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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever samtalar när de möter en uppgift som syftar till 
att öva deras förmåga att använda ett naturvetenskapligt arbetssätt. Undersökningen genomfördes 
genom att fyra grupper om två elever fick en uppgift där de formulerade frågeställningar kring en 
isballong (en frusen vattenballong). Samtalen spelades in på band. Inspelningarna transkriberades 
och analyserades med hjälp av en praktisk epistemologisk analys utifrån tre olika kategorier: samtal 
inom diskursen, samtal om diskursen och samtal utanför diskursen. Resultatet av undersökningen 
visar att de flesta eleverna har, trots att de har ringa eller ingen erfarenhet av att arbeta med 
natruvetenskapligt arbetssätt, ganska lätt att ta till sig uppgiften. Resultatet visar även att det inte är 
samtal som ligger utanför ramen för uppgiften som utgör det största hindret för eleverna att arbeta 
med uppgiften, utan i stället att det är samtal som rör uppgiftens utformning. 
 

Nyckelord  

grundskolan, naturvetenskap, naturvetenskapligt arbetssätt, praktisk epistemologisk analys, science 
writing heuristics, scientific inquiry, scientific literacy.
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Inledning  

Trots att mycket forskning visar på stora vinster med att arbeta med naturvetenskapligt arbetssätt i 
NO-undervisningen tycks det inte fått något större genomslag i den pedagogiska praktiken i 
svenska skolor (Gyllenpalm, 2010). PISA 2006 visar att svenska elever presterade klart bättre i 
uppgifter som rörde hårda naturvetenskaplig fakta än de presterade i uppgifter som syftade till att 
argumentera och att bedöma naturvetenskapliga data. Dessutom visar resultaten ett lågt intresse för 
naturvetenskap hos svenska 15-åringar och många ser kunskaper i naturvetenskap som oanvändbara 
(Skolverket, 2007).  
 
Timss-rapporten från 2007 visar att elever i årskurs 4 har stort intresse för naturvetenskap medan 
elever i årskurs 8 har lågt intresse. Elever med gott själförtroende och stort intresse för ämnet 
presterar klart bättre än de med lågt intresse och dåligt självförtroende (Skolverket, 2009b). Det 
finns fler orsaker till detta, men bristande kompetens hos lärarna anges som en central orsak: 
 

Inom de naturorienterande ämnena visar analyserna att undervisningen i de tidigare åren inte  
motsvarar de krav som ställs i kursplanerna i första hand beroende på bristande kompetens hos 
lärarna att undervisa i de naturorienterande ämnena. (Skolverket, 2009a, s 16) 

 
Millar (2005) visar en spänning i den engelska läroplanen mellan målet att ge eleverna en bred 
teoretisk bas och målet att göra dem naturvetenskapligt allmänbildade. Vid en genomläsning av de 
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svenska styrdokumenten får man intrycket av att samma spänning finns i den svenska skolan. I 
kursplanerna för biologi och fysik i Lgr-11 (Utbildningsdepartementet, 2010a-c) understryks vikten 
av att lära sig det naturvetenskapliga arbetssättet och det lyfts fram som en viktig del i ämnenas 
syfte. Men bland det centrala innehåll som listas i kursplanerna, är det svårare att hitta det 
naturvetenskapliga arbetssättet. Det är lätt att, utifrån det centrala innehållet, göra antagandet att det 
naturvetenskapliga arbetssättet är någonting särskiljt från naturvetenskapens faktainnehåll 
(Utbildningsdepartementet, 2010a-c). Till exempel anges 12 punkter i det centrala innehållet i år 4-
6 som syftar till faktakunskaper medan bara tre tydligt syftar till naturvetenskapligt arbetssätt, dock 
är syftet att det naturvetenskapliga arbetssättet ska genomsyra all undervisning i naturvetenskap 
(Utbildningsdepartementet, 2010c). Som komplement till kursplanerna tar Skolverket fram ett 
diagnosmaterial i NO, DiNO (2010). I detta material ägnas mycket uppmärksamhet åt det 
naturvetenskapliga arbetssättet. Man ställer upp åtta kompetenser i en kompetensprofil som man 
ska testa eleverna mot. Alla dessa åtta kompetenser kan kopplas till naturvetenskaplig bildning – 
bland dem finns förmåga att ställa frågor, förmåga att ställa hypoteser och förmåga att planera en 
undersökning (Skolverket, 2010).  
 
