vara anonyma. 

 

7.6 Metoddiskussion 

För att analysera det insamlade materialet användes innehållsanalys och en kodbok. Här är 

olika kategorier av en lektion på förhand fastslagna och definierade vilket kan vara 

begränsande vid tolkningen av materialet, när man bara har koderna för ögonen så kan man 

missa saker som sägs och sker. Det kan även vara så att man anpassar materialet till att passa 

mallarna, verkligheten följer ju inte en mall. Kan finnas sådant som flyter mittemellan och 

sådant som inte passar in någonstans. Neuendorf (2002) skriver att innehållsanalys och att 

använda en kodbok kan vara begränsande. Deduktion som baseras på tidigare upptäckter och 

teorier inom den aktuella (populära) forskningen främjar inte nytänkande. Men hon påpekar 

också att mycket undersökande arbete måste göras innan en kodbok kan fastslås och att det 

hela tiden handlar om kombination av deduktion och induktion (Neuendorf 2002). 

    Alvesson och Sköldberg (2008) menar att deduktion är mindre riskfylld än induktion, som 

tar en risk genom att göra en samling enskildheter till en allmän sanning. Deduktionen verkar 

dock förutsätta vad som ska förklaras, att regeln alltid gäller och verkar inte förklara 

någonting utan fastslår bara. Modellen kan ses som platt och intetsägande. Genom att försöka 

se mönster och hitta förklaringar till det som sker under lektionen, och inte bara redovisa 

sifferdata, och vara uppmärksam på brister i kodboken hoppas jag delvis kunna undvika att 

analysen blir ”platt”.  

 

Fangen (2005) påpekar att det finns en forskareffekt som är betydligt större vid ”icke-

deltagande observation” än vid fältarbete där forskaren interagerar med deltagarna i studien. 

Den som studeras hamnar i en utsatt position och kan mycket väl göra saker som den normalt 

inte skulle göra, eftersom en person sitter och tittar på honom eller filmar. Hon tar även kort 

upp användandet av videoupptagning vid observation, något som hon inte tycker är bra 

eftersom det kan bli en mycket märklig situation för de som studeras, de blir mer ofria, 
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stressade och uppför sig inte normalt. Fangen (2005) säger dock också att när de situationer 

som ska observeras har en relativt formell och fastlagd struktur, till exempel 

klassrumsundervisning, så upplevs en helt avskild observatör som mindre obehaglig än när 

det viktigaste sociala samspelet försiggår på ett mer sontant och informellt sätt. 

    Jag är mycket medveten om att en kamera och två främmande personer kan göra att både 

elever och lärare känner sig obekväma och inte beter sig normalt, de vet dessutom att det de 

säger kommer att analyseras och visas upp för andra utanför skolan. Men precis som Katrine 

Fangen säger så är skolan en relativt offentlig miljö där mycket människor ständigt är i 

rörelse. Samtalen i klassrummet rör sig inte kring det allra mest privata. Eleverna har hela 

tiden ryggen mot kameran och kan uppfatta det som att den är riktad mot läraren, som är lite 

äldre och mogen och kanske inte känner sig lika obekväm med en kamera. Läraren befinner 

sig dessutom i sin yrkesroll vilket kan vara mindre känsligt än om ha skulle bli studerad som 

privatperson. 

    Jag har försökt att minimera forskareffekten genom att hälsa på klassen innan filmningen 

för att jag inte ska vara helt främmande när jag kommer med en kamera. Jag har också 

berättat för dem att de är helt anonyma och att vi inte är intresserade av att kritisera det de 

säger eller att koppla det de säger till dem som person. 

 

I kvalitativa undersökningar är forskaren forskningsinstrumentet. Vem jag är och mina 

fördomar och förutfattade meningar kan påverka vad jag väljer att se när jag observerar och 

hur jag sedan analyserar materialet (Fangen, 2005). Fangen (2005) påpekar att det är viktigt 

att vara medveten om detta under arbetet och reflektera över varför man gör sina val. 

    Vem jag är kan påverka hur de i klassrummet reagerar på min närvaro och påverkar vad jag 

ser och utifrån vilket perspektiv jag ser saker. Att jag bara är cirka tio år äldre än eleverna kan 

göra att de inte känner sig obekväma med min närvaro eftersom jag till det yttre är deras 

jämlike. En äldre observatör som skiljer sig mer från eleverna kan uppfattas som övervakande 

och kontrollerande. Det samma gäller läraren som är äldre än mig och har mycket mer 

erfarenhet av undervisning. Hade observatören varit en äldre professor från universitetet hade 

han kanske reagerar annorlunda. Min bakgrund som vit medelklasskvinna kan ha en betydelse 

för vad jag uppfattar i klassrummet och hur jag tolkar det transkriberade materialet. 
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8 Resultat 

Här presenteras resultat och analys utifrån de olika kategorierna i analysinstrumentet. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Flera transkriberade exempel tas upp. I de fall då 

talaren gjorde något samtidigt så beskrivs det inom hakparentes. Tre punkter efter varandra 

betyder att talaren gjorde en kort paus. Talspråk används i de fall då det var extra tydligt. 

 

8.1 Lärarens aktivitet 

De kategorier som fanns under denna lektion var genomgång av existerande kunskap, 

undervisar om nytt kunskapsinnehåll, andra instruktioner, övervakning, styrning av 

klassrummet och sammanfattning av lektionen. 

 

 

Figur 1. Lärarens aktivitet. 

 

Under lektionen förekom mycket lite instruktioner, 4 % av lektionen, eftersom det var en 

teoretisk lektion. Lektionen inleddes med att läraren gav instruktioner om den uppgift 

eleverna skulle arbeta med. Uppgiften handlade om hur olika kolföreningars (alkaner, 

alkoholer och aldehyder) kokpunkter hör ihop med deras struktur, dvs. hur atomerna i dessa 

molekyler sitter i förhållande till varandra. Läraren informerade om att det fanns modeller 

(kulor, som representerar atomer, och pinnar, som representera bindningar mellan dessa, vilka 

kan sättas ihop till molekyler) som eleverna kunde använda sig av som ett hjälpmedel, de 

behövde inte men läraren rådde dem att i alla fall rita ämnenas strukturer. Eleverna skulle 

även kunna motivera sina svar. Instruktionerna handlade även om vad eleverna inte fick göra, 

de fick t.ex. inte använda formelsamlingen för där fanns svaret. Läraren gav även 

instruktioner som handlade om den sociala strukturen för arbetet. Han ville inte att de skulle 

prata med varandra till att börja med, varje elev skulle enskilt försöka lösa uppgiften innan de 
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började prata med kompisen bredvid. Trots detta började eleverna ganska omedelbart att prata 

med varandra och läraren fick påminna dem några gånger, dock utan resultat. Ju längre tiden 

gick desto mer pratade eleverna med varandra. 

    Övervakning innebar, i detta fall, att läraren tyst gick runt i klassrummet medan eleverna 

arbetade med sin uppgift. Detta tog upp en mycket liten del av lektionen, 6 %. Läraren var 

mycket aktiv och gick hela tiden runt och pratade med eleverna. Nästan alla elever behövde 

lärarens hjälp, vilken de påkallade genom att ropa hans namn eller räcka upp handen. 