Läroplaner (curriculum) har i olika tider värderat olika kunskaper på olika sätt. Roberts (1982) har 
utifrån studier av olika läroplaner urskiljt sju olika kunskapsemfaser som betonar olika syften med 
undervisningen. Dessa sju emfaser diskuterar Wickman och Persson (2007): 

 
• Naturvetenskapens karaktär betonar de strukturer och modeller som naturvetenskapen 

använder sig av och hur de interagerar, till exempel relationen mellan teori och bevis.  
• Den säkra grunden syftar till att ge eleverna en säker grund att stå på inför kommande 

naturvetenskaplig utbildning. Fokus ligger på att eleven ska förstå hur det den lär sig är en 
del i en större helhet. 

• Den rätta förklaringen fokuserar på produkter snarare än processer. Det som lyfts fram är 
de slutsatser och förklaringsmodeller som accepterats av det naturvetenskapliga samfundet.  

• Det naturvetenskapliga arbetssättet fokuserar, tvärtom från den rätta förklaringen, på 
naturvetenskapliga processer snarare än på produkterna. Eleverna ska lära sig hur man 
arbetar naturvetenskapligt och det är elevernas egen forskning som står i centrum. 

• Naturvetenskapen i vardagen betonar de naturvetenskapliga kunskaper som behövs för att 
kunna agera i vardagen.  

• Naturvetenskap och beslutsfattande fokuserar på naturvetenskap som en del av samhället i 
stort. Naturvetenskapen betraktas här som någonting särskiljt från teknologi och andra 
produkter som sprungit ur naturvetenskapen. I stället betonas de värderingar som följer med 
olika naturvetenskapliga ställningstaganden och hur de förhåller sig till den samhälleliga 
och politiska arenan. 

• Att kunna förklara själv handlar om att ge elever förmågan att själva förklara olika 
fenomen. Precis som med naturvetenskapen i vardagen och naturvetenskap och 
beslutsfattande betraktas här naturvetenskapen som en del i samhället. 

 
”Scientific literacy” (naturvetenskaplig litteracitet) avser naturvetenskaplig bildning, men det finns 
många definitioner av vad som menas med att vara ”scientific literate”. Roberts (2007) särskiljer 
två huvudspår: Vision 1 och vision 2. I vision 1 är kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och 
förmågan att lösa naturvetenskapliga problem centrala. Definitionen enligt vision 1 är alltså tydligt 
avgränsad till att röra ren naturvetenskaplig aktivitet.  Vision 2 tar i stället avstamp i en generell 
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förmåga att formulera och lösa problem. Det rent naturvetenskapliga blir då en komponent av flera i 
en mer allmän förmåga att bemöta och lösa problem samt att agera i samhället. De två visionerna är 
sammankopplade med de sju kunskapsemfaserna. Emfaserna naturvetenskapens karaktär, den säkra 
grunden, den rätta förklaringen och det naturvetenskapliga arbetssättet kan kopplas till vision 1 
medan emfaserna naturvetenskapen i vardagen, naturvetenskap och beslutsfattande och att kunna 
förklara själv kan kopplas till vision 2. Vilken vision man har angående scientific literacy har alltså 
en avgörande roll för vad man betonar i läroplaner och kursinnehåll (Roberts, 2010). Norris och 
Phillips (2003) menar att scientific literacy inte bara handlar om problemlösningsförmåga. Det bör 
även inbegripa en mer generell idé om läskunnighet. Att kunna förstå texter, tolka dem och kritiskt 
granska dem är lika centralt i scientific literacy som att kunna föra resonemang, argumentera, lösa 
problem eller ställa hypoteser. Att läskunnighet i allmänhet är viktigt för scientific literacy specifikt 
visar en studie på sydafrikanska elever med engelska som andraspråk. De hade svårare än elever 
med engelska som modersmål för naturvetenskapen, men blev även signifikant bättre både på 
skriftlig kommunikation och naturvetenskap när de fick genomgå undervisning som syftade till att 
öva dem på att skriftligt och muntligt resonera naturvetenskapligt (Webb, 2009). 
 
Det naturvetenskpliga arbetssättet,”scientific inquiry”, är en emfas som är kopplad till vision 1 vad 
gäller scientific literacy.  Scientific inquiry syftar till att elever ska lära sig att använda samma 
metoder som naturvetenskapsmännen själva använder. Precis som med scientific literacy är 
begreppet scientific inquiry tvetydigt. Antingen betraktas scientific inquiry som en metod för att 
lära ut den naturvetenskapliga kanonen, något Anderson (2002) kallar ”scientific inquiry teaching”. 
Det innebär att man lär sig ett naturvetenskapligt arbetssätt för att på så sätt komma åt de kunskaper 
som undervisningen syftar till. Eller så ser man scientific inquiry som målet med undervisningen, 
”scientific inquiry learning” (Anderson, 2002). Slutmålet är då att behärska det naturvetenskapliga 
arbetssättet så att man själv kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar (Abd-El-Khalick, 
Boujaoude, Duschl, Lederman, Mamlok-Naaman, Hofstein, Niaz, Treagust & Tuan 2003). I 
praktiken är det ovanligt att man betraktar scientific inquiry som målet med undervisningen, I 
stället ser man det som ett sätt att göra det lättare och roligare för eleverna att lära sig den 
naturvetenskapliga faktakunskapen (Gyllenpalm, 2010). 
 
Problemet med ”scientific inquiry teaching” är att huruvida man använder sig av scientific inquiry 
eller inte, prövas mot huruvida man upplever att det kommer gynna elevernas faktainlärning eller 
inte (Gyllenpalm, 2010). Det finns ett glapp mellan de visionsdokument som formuleras och den 
naturvetenskapliga undervisning som genomförs i praktiken där skolorna inte lever upp till 
visionsdokumentens fokus på arbete enligt scientific inquiry (Anderson, 2002).  
 
Ett förhållningssätt till naturvetenskapligt arbetssätt är ”science writing heuristics” (heuristik är en 
arbetsmetod där man föreslår lösningar på problem utan att det garanterat finns några korrekta 
lösningar (Nationalencyklopedin, 2010)) där arbetsordningen är tydligt strukturerad enligt följande 
frågeställningar: 
 

• Vilken fråga har jag? 
• Hur kan jag testa frågan? 
• Hur utförde jag min undersökning? 
• Vilka påståenden kan jag göra efter undersökningen? 
• Vilka bevis backar upp mina påståenden? 
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• Hur står sig mina tankar i jämförelse med andras? 
• Hur har mina tankar förändrats av undersökningen? 

 
Syftet med science writing heuristics är att ge elever en plattform för reflektion över det egna 
lärandet samt ge en struktur, både till elever och lärare, att arbeta efter (Hand & Martin, 2009).  
 
Mercer, Dawes, Wegerif och Sams (2004) menar att elever som får utveckla en förmåga att 
använda samtal som ett verktyg för att resonera blir bättre på att samarbeta i naturvetenskapliga 
uppgifter, bättre på att resonera i naturvetenskap samt ökar sin förmåga att lära sig faktakunskaper. 
I praktiken har många elever svårt att förstå syftet med de aktiviteter de bedriver i naturvetenskaplig 
undervisning vilket gör det svårt för dem att arbeta och samtala i grupp. Läraren måste aktivt ge 
eleverna förståelse för syftet med aktiviteterna (Merver, Wegerif & Dawes, 1999). För att uppnå ett 
naturvetenskapligt arbetssätt krävs ett klassrumsklimat där elevernas röster får stort utrymme samt 
att samtalen och arbetet präglas av öppna frågeställningar. För att elever ska nå dit krävs ett aktivt 
arbete från läraren (Polman & Pea, 2000)  

Syfte och frågeställning 
Med tanke på det synbara glappet mellan kursplan och praktik både i Sverige (Skolverket, 2009a; 
Gyllenpalm, 2010) och internationellt (Millar, 2005) är det intressant att studera hur elever samtalar 
när de möter naturvetenskapliga uppgifter som syftar till att öva deras förmåga att tillämpa ett 
naturvetenskapligt arbetssätt. Hur korrelerar elevernas samtal med uppgiftens syfte och vad kan det 
säga oss om vad de lär sig och hur ser det ut när elever får utföra uppgifter som är utformade med 
scientific inquiry i fokus? Syftet med undersökningen är inte att dra några slutsatser om den 
naturvetenskapliga verksamheten i svenska skolor i stort, i stället är elevernas samtal i den specifika 
situationen i fokus (Wickman, 2004). Det innebär att jag studerar den riktning lärandet ta, det vill 
säga vilka konsekvenser samtalen leder till.  
 