    Styrning av klassrummet inträffade bara tre gånger och då mycket kortvarigt. Det skedde 

vid två tillfällen då några elever, inte på ett särskilt allvarligt sätt, knuffades med varandra och 

en gång då en elev svarade på en fråga utan att räcka upp handen samtidigt som andra elever 

räckte upp handen. Handuppräckning var något som verkade viktigt för läraren och något som 

eleverna var vana vid. Lektionen var i övrigt mycket lugn. 

    Den del av lektionen då eleverna arbetade med uppgiften och läraren gick runt och hjälpte 

dem hamnar i kategorin genomgång av existerande kunskap eftersom uppgiften byggde på 

sådant som läraren gått igenom på tidigare lektioner (denna kategori utgår från lärarens 

perspektiv). Även genomgången av uppgiften i helklass hör hit. Denna del kan alltså delas 

upp i två delar där ”eget arbete” tar upp 49 % och genomgången 51 %. Läraren var dock 

precis lika aktiv under båda delarna. Detta avsnitt tog upp större delen av lektionen, 74 %. 

    Läraren avslutade lektionen med att börja på ett nytt avsnitt inom organisk kemi, oxidering 

av alkoholer, något han tänkte fortsätta med nästa lektion. 13 % av lektionen ägnade läraren 

alltså år att undervisa om nytt kunskapsinnehåll. 

    En liten del av lektionen hamnar i kategorin sammanfattning, 2 %. Detta är dock en inte 

helt korrekt benämning på det som skedde. Här är några exempel: 

 

Läraren: Så här är det ju liksom resonemanget det är resonemanget som är viktigt det är inte 

egentligen svaret. Här är vilken som man sätter först sen ja ok dom var väldigt lika. 

 

Läraren: Bra den här övningen är viktigt...Nä övningen är inte viktig insikten som ni 

förhoppningsvis har fått via övningen är viktigt...Känns det som att ni lärt er nåt nu? 

 

Läraren: Bra för det här har alltså stor betydelse för när vi diskuterar sen vidare biokemin så är det 

det här man kommer tillbaka till varför beter sig molekyler som de gör ja det gör de på grund av 

det vi håller på med nu i stor utsträckning... 
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Dessa uttalanden var mycket korta men de var viktiga bitar, en slags feedback till eleverna 

som pekar framåt mot vad de kan komma att använda sina kunskaper till och vad syftet var 

med den uppgift de gjorde.  

    Anledningen till att de hamnar i kategorin sammanfattning är att de skedde i slutet av 

genomgången av uppgiften. Läraren ”knöt ihop säcken” även om han inte direkt 

sammanfattade det kunskapsinnehåll de gått igenom. 

 

8.3 Elevernas aktivitet 

Elevernas aktivitet är en direkt konsekvens av lärarens aktivitet och de är två parallella 

skeenden, det som skedde i klassrummet kan därmed ses ur både lärarens och elevernas 

perspektiv. 

 

 

Figur 2. Elevernas aktivitet. 

 

Uppgiften som läraren gav eleverna innebar att de ägnade sig åt bänkarbete 31 % av 

lektionen. När läraren gick runt för att hjälpa eleverna ville han gärna tala med dem en och en, 

eftersom han hade sagt till dem att de skulle göra uppgiften enskilt till att börja med, men ofta 

blev även den närmaste eleven indragen i samtalet. Han eller hon hade synpunkter på det 

läraren pratade om med grannen, hade samma problem eller så hade eleverna arbetat och 

tillkallat hjälp tillsammans. Syftet med lektionen ur läraren synpunkt var att eleverna skulle 

tillämpa de kunskaper han förväntade sig att de redan hade, han hade undervisat om 

intermolekylära bindningar bara några dagar tidigare. Det visade sig dock att eleverna inte 

riktigt var med på detta utan för flera av dem blev detta delvis ny kunskap. Detta framkom 

tydligt genom lärarens och elevernas kommunikation. 
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    Resterande tid, dvs. när läraren gick igenom uppgiften och undervisar om nytt innehåll 

ägnade de sig åt att lyssna. I detta fall så är dock beteckningen lyssna något missvisande 

eftersom vissa eleverna även under denna fas var mycket aktiva i sin kommunikation med 

läraren, men det skedde i helklass och bara 12 av 24 elever var aktiva, därför får det betecknas 

lyssna. 

 

8.4 Innehållsligt perspektiv 

Det innehållsliga perspektivet handlar om i vilken kontext som läraren eller eleverna pratar 

om naturkunskapen, en vardaglig eller vetenskaplig kontext. 

 

 

Figur 3. Innehållsligt perspektiv. 

 

Det perspektiv som dominerade under lektionen var det vetenskapliga. Detta kan ha att göra 

med att eleverna har läst naturvetenskapliga ämnen och kemi under många år och är väl 

bekanta med den vetenskapliga kontexten.  De har även arbetat med organisk kemi tidigare 

och delar av lektionens innehåll var inte nytt för dem. 

    Det var alltid läraren som tog initiativet till det vardagliga perspektivet och det skedde när 

eleverna arbetade med uppgiften och körde fast. Eleverna hade inte riktigt de förkunskaper 

som läraren trodde och några elever hade stora problem med uppgiften. Läraren refererade vid 

dessa tillfällen till vad som händer när man kokar vatten. Nedan följer ett utdrag från en sådan 

situation där läraren har frågat dem vad som händer när vatten kokar. Det han var ute efter var 

att det bildas vattenånga och när eleverna inte kom på detta så började läraren med ett nytt 

vardagligt exempel istället för att ge dem svaret: 

 

Läraren: Om du håller en om du andas ut på en glasruta nu [andas ut]. 

Hans: Ja H2O. 



                                        

36 

 

Läraren: H2O. 

Hans: Hm . 

Läraren: Vad har kommit ur min mun? 

Hans: Hm. 

Läraren: Vad är det som har kommit vad är det som bildar vattnet på glaset? 

Hans: Koldioxid. 

Läraren: Vad sa du kold... 

Hans: Koldioxid då blir det syret som binder till den här.  

Läraren: Är det bara koldioxid jag andas ut? 

Hans: Nä du andas ut syre med. 

Läraren: Ja det gör jag förvisso men var kommer det syret ifrån? 

Hans: Asså. 

Karl: H2O eller? 

Hans: Om du blåser ut H2O väl. 

Läraren: H2O ja ...som.  

Karl: Som är i vattenånga. 

Läraren: Ja.  

Karl: Hm högt vad vad heter det. 

Läraren: Men det är ju vattenånga ni andas ut för det bildas ju rätt mycket vatten under min 

metabolism och er metabolism det är ju den vattenångan som kondenserar sker ingen kemisk 

reaktion på en kall yta. 

 

Eleverna frågade då vad detta hade med kokpunkt att göra varpå läraren sa att det bildas 

vattenånga när vatten kokar, sedan gick de över till att diskutera elektronegativitet. 

    På lärarens inledande fråga svarar eleven vatten istället för vattenånga så läraren ställer 

frågan igen. Detta tolkar eleven som att vatten var fel svar och letar därför efter ett helt annat 

svar och säger koldioxid, som på ett sätt är rätt men inte det som läraren är ute efter. Det 

verkar som att Hans till en början inte riktigt var med på att läraren försökte få honom att inse 

vad som bildas vid kokning utan han trodde att de pratade om vilka bindningar som bryts vid 

kokning och vilka bindningar som finns mellan molekylerna. Hans visste att det kom ut 

koldioxid när han andades och trodde att det var en ledtråd till vilka bindningarna det fanns 

mellan molekylerna han hade ritat upp (se Hans kommentar i fetstil). Läraren ignorerade detta 

och fortsatte med sitt försök att leda dem fram till vattenånga. Läraren och Hans pratade till 

viss del förbi varandra. Hans verkar vara mycket fokuserad på uppgiften han har framför sig 

och befinner sig i uppgiftens vetenskapliga kontext medan läraren är i en vardaglig kontext.    

Andelen vardagligt perspektiv minskade något när klassen gick igenom uppgiften i helklass. 

Detta kan bero på att läraren hade hunnit gå runt till de flesta eleverna och pratat med dem om 
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bindningar, strukturer och kokning och därför kunde de nu koncentrera sig på det rent 

naturvetenskapliga.  

    Det vardagliga perspektivet återfanns mest i den del av lektionen där läraren undervisade 

om nytt kunskapsinnehåll. Läraren gick här in på det nya området oxidation av alkoholer och 

han gjorde det genom att berätta för eleverna att det var bra att kunna detta eftersom vi har så 

stor användning av oxidationsprodukterna i vårt vardagliga liv, t.ex. kosmetika och livsmedel. 

Han frågade även eleverna vad de visste om hur man använder alkoholers 

oxidationsprodukter i vardagen.  

  

8.5 Språk 

För språket som användes under lektionen gäller ungefär samma som för perspektivet. Det var 

mycket lite vardagligt språk under lektionen. Det skedde vid några enstaka tillfällen då 

eleverna arbetade med uppgiften och pratade med läraren. De använde ord som ”vill ha 

varandra” istället för ”attraherar varandra” och ”klump” istället för ”metylgrupp” eller 

”förgrening”. Precis som med det vetenskapliga perspektivet så har detta troligtvis att göra 

med att dessa elever har kommit så pass långt i sin utbildning att de är väl bekanta med det 

naturvetenskapliga språket och de behöver helt enkelt inte använda andra ord för att kunna 

uttrycka sig. De har kommit långt i sin socialisering in i skolans naturvetenskapliga diskurs. 

    Det som skiljde språket från perspektivet var att det bara var eleverna som använde det 

vardagliga språket medan det bara var läraren som tog initiativ till ett vardagligt perspektiv. 

Eleverna tog till vardagliga ord när de inte hittade rätt vetenskapliga ord medan de hela tiden 

befann sig i ett vetenskapligt perspektiv.  

 

8.6 Vetenskaplig presentation 

Läraren växlade under hela lektionen mellan beskrivningar, förklaringar och generaliseringar 

och totalt sett så utgjorde de ungefär lika stora delar. Generaliseringar var dock det som 

användes mest.  
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Figur 4. Vetenskaplig presentation. 

 

När eleverna arbetade själva och läraren gick runt och hjälpte dem dominerade 

generaliseringar. Ett antal utbyten mellan läraren och en eller två elever skedde då vilka 

inleddes med att eleven ställde en fråga. Eleverna ville ha hjälp med svaret på uppgiften men 

läraren gav det inte direkt utan pratade generellt om bindningar och kokning, något som han 

trodde att de redan kunde, och ville att eleven skulle beskriva molekylen som de jobbade med 

på olika sätt. Det verkar som att lärarens syfte var att få eleven att komma på eller minnas 

förklaringen till just det problem de jobbade med genom att använda beskrivningar och 

generaliseringar. Då det förekom förklaringar så var det för det mesta eleverna som stod för 

dem, eleven förklarade hur de trodde att det hängde ihop för läraren som om de ville kolla 

med läraren att de hade förstått. Ibland var det en generalisering som eleven ville ”kolla av”.   

Nedan följer ett exempel från den del av lektionen då eleverna arbetade med uppgiften: 

 

Mats: Dom här binder ju kol till kol och här är det kol syre. 

Läraren:Hm. 

Mats: Asså hur är det med elektronegativiteten skillnaden mellan syre och kol för här det typ dom 

här två är ju likadana. 

Läraren: Ja det är rätt. 

Mats: Så dä borde ju inte vara så stor. 

Läraren: Det är ingen skillnad. 

Mats: Nä precis och här är det större skillnad blir det då den blir starkare. 

Läraren: Ja vad är det som händer då och även 

Mats: Jag menar dom dom kommer närmare varandra för elektronerna vill [gör ett konstigt ljud] 

mera än här. 

Läraren: Ja Vad betyder det där du gör. 

Mats: De vill binda asså de vill binda sig till varandra så komma in i elektronmolnen så dom blir 

fullt skal. 
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Läraren: Ja vad är det som händer där. 

Mats: Men den sitter valenselektronerna den yttre kommer in i samma bana. 

Läraren: Nja...vem 

Mats: Som binder. 

(Förklaring) 

Läraren: Vad är det för begrepp vi ska använda och hur ska du förklara det. 

Mats: Elektronegativitet. 

Läraren: Elektronegativitet-begreppet och vad innebär begreppet elektronegativitet om den har hög 

eller lågt värde på elektronegativiteten. 

Björn: Öh desto starkare bindning. 

Mats: Vilja. 

Läraren: Nä. 

Mats: Viljan att hålla ihop.  

Läraren: Nej. 

Mats: Viljan att låta elektronerna vandra...till ett annat ämne. 

Läraren: Ja. 

Mats: Binda sig till ett annat ämne. 

(Generalisering) 

 

Eleven påkallade läraren för att få hjälp och inledde med några förklaringar för som för att 

kolla med läraren att han har förstått. Han fick flera bekräftande svar från läraren som sedan 

började ställa frågor för att leda honom vidare. Läraren ville att eleven skulle komma fram till 

en generalisering om elektronegativitet och det gjorde han genom att läraren tog tydligare 

kontroll över konversationen genom att ställa den raka frågan: ”Vad är det för begrepp vi ska 

använda och hur ska du förklara det?”. Efter detta fortsatte eleverna och läraren att prata om 

vilka ämnen som är mest elektronegativa. 

 

Den del av lektionen där klassen gick igenom uppgiften dominerades av förklaringar eftersom 

läraren och eleverna tillsammans förklarade varför just dessa ämnen hade dessa kokpunkter. 

Förklaringarna var så pass bundna till den uppgift de gjorde att det inte blev generaliseringar. 