• Vad fokuserar elever på när de ställs inför uppgiften att själva formulera frågeställningar 
och föreslå undersökningsmetoder i naturvetenskap? 

Metod 

Metodval 
Målet med undersökningen var att göra en kvalitativ studie av elevers arbete med naturvetenskap. 
Jag valde som huvudsaklig metod att göra audioinspelningar av elevers samtal när de var 
involverade i en naturvetenskaplig aktivitet. Som komplement till detta samlades även anteckningar 
som eleverna gjort in. I och med att jag gjort en ljudinspelning är det elevernas samtal som står i 
fokus, då deras rörelser och annat agerande inte fångats. Några faktorer som påverkar inspelningen 
är elevernas ovana att bli inspelade samt observatörens (min) närvaro (Bjørndahl, 2002). Materialet 
har transkriberats och det är utifrån dessa transkriptioner som analysen genomförts. Då eleverna 
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dels inte är vana vid att bli inspelade, dels inte är vana vid mig kan detta utgöra en felkälla då 
situationen blir något konstlad (Bjørndahl, 2002) 

Urval 
Totalt spelades fyra grupper om två elever in. Två av dessa grupper gick i fjärde klass och två av 
grupperna gick i en trea. Urvalet skedde i samråd med lärare, elever och föräldrar. Några särskilda 
hänsyn till elevernas bakgrund och kön har inte tagits eftersom undersökningen inte avser att låta 
eleverna representera någon större grupp utan bara sig själva.  
 
Undersökningen följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: Eleverna och 
föräldrarna informerades om sin uppgift i underökningen. Eleverna och föräldrarna har gett sitt 
samtycke till deltagande. Eleverna har givits konfidentialitet, dvs. deras namn är fingerade i 
undersökningen. Elever och föräldrar informerades också om att de uppgifter som insamlats 
används enbart i denna studie. 
 

Tillvägagångssätt 
Undersökningen skedde under ett lektionspass under min ledning. Klassläraren hade delat in barnen 
i par om två och jag valde slumpvis ut de par jag skulle spela in: Lisa och Anna samt Olle och Pelle 
(årskurs 4) och Ida och Lotta samt Anton och Maja (årskurs 3). Varje elevpar fick en isballong (en 
frusen vattenballong) på en plasttallrik. Efter modellen ”science writing heuristics” fick eleverna i 
uppgift att ställa frågor om isballongen. Utöver dessa frågor skulle de föreslå metoder för att 
undersöka dessa frågor. Eleverna i fyran, som arbetat i en månad med NTA (Naturvetenskap och 
Teknik för Alla), fick till stöd ett formulär där de fick fylla i frågeställningar, hypotes och 
undersökningsmetod. Jag bedömde att eleverna i trean, som inte arbetat med NTA skulle bli mer 
störda än hjälpta av detta formulär så de fick i stället bara papper och penna.  
 

Databearbetning 
Som analysmetod har praktisk epistemologisk analys använts. Den praktiska epistemologiska 
analysen syftar till att studera vad och hur personer lär sig i praktiska klassrumssituationer genom 
att analysera deras agerande och uttalanden (Wickman, 2004). Syftet är alltså inte att titta på 
lärande generellt utan att studera specifika lärandesituationer i specifika kontexter och ta reda på 
vilka faktorer som spelar in i detta lärande. I den praktiska epistemologiska analysen finns fyra 
centrala analytiska begrepp: Stå fast, möte, mellanrum och relation. Med stå fast syftar man på det 
som kan förstås utan tveksamheter. Möte åsyftar interaktionen mellan personer eller mellan 
personer och föremål eller företeelser. Mellanrum är det som uppstår när personerna ställer frågor 
kring materialet eller uppmärksammar egenskaper eller företeelser. En relation skapar man när man 
överbrygger ett mellanrum, det vill säga att man skapar sig en förståelse kring materialet 
(Wickman, 2004). 
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I analysen har tre olika kategorier av samtal utkristalliserats: Samtal inom diskursen, samtal om 
diskursen och samtal utanför diskursen. Utöver dessa tre kategorier tillkommer en fjärde, nämligen 
de växlingar som sker mellan olika fokus. Jag använder mig av Gee’s (1999) utökade definition av 
”diskurs” som inkluderar det talade och skrivna språket i en specifik situation, men också de 
normer som är relevanta i situationen (Sadler, 2009).  
 