Avsnittet följde ett tydligt mönster då läraren bad eleverna ge förslag på vilket ämne som har 

lägst kokpunkt, näst lägst och så vidare, de fick även ibland beskriva molekylen samtidigt 

som läraren ritade på tavlan. Sedan bad läraren eleven förklara varför han eller hon valt just 

det ämnet för att tillsist knyta ihop med generaliseringar. Detta mönster upprepade sig tills 

klassen hade gått igenom alla ämnena och kokpunkterna. Läraren presenterade nästan 

uteslutande generaliseringarna själv. Detta gjorde han troligtvis för att samla ihop det som de 
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pratade om under förklaringsdelen, då flera elever var inblandade och läraren ställde flera 

frågor vilket gav ett något rörigt intryck. Även om eleverna tänkte helt rätt så utryckte de sig 

ibland något annorlunda och läraren ville kanske vara säker på att alla eleverna uppfattat den 

korrekta förklaringen till uppgiften.  

 

Det nya avsnitt som läraren presenterade dominerades av beskrivningar vilket borde bero på 

att det var just nytt. Generaliseringarna kommer sig av att läraren gick igenom generella 

utseenden hos olika grupper av alkoholer, det vill säga generella beskrivningar. De pratade 

även generellt om oxidation, något eleverna kunde sedan tidigare. 

 

8.7 Lärarens frågor och svar 

Slutna frågor dominerade lektionen även om det såg mycket olika ut under olika delar av den. 

När eleverna arbetade själva så försökte läraren hjälpa dem genom att ställa slutna frågor för 

att försöka leda dem fram till rätt svar, det är tydligt att det var ett specifikt svar han var ute 

efter. Under genomgången däremot använde läraren mest öppna frågor då han ville ha flera 

förslag på rätt svar och ville veta hur eleverna hade resonerat, han markerade då att han inte 

tänkte säga vad som var rätt eller fel förrän senare och att det var inte svaret i sig som var 

viktigt utan hur de hade resonerat. 

 

 

Figur 5. Lärarens frågor. 

 

 

12 av de 24 eleverna fick svara på frågorna som läraren ställde i helklass. Han stannade ofta 

kvar vid en och samma elev och gav följdfrågor, bad dem utveckla och klargöra vad de 

menade. Om eleven som fått ordet svarade fel så gav inte läraren ordet till någon av de andra 
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eleverna som räckte upp handen utan han försökte få in eleven på rätt spår genom att 

omformulera sig eller ge nya frågor. Vid ett tillfälle bad han en elev, som hade räckt upp 

handen och svarat på en fråga, att komma upp och rita på tavlan och förklara hur hon tänkte, 

denna episod pågick under nästan 4 minuter. 

    Under den del av lektionen då läraren tog upp nytt kunskapsinnehåll så handlade de öppna 

frågorna om att han ville ha förslag på primära, sekundära och tertiära alkoholer.  

    De slutna frågorna krävde ofta att eleven svarade med bara ett ord och detta gällde även 

vissa av de öppna frågorna, de där läraren ville ha förslag. De öppna frågorna som handlade 

om att eleverna skulle motivera sina förslag krävde så klart längre svar. 

 

De svar som läraren gav eleverna var oftast formativ feedback. I denna kategori hamnade 

även en del frågor som läraren ställde eftersom de var direkta följdfrågor till elevens svar på 

lärarens första fråga, som kunde vara öppen eller sluten.  

 

 

Figur 6. Lärarens svar. 

 

Här följer ett exempel från genomgången som visar på hur läraren efter en inledande öppen 

fråga gav formativ feedback/följdfrågor för att få eleverna att utveckla sitt svar. 

 

Läraren: Heptan. Är det nån nåra som har något annat förslag än heptan och butansyra? Varför 

valde ni butansyra Olof? (Öppen fråga). 

Olof: Den har starka bindningar det är svårt att ohörbart 

Läraren: Ja när du säger starka bindningar vilka bindningar är det då man kan prata om mellan 

molekyler? (Formativ feedback). 

Olof: Mellan grupperna och...  

Läraren: Ja vilka bindningar uppstår i den gruppen till en annan butansyramolekyl...Maja. 

(Formativ feedback). 
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Maja: Eh det står här att det blir en elektronförskjutning mot OH-gruppen på grund av den olika 

elektronegativiteten så den blir negativ eller ja det blir fler elektroner på den sidan och då binder 

den till en positiv ända av samma molekyl och då blir det en stark bindning. [Tittar i en bok 

samtidigt]. 

Läraren: A vilken du prata om elektronförskjutning men vad är det för elektronförskjutning här i 

gruppen...Julius...Maja kan du reda ut det? (Formativ feedback). 

Maja: Mellan syret och kolet kanske. 

Läraren: Ja [skrattar] kanske. (Formativ feedback).  

Maja: Hm ja jag tror det jag vet inte. 

Läraren: Ja om du säger så hur ska jag visa fördelningen av laddning eller elektronförskjutning? 

(Formativ feedback). 

Maja: Du gör väl såna där märken.  

Läraren: Ja. (Godkännande av svar). 

Maja: Delta minus på kol syre. 

Läraren: Kom upp och rita. 

 

Maja kom därefter fram till tavlan och ritade och beskrev hur hon menade.  

    Konversationen följde det klassiska mönstret I-R-F-R-F. Läraren inledde med en öppen 

fråga (I), eleven svarade (R), läraren gav feedback och ställde följdfråga (F) och eleven 

svarade (R). 

    Läraren gav mycket sällan lösningen eller det rätta svaret till eleverna, istället guidade han 

dem med frågor för att de själva skulle lösa problemet men det gick inte alltid och då lämnade 

läraren eleven för det mesta med kommentarer som ”resonera lite kring det” eller ”vad ger det 

för möjligheter?”.  

 

Upptag skedde bara en gång under lektionen och det var precis i slutet innan lektionen var slut 

när läraren hade frågat om vilken typ av oxidation som gjorde att etanol kunde bli vinäger. 

Eleverna svarade jäsning och förbränning varpå läraren passade på att berätta om de olika 

oxidationstyperna och vad som skiljde dem åt och att oxidation kan ske både med och utan 

syre.  

 

8.8 Kommunikativ ansats 

Alla fyra former av kommunikativ ansats fanns under lektionen, ickeinteraktiv-dialogisk form 

stod dock för en mycket liten andel. 
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Figur 7. Kommunikativ ansats. 

 

Lektionen dominerades av interaktiv-auktoritativ kommunikation, det vill säga det skedde 

mycket interaktion mellan läraren och eleverna men det var hela tiden läraren som styrde 

kommunikationen. Detta var extra tydligt när läraren hjälpte eleverna med uppgiften. Istället 

för att rakt av svara på elevens fråga så ställde läraren en sluten motfråga och gav sedan 

följdfrågor (formativ feedback) för att ”lotsa” eleven fram till rätt förklaring. I exemplet 

nedan hade eleven frågat vilken bindning som är starkast och läraren ställde då flera frågor för 

att eleven själv skulle komma fram till svaret:  

 

Läraren: A och nu diskuterar ni... när ni har OH där vad kan det ge upphov till för bindningar 

mellan molekyler. 

Saga: Vätebindningar. 

Läraren: Ja vätebindningar... och när vi bara har den här till exempel en butan vad ger den vad är 

det för bindningar mellan eh butanmolekyler. 

Saga: Van der Waals. 

Läraren: Ja och om ni då tar och tittar på en... vilken är det här. 

Saga: 1-propanol. 

Läraren: Propanol ja, 1-propanol, så vad finns det för bindningsmöjligheter till nästa 

propanolmolekyl. 

Saga: Van der Waals och... är det vätebindning där. 

Läraren: Ja vätebindning är möjlig eftersom vi har en OH så nästa kan den då bilda vätebindning 

och van der Waals finns det ju alltid möjlighet till. Så här har vi både vätebindning och van der 

Waals tittar ni bara på butan då eller propan eller ja heptan så är det asså.  

Saga: Bara van der Waals. 

Läraren: Bara van der Waals ja. Okej då har vi gått ett kol till har vi lagt till där eller hur. 

Saga: Hm. 
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Läraren: Och då är frågan jaha van der Waals jämfört med vätebindning och då, skiljer det mycket 

i bindningsstyrka mellan vätebindning och van der Waals asså vätebindningen är... 

Saga: Den är mycket svagare.  

Läraren: Vätebindningen är starkare än van der Waals. 

Saga: Jaha då har den lägre kokpunkt. 

Läraren: Det är en bra gissning. 

 

Eleven lyckas inte riktigt så läraren ger henne det rätta svaret, något som skedde mycket 

sällan. Troligtvis vet inte eleven vad som skiljer en vätebindning från en van der 

Waalsbindning och läraren förklarar inte det heller, han går vidare till nästa elev. 

 

Under genomgången fanns flera inslag av interaktiv-dialogisk kommunikation eftersom 

läraren då ställde öppna frågor om vad de svarat på uppgiften och bad dem motivera utan att 

först säga om det var rätt eller fel. När han sedan märkte att eleverna inte kunde mer eller att 

de hade rört sig för långt från ämnet så övergick han till interaktiv-auktoritativ 

kommunikation där han styrde eleverna rätt. Övergången från den ena kommunikationen till 

den andra utmärktes av att läraren tog ett tydligt grepp om diskussion och ställde en sluten 

fråga eller genom att peka ut vilket alternativ som var rätt, en så kallad ”turning point”. Ibland 

avslutade han med ett ickeinteraktiv-auktoritativt avsnitt där han förklarade lite mer ingående 

och klargjorde en del saker. Övergången skedde när eleverna tillsammans med läraren hade 

kommit fram till förklaringen till varför till exempel propanol har högre kokpunkt än heptan, 

men då vägen dit var något krokig med många talare inblandade så behövde läraren genom 

den ickeinteraktiv-auktoritativa kommunikationen avsluta just det avsnittet. Detta mönster 

upprepade sig tills alla ämnen hade gåtts igenom. Mot slutet av lektionen hoppade han över 

det interaktiv-auktoritativa steget och gick direkt till den icke-interaktiva kommunikationen, 

kanske för att han kände att han hade ont om tid och för att de redan hade gått igenom 

bindningarna grundligt under de första förslagen.  

Här följer ett exempel från genomgången där man ser hur läraren växlar mellan interaktiv-

dialog och interaktiv-auktoritativ kommunikation. Läraren har strax innan frågat vad som är 

skillnaden mellan en vätebindning och dipol-dipolbindning: 

 

Läraren: Jim han var på g så jag bollar tillbaka till dig. 

Jim: Syret som sitter fast med en dubbelbindning i högra molekylen det är ju negativ så det borde 

binda till vätet där nere i nästa molekyl.  

Läraren: Aha. 
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Jim: OH-gruppen. 

Läraren: Aha. Vad sa du nu att... 

Jim: Som ett diagonalt streck till nästa OH-grupp eller vad det är. 

Läraren: Där [skriver på tavlan]. 

Jim: Precis.  

Läraren: Aha...Då är frågan vad är det för skillnad mellan vätebindning och dipol-

dipolbindning...Kim. 

Kim: Skulle det inte kunna bli en dipol-dipol mellan kolet i den högra och syre i den vänstra 

molekylen. 

Läraren: Där menar du och...[Pekar på tavlan]. 

Kim: Och där syret där. 

Läraren: Där. [Pekar på tavlan]. 

Kim: Ja. 

Lärare: Jo det skulle det kunna bli. (Interaktiv-dialog). Men vi har fortfarande inte rätt ut 

vätebindningen riktigt. För är det helt rätt som vi har gjort nu. 

Klassen: Nä. 

Läraren: Tillbaks till a-kursen höreni. Vätebindning uppstår i tre fall [skriver på tavlan]...Jim. 

Jim: Klor, fluor, syre. 

Läraren: Nä inte riktigt...Abdi? 

Abdi: Kväve. [Läraren skriver på tavlan] 

Läraren: Ja. 

Helen: De där är väl de mest elektronegativa ämnena väl. 

Läraren: Ja. 

Helen: Å därför borde ju kväve eller vätebindningen vara starkare än vad sa vi dipol.  

Läraren: Ja, helt rätt, det är en bra slutsats för så är det. (Interaktiv-auktoritativ) 

 

Jim svarade inte direkt på lärarens fråga utan började beskriva det han trodde var en 

vätebindning. Läraren följde med och ritade på tavlan men när de inte lyckades presentera en 

förklaring så tog läraren över genom att säga ”men vi har fortfarande inte rätt ut 

vätebindningen riktigt” och därmed bytte han från interaktiv-dialog till interaktiv-auktoritativ 

kommunikation. Det är även här som Helen kom på det som är nyckeln till hela uppgiften, att 

vätebindningen är starkare än dipo-dipolbindningen eftersom kväve, syre och fluor är de mest 

elektronegativa ämnena. Efter detta gick läraren över till ickeinteraktiv-auktoritativt 

kommunikation för att klargöra vad de hade pratat om.   

Den del av lektionen som handlade om ny kunskap såg ungefär likadan ut som när eleverna 

arbetade med uppgiften, interaktiv-auktoritativ kommunikation dominerade.  

    En mycket liten del av lektionen ägnade läraren åt ickeinteraktiv-dialog. Det inträffade då 

klassen pratade om definitionen av vätebindning. Han påpekade då att detta var en definition 



                                        

46 

 

men att det i vissa böcker kunde finnas en något annorlunda version som han även redogjorde 

för. Han talade om att naturvetenskapen inte alltid är en precis vetenskap där alla är överens.  

 

8.9 Sammanfattning 

Det var en varierad lektion som behandlade såväl gammal som ny kunskap för eleverna. 

Eleverna fick arbeta själva men även interagera i helklass. Både läraren och eleverna var 

mycket aktiva hela tiden och det var aldrig tyst i klassrummet. 

    Vardaglig kontext eller språk användes knappt alls eftersom eleverna hade kommit så långt 

i sin utbildning att de var väl bekanta med den naturvetenskapliga diskursen. Läraren tog dock 

ibland initiativ till vardaglig kontext när eleverna hade stora problem med uppgiften. Det 

skedde även när han startade ett nytt avsnitt i slutet av lektionen. Generaliseringar 

dominerade, troligtvis på grund av att det var en teoretisk lektion.  