• Samtal inom diskursen avser samtal som kretsar kring isballongen på ett sätt som 
överrensstämmer med syftet med uppgiften: att utforska isballongen, ställa produktiva 
frågor och hypoteser samt föreslå undersökningsmetoder. Denna kategori fokuserar på de 
mellanrum och relationer som skapas i förhållande till materialet inom ramen för 
uppgiftens utformning. Det är agerandet som står i centrum. I kategorin finns inget 
kvalitetsurval. Hur väl eleverna utfört uppgiften har ingen betydelse för denna kategori. 

• Samtal om diskursen avser samtal som kretsar kring det ramverk som uppgiftens 
utformning utgör.  Denna kategori fokuserar på de mellanrum och relationer som skapas 
mellan eleverna och uppgiftens upplägg. Det kan till exempel röra sig om tolkningar av 
uppgiftens upplägg, genomförandet av moment som är av mer formell art eller funderingar 
kring lärarens avsikter med uppgiften. 

• Samtal utanför diskursen avser samtal som rör sig utanför uppgiftens ramar. Det kan röra 
sig om samtal som rör helt andra saker än det uppgiften avser, men kan också vara samtal 
där eleverna närmar sig materialet på ett sätt som inte överrensstämmer med vad uppgiften 
avser. 

• I Växlingar mellan fokus analyseras de växlingar som sker mellan de tre kategorier av 
samtal som tagits upp. Eleverna bibehåller inte samma fokus genom hela uppgiften, i stället 
byter de ganska ofta.  

 
Dessa fyra kategorier utgör strukturen för analysen och de agerar rubriker i den analys som görs i 
resultatdelen. Gränsdragningen mellan dessa kategorier är inte alltid helt tydlig och bedömningen 
av vad som faller in under vilken kategori är i viss mån subjektiv.  
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Resultat 

 
Eleverna undersökte en isballong. Syftet var att de skulle lära sig arbeta med ett naturvetenskapligt 
arbetssätt. De uppmanades att ställa naturvetenskapliga frågor, ställa hypoteser samt föreslå 
undersökningsmetoder för att kunna besvara sina frågor och testa hypoteserna.  
 

Samtal inom diskursen 
I samtal inom diskursen ryms alla samtal som är i enlighet med uppgiftens syfte. Detta kan vara 
samtal som syftar till att formulera frågeställningar eller hypoteser, men kan också ta sig uttryck i 
ett intresse för isballongen och dess egenskaper. Eleverna försökte framför allt ställa frågor kring 
isballongen för att senare söka svar på sina frågor. Ett exempel kom från Pelle och Olle (årskurs 4):  
 
1. Pelle: Ok, vad händer om man, vad händer om… 
2. Olle: Jag vet, jag vet, vad händer om, vad händer om man eh... om man lägger den i iskallt 
vatten? 
3. Pelle: A, a, det är bra, det är bra!  
 
Det som står fast för pojkarna är isklumpen och att det är tänkt att de ska ställa frågor om den. Pelle 
sökte efter en fråga genom att uttala meningen ”vad händer om man…” (rad 1). Här uppstår ett 
mellanrum som inte fylls omedelbart, men som uppmärksammades av båda pojkarna: Vilken fråga 
ska vi ställa? Efter en liten stund kom Olle på vad de skulle kunna fråga om isballongen. Pelle 
letade efter en fråga att ställa, medan Olle kom på en. Olle och Pelle fokuserar både på materialet 
och på uppgiften genom att formulera en fråga om isballongen. Pelle föreslog att man ska lägga den 
i iskallt vatten (rad 2), vilket Pelle genast tyckte var en bra idé (rad 3). Det är otydligt huruvida de 
valt frågan utifrån ett intresse av isklumpen eller bara för att fullfölja uppgiften. Men när de skrev 
ner frågan började Pelle fundera på alternativ till frågeställningen: 
 