    Slutna frågor dominerade när eleverna arbetade med uppgiften, eftersom läraren försökte 

”lotsa” dem fram till lösningen när de behövde hjälp, medan öppna frågor dominerade 

genomgången. Formativ feedback var det svar som lärare använde mest och IRF-mönstret var 

mycket tydligt under hela lektionen.  

    Den kommunikation som skedde mellan läraren och eleverna bestod till största delen av 

interaktiv-auktoritativ.  Under genomgången fanns även interaktiv-dialog kommunikation. 

 

Alla kategorierna som har analyserats står varandra mycket nära. Generaliseringarna som 

skedde i helklass sammanföll ofta med en ickeinteraktiv-auktoritativ kommunikation medan 

beskrivningar skedde med interaktiv-dialog kommunikation och förklaringar med antingen 

interaktiv-dialog eller interaktiv-auktoritativ kommunikation. Slutna frågor och formativ 

feedback sammanföll med interaktiv-auktoritativ kommunikation medan öppna frågor 

sammanföll med interaktiv-dialog. Allt detta var även beroende av vilken aktivitet som 

skedde, om eleverna arbetade med uppgiften, läraren undervisade hela klassen eller om 

läraren gick igenom nytt kunskapsinnehåll.  

     

9 Diskussion 

Arbetet bygger på en sociokulturell syn på lärande och i det perspektivet är denna lektion i 

vissa avseende ett mönsterexempel. Läraren och eleverna interagerade och kommunicerade 

hela tiden med varandra. Läraren fungerade som den mer kompetenta vägvisaren som genom 

att kommunicera med eleverna på ett naturvetenskapligt sätt fick dem att hela lektionen 
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befinna sig i skolans naturvetenskapliga diskurs, något de var kompetenta nog att klara av. 

Eleverna fick många tillfällen att använda sitt språk med läraren och i helklass fick de gott om 

utrymme att uttrycka sina tankar. De kunde även prata med varandra medan de arbetade med 

uppgiften, även om läraren till en början inte tyckte att de skulle göra det. I ett sociokulturellt 

perspektiv skulle läraren istället uppmuntrat eleverna att lösa uppgiften tillsammans och om 

man skulle dra det till sin spets så kunde han ha satt samman grupper där elever på olika 

kunskapsnivåer blandades. Lektionen gav eleverna möjlighet att utveckla och använda sina 

intellektuella redskap, vilket Säljö (2000) menar är en av delarna i det sociokulturella 

lärandet. 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka aktiviteter som fanns under lektionen och hur 

det naturvetenskapliga innehållet presenterades och kommunicerades. I följande diskussion 

kommer resultatet att diskuteras utifrån detta syfte, frågeställningarna och tidigare forskning. 

Även kodbokens användbarhet tas upp. 

 

9.1 Lärarens och elevernas aktivitet 

Intrycket som lektionen gav var att både läraren och eleverna var intresserade av och 

engagerade i det som de arbetade med. Eleverna blir dock här en homogen grupp som 

förväntas utföra en och samma aktivitet, men så är knappast fallet. 24 personer kan inte göra 

samma sak och man kan aldrig veta vad eleverna tänker på när de sitter i klassrummet. När 

man står längs bak i klassrummet ser man inte heller elevernas ansiktsuttryck vilket gör det 

extra svårt att veta hur intresserade eller engagerade de egentligen är när läraren pratar eller 

när andra elever pratar. När man kodar att eleverna lyssnar så kan man ju inte vara säker på 

hur många av dem som verkligen gör det. Det var även omöjligt att veta vad eleverna pratade 

om när de jobbade med uppgiften eftersom videokameran inte fångade upp det ljudet och 

diktafonen bara tog upp lärarens tal och de elever han pratar med. Håller de verkligen på med 

uppgiften eller pratar de om vad de ska göra i helgen?  

     

Det var intressant att se lektionens aktiviteter ut två olika synvinklar, lärarens och elevernas. 

Från lärarens synvinkel så handlade stora delar av lektionen om existerande kunskap och han 

trodde nog att uppgiften inte skulle vara så svår och ta så lång tid, när han avbröt arbetet för 

att inleda genomgången så påpekade han att den verkade vara svår och klassen höll med om 
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det. Läraren lät dock eleverna arbeta ganska länge med uppgiften, cirka 30 minuter och tog 

mycket tid för att gå igenom den så att alla elever skulle vara med på det. 

 

De delar av lektionen som kodades som sammanfattning var mycket intressanta. De kan 

jämföras med de metasamtal som Alexander (2008) och Mercer och Dawes (2008) tar upp där 

lärare och elever pratar om hur de pratar med varandra i klassrummet. Fast här handlar det om 

att läraren pratar om elevernas lärande, han kliver ut ur lektionen och placerar den i ett vidare 

perspektiv vilket kan ge eleverna motivation och förståelse för deras lärande. Han ville att de 

skulle veta att det inte alltid är faktakunskaperna som är viktiga, t.ex. vilket ämne som har 

vilken kokpunkt, utan sättet att tänka och se samband, något som är mycket i 

naturvetenskapen. Det kanske hade varit ännu mer givande om eleverna hade bjudits in till en 

diskussion om detta. 

 

9.2 Presentation av det vetenskapliga innehållet 

Mortimer och Scott (2003) har funnit att läraren ofta startar i vardagskunskap eller elevernas 

egna föreställningar för att tillslut komma fram till det naturvetenskapliga synsättet. Under 

den här lektionen dominerade det vetenskapliga perspektivet och språket vilket borde bero på 

att dessa elever har studerat naturvetenskap och kemi så länge att de har lämnat det vardagliga 

och nu är vana att arbeta i den vetenskapliga kontexten. Det de höll på med på lektionen var 

inte heller helt nytt.  

    De få gånger som läraren tog upp den uppgift de arbetade med i ett vardagligt 

sammanhang, med syftet att hjälp eleverna att komma på vilka bidningar som bryts vid 

kokning, så uppfattar jag det som att eleverna hade svårt att följa med. Det verkade som 

eleverna var mycket bundna till uppgiften de höll på med och de såg inte kopplingen till 

vatten som kokar. Säljö (2000) skriver att lärare och elever ofta befinner sig i olika diskurser 

och pratar förbi varandra, delvis på grund av att läraren ofta växlar mellan olika diskurser. 

Under lektionen hände inte det särskilt ofta, läraren och eleverna befann sig för det mesta i 

samma diskurs, det vill säga en vetenskaplig och även uppgiftens diskurs. Men då det hände 

så berodde det troligen på att läraren bytte diskurs snabbt utan att ge någon signal till eleven.  

    När läraren startade upp det nya avsnittet ”oxidation av alkoholer” så tog han upp 

vardagsexempel och ville veta elevernas erfarenheter. Detta kan vara ett sätt att få eleverna 

intresserade och motiverade inför det nya de ska lära sig och koppla det till elevernas vardag. 

Men det kan även från elevernas synpunkt göra naturvetenskapen ”tråkig”. Jag har ofta 
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upplevt att eleverna är intresserade av den ”spännande” naturvetenskapen som har få 

kopplingar till deras egen vardag, så som rymdresor, explosioner, exotiska djur och ovanliga 

sjukdomar. Jag tror att det är viktigt att läraren använder sig av både den vardagliga och 

spännande vetenskapen och att det är en känslig balansgång som får anpassas efter olika 

elever.   

 

Förklaringar och generaliseringar var det som förekom mest under lektionen vilket kan ha att 

göra med att detta var en teoretisk lektion där de pratade generellt om bindningar, i en 

praktisk situation är det mer naturligt att man beskriver det man håller på med. Men det skulle 

också kunna bero på att eleverna har kommit så långt i sin naturvetenskapliga undervisning att 

de är vana att hantera förklaringar och generaliseringar och det är det läraren fokuserar på på 

den här nivån. Detta kan jämföras med tidigare resultat i Explora som handlar om yngre barn 

och praktiska lektioner och där generaliseringar var sällsynta.  

    Vid genomgången av uppgiften i helklass fanns det mönster som Mortimer och Scott 

(2003) talar om där läraren och eleverna går djupare in i det naturvetenskapliga språket 

genom beskrivningar, förklaringar och generaliseringar. Det som beskrevs var elevernas 

förslag på rätt svar, det vill säga de beskrev ämnets struktur. De förklarade sedan varför de 

hade valt just det svaret och sedan gjorde för det mesta läraren själv generaliseringar kring 

detta. De avslutande generaliseringarna är mycket viktiga för det är den kunskapen som 

eleverna kan använda i framtiden och applicera i olika situationer, men beskrivningarna och 

förklaringarna behövs för att komma till eller illustrera generaliseringarna. 

 

9.3 Interaktion och kommunikation 

Under lektionen skedde hela tiden en interaktion mellan läraren och eleverna, de ställde hela 

tiden frågor till varandra, vilket gav intrycket av mycket aktivitet och eleverna hela tiden var 

med i skapandet av lektionen. Det kan finnas både nackdelar och fördelar med att ställa 

mycket frågor för att aktivera eleverna. Att ställa många frågor för att få eleverna aktiva får 

aldrig vara ett syfte i sig. Att hela tiden ställa ja- och nej-frågor eller frågor som bara kräver 

ett ord till svar gör inte att eleverna är aktiva i sitt lärande. Som exempel kan man ta de 

afrikanska klassrummen där eleverna ofta får svara på frågor eller fylla i lärarens monolog 

genom att svara i helklass. Eleverna hörs ju mycket i klassrummet och är med läraren men är 

de verkligen aktiva? Tänker de efter vad det är de säger? Lär de sig något? Det är svåra frågor 

men att låta några av eleverna föra längre resonemang och ge dem feedback och följdfrågor 
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tror jag ger alla elever i klassrummet mer. Jag tror frågorna måste vara genomtänkta och 

kräva längre svar och följas upp av läraren med feedback för att de ska leda till utveckling och 

lärande.  Men vad händer med de andra eleverna medan läraren uppehåller sig vid en elev en 

längre stund, som den här läraren gjorde? Lyssnar de eller tänker de på annat? Det är svårt att 

veta men utifrån videoupptagningen från denna lektion så verkar de övriga eleverna hänga 

med. Några tittar på den elev som pratar och några skriver. När eleven i fråga kör fast i sitt 

resonemang är det flera som räcker upp handen för att fylla i med det de kan vilken borde 

betyda att de verkligen har lyssnat. Lärarens sätt att ställa frågor till eleverna påminde om de 

resultat Alexander (2008) fann i klassrum i Ryssland och Frankrike. 

    Upptag var något som knappt förekom vilket skulle kunna bero på att läraren hade ett 

bestämt mål med lektionen och om han skulle ha spunnit vidare på något som eleverna sa så 

hade han kanske hamnat för långt från syftet med lektionen. Det jag tror det kan vara svårt att 

kombinera de slutna frågorna och interaktiv-auktoritativ dialog, som dominerade lektionen, 

med upptagande svar eftersom det kräver mer öppenhet och flexibilitet i kommunikationen.   

 

Denna studie visar att Mortimer och Scotts (2003) kommunikationsspiral går att hitta i ett 

svenskt klassrum men i en något annorlunda kontext än de beskriver den. Jag menar att 

spiralen kan användas för olika undervisningssyften. Den här läraren använde den inte för att 

introducera ett nytt område eller utforska elevernas vardagsföreställningar utan eleverna hade 

redan en del kunskaper även om de inte var lika omfattande som läraren från början trodde. 

Här fick istället eleverna först tid till att lösa ett problem med sina befintliga kunskaper, sedan 

fick de redogöra för sina lösningar, vilket här är första steget i spiralen (interaktiv-dialog). 

Lärarens sätt att använda spiralen gör det möjligt att upptäcka kunskapsluckor hos eleverna, 

läraren ser vad det är de inte riktigt förstår och vad som är svårt under det första steget och 

genom steg två (interaktiv-auktoritativ) och tre (ickeinteraktiv-auktoritativ) kan han täppa till 

luckorna. Under det avsnitt då han tog upp ett nytt område använde han inte alls interaktiv-

dialog kommunikation, tvärtemot spiralen, vilket kan ha flera anledningar. Det var på slutet 

av lektionen och han hade helt enkelt inte tid eller så var det så att just denna lärare inte 

arbetar på det sättet.  

    Jag tror att det kräver mycket planering och kunskap för att använda sig av interaktiv-

dialog kommunikation på det sätt som Mortimer och Scott (2003) menar . Läraren måste ha 

ett visst synsätt på kunskap, pedagogik och eleverna och den interaktiva-dialoga 
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kommunikationen måste vara en välplanerad del av undervisningsavsnitt. Det är även en sorts 

samtalsteknik och ett sätt att tänka som eleverna måste vänja sig vid. 

 

Barnes (2008) och Solomon och Black (2008) visar båda två att den kommunikation läraren 

använder påverkar elevernas ”learning identity” det vill säga hur de lär sig och hur de 

interagerar med läraren. Detta är viktigt för en lärare att veta, att sättet han eller hon förhåller 

sig till kommunikationen påverkar elevernas lärande. Under lektionen jag studerade så var det 

tydligt att eleverna var vana vid att förklara inför hela klassen hur de tänkte, även om de 

kunde ha fel så var de inte rädda för det. Lektionen stämmer bra överens med Solomon och 

Blacks ”duktiga” mattegrupp. Eleverna hade inga problem med att öppet inför läraren och 

hela klassen prata om hur de trodde att det var och de använde gärna läraren för att kolla att de 

hade rätt. De ställde många frågor och verkade inte oroa sig över att de verkade ”dumma”.  

Men det var ändå tydligt att det var läraren som styrde samtalet under större delen av 

lektionen och synen på den rätta kunskapen fanns ändå där. Detta kan medföra att eleverna ser 

på vetenskapen som något fast och bestämt.  

 

9.4 Kategorierna är beroende av varandra 

Alla kategorier som analyserades påverkade varandra.  Detta stämmer överens med Mortimer 

och Scotts (2003) forskning som visar att läraren syfte, läraren aktiviteter och den 

kommunikativa ansatsen är beroende av varandra, vilket följande bild visar:  

 

Lärarens syfte 

 

Lärarens aktiviteter                            Kommunikativ ansats 

 

Figur 8. (Mortimer och Scott, s. 107, 2003). 

 

När eleverna arbetade själva med uppgiften var lärarens syfte att de själva skulle resonera 

kring uppgiften och använda sina kunskaper. Han använde då därför interaktiv-auktoritativ 

kommunikation eftersom han ville visa dem hur de skulle kunna tänka kring uppgiften. Under 

genomgången ville han veta hur eleverna hade tänkt och att eleverna skulle veta att det var 

viktigt hur de hade resonerat och inte om de hade rätt eller fel svar. Därför använde han 

interaktiv-dialog kommunikation där flera elever fick komma till tals och berätta hur de hade 

löst uppgiften. Men syftet med lektionen var ju dessutom att de skulle lära sig hur kokpunkt 
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och bindning hör ihop så läraren var vid någon tidpunkt tvungen att komma till en ”turning 

point” för att styra eleverna mot rätt mål genom interaktiv-auktoritativ kommunikation. För 

att knyta ihop säcken och få med sig alla eleverna tog läraren till sist över helt själv i och med 

den ickeinteraktiv-auktoritativa kommunikationen.   

 

9.5 Exploras kodbok 

Det kan vara problematiskt att använda förbestämda koder för att analysera en lektion som 

man inte vet något om. Jag trycker dock att det fungerade bra. Kodboken gjorde det möjligt 

att se mönster i kommunikation och presentation och det gav en bra bild av vad som hände 

under lektionen. Men det kan vara så att man ser sådant som inte finns för att man har de 

förutbestämda koderna för ögonen och man kanske missar viktiga saker för att de inte finns i 

kodboken. Koderna kan ibland kännas fyrkantiga och man tvingas ”pressa” in material som 

egentligen inte passar in. 

    Under lektionen fanns två exempel på detta. Läraren talade några gånger om varför de hade 

gjort den här uppgiften och vad de skulle använda kunskapen och om sådant de skulle göra 

längre fram i kursen då detta är viktigt. Jag fick sätta in de delarna under sammanfattning när 

de egentligen kanske kräver en helt egen kod eftersom denna typ av kommentarer är mycket 

viktiga för elevernas motivation och för deras lärande.  

    Eleverna ställde mycket frågor under lektionen och de passar inte riktigt in i någon kod, 

inte heller lärarens svar på elevernas frågor, förutom när läraren vände på perspektivet och 

ställde en motfråga. Även det kan vara intressant att titta på, hur eleverna ställer frågor och 

hur läraren svarar dem, i nuläget är inte det möjligt med kodboken.  

 

10 Slutsatser och slutord 

Det är svårt att säga vad läraren gjorde rätt eller fel under lektionen eftersom det finns mycket 

att titta på som inte ingår i denna studie, det sociala, elevernas förkunskaper, hur lärarens 

tidigare lektioner såg ut m.m. Om man utgår från ett sociokulturellt lärande kan man dock 

säga att det var en bra lektion med mycket interaktion, kommunikation och användning av 

språket. Den del av lektion då eleverna arbetade med uppgiften kunde läraren ha utnyttjat 

bättre genom att uppmana eleverna att diskutera med varandra. 

 

Denna studie visar att de mönster i kommunikationen som man har sett runt om i världen även 

finns i svensk gymnasieundersvisning. Det som skiljer ut denna lektion är att den visar att 
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”spiralen” även går att använda i andra kontexter än Mortimer och Scott visar. När läraren 

använder interaktiv-dialog kommunikation behöver inte det innebära att han introducerar ett 

nytt kunskapsområde eller utforskar elevernas vardagsföreställningar, den kan även användas 

när eleverna och läraren ska komma fram till en gemensam lösning, det vill säga skolans 

lösning, på en uppgift eller ett problem. Interaktiv-auktoritativ kommunikation och slutna 

frågor dominerade vilket är ett vanligt resultat från flera delar av världen. 

    Läraren sätt att använda frågor skiljer sig dock något från tidigare resultat från västvärlden. 

Han stannade kvar länge vid flera av de elever som hade räckt upp handen för att svara på 

frågan och vid ett tillfälle fick en elev komma fram till tavlan för att rita och beskriva hur hon 

tänkte.  

    Studien visar också att ålder och erfarenhet av naturvetenskap hos eleverna kan ha 

betydelse för hur naturvetenskapen presenteras, det vill säga med beskrivningar, förklaringar 

och generaliseringar, och i vilket perspektiv, vardagligt eller vetenskapligt. I den 

sociokulturella synen på lärande är kommunikationen mycket viktig och att lära sig något 

handlar om att socialiseras in i en diskurs. I denna lektion kan man se att eleverna har kommit 

långt i denna process. De kan det språk som används inom skolans naturvetenskapliga 

diskurs.  

    Att använda Exploras kodbok var ett bra sätt att ta reda på vilka aktiviteter och vilken typ 

av presentation och kommunikation av det naturvetenskapliga innehållet som förekom under 

lektionen. Den gjorde det även möjligt att se mönster och samband mellan dessa tre delar. 

 

Denna studie kan bidra med mer kunskap om hur undervisningen på gymnasiet ser ut i 

Sverige. Den ger bara en ögonblicksbild men kan förhoppningsvis bidra till en ”pool” med 

arbeten som bygger på filmade lektioner som forskare kan använda sig av för att dra mer 

generella slutsatser kring naturvetenskaplig undervisning. Den kan även vara en del i 

utvecklandet av Exploras kodbok. Vidare forskning skulle kunna inrikta sig på att göra 

kodboken bättre och hur den kan användas av verksamma lärare i planeringen och 

utvärderingen av deras undervisning. Mer forskning behövs även om hur eleverna påverkas av 

lärarens kommunikationsmönster och hur läraren presenterar det naturvetenskapliga 

innehållet. Det skulle vara intressant med en undersökning där man kunde jämföra elevernas 

resultat med olika typer av kommunikation, interaktion och presentation. Jämförande studier 

skulle även kunna utföras på yngre barn och ungdomar och elever som läser naturkunskap på 

yrkesprogram och naturvetenskapligt program.   
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Bilaga 1 

 

Jämförelse av kokpunkter mellan organiska föreningar. 

Para ihop varje ämne med den kokpunkt som ni tycker stämmer bäst. Valen skall kunna 

motiveras genom att diskutera bindningar och struktur hos ämnena. 

 

Ämne 

1-propanol 

Propan 

Propanal 

Butansyra 

2-metylpropan 

Butan 

Heptan 

 

 

 

Kokpunkt (°C) 

141 

-0,5 

97 

-42 

-12 

98 

49 
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Bilaga 2 

 

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 3 

 

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: _____________________________________  