4. Pelle: Okej, vänta jag kan hämta en penna. [ljudar] Vad händer om man tar en… vänta nu, lägger 
    den i, i ljummet vatten, i ljummet vatten. 
5. Olle: Nej, i kallt vatten. 
6. Pelle: Nej, i kallt vatten VET jag, det kommer ju bara att stanna som det är, i ljummet… 
7. Olle: Eller så kanske det händer något med vattnet. 
8. Pelle: Nämen ljummet är mycket roligare. 
9. Olle: Okej, hur stavas det? 
 
I och med att Pelle föreslog ett alternativ till frågan tvingades pojkarna fundera över alternativen. 
Pelle tog tydligt ställning när han menade att det inte kommer att hända något om man lade isen i 
kallt vatten: ”det kommer ju bara stanna som det är” (rad 6). Pelles tidigare erfarenheter av vad som 
händer när man lägger is i kallt vatten gjorde sig här gällande: Det tar tid innan en isbit smälter i 
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kallt vatten.  Olle å sin sida lade fram förslaget att det kanske inte är isen som är det intressanta, 
utan vattnet (rad 7), men blev nedröstad utan att protestera. Pojkarna var inte överrens om huruvida 
de skulle lägga isbiten i kallt eller ljummet vatten. De förde fram argument för sin sak, men när 
Pelle påstod att det blir ”roligare” med ljummet vatten (rad 8) enades de och kunde gå vidare med 
sin undersökning. 
 
Liksom Olle och Pelle studerade Lisa och Anna (årskurs 4) isbiten ett tag och formulerade därefter 
några frågor om den: 
 
10. Lisa: Funkar det att hälla, eller kan man rita på den? 
11. Anna: Det har vi ju redan testat, det funkade ju inte. Jag använde min penna och försökte rita på 
    den här och det funkade inte. 
12. Lisa: Men med tusch menar jag. 
13. Anna: Jaha. 
14. Läraren: Men det går väl bra. 
15. Lisa: Men jag tror att det bara kommer att suddas ut, men jag vet ju faktiskt inte. 
16. Anna: Eller så rinner det av. Eh. 
17. Läraren: Ja, testa det. 
18. Lisa: [Ljudar] …händer, oj här var den helt sträv, kolla. 
19. Anna: Åh, fy vad häftigt! Kolla, kolla här! [ser en spricka i isen].  
20. Lisa: Vaddå? 
 
Lisa uppmärksammade med sin fråga ett mellanrum: ”kan man rita på den?” (rad 10), som Anna 
omedelbart avfärdade då hon menade att svaret redan var fastställt: ”Det funkade ju inte.” (rad 11). 
Lisa stod på sig och specificerade frågan: Det räcker inte med att testa med blyerts, man kan testa 
med tusch också (rad 12). Lisa blev själv skeptisk till sin frågeställning och menade att resultatet 
kanske inte skulle bli så intressant ändå (rad 15). Här ställde Lisa också en hypotes om vad hon 
trodde skulle hända om hon ritade med tusch på isballongen, ”kommer att suddas ut”. Även Anna 
hade en hypotes om vad som skulle kunna hända, ”rinner det av” (rad 16). Men när Lisa började 
skriva upptäckte hon en egenskap hos isklumpen hon inte noterat tidigare. Hon släppte helt 
frågeställningen om tusch och koncentrerade sig helt på denna nya upptäckt, olika delar av 
isballongen hade olika textur: ”här var den helt sträv” (rad 18). Anna hakade ivrigt på och utbrast: 
”Åh fy, vad häftigt!” (rad 19) när hon uppmärksammade en spricka i isbiten. De relationer flickorna 
här konstruerade till isballongen, dvs. ”sträv” och ”häftigt”, innebar att de började göra en 
noggrannare observation av isballongen samtidigt som de tyckte att det var värt att fortsätta med 
aktiviteten. Att ställa frågor och hypoteser kom nu i skymundan. I stället var observationen av 
själva isballongen i fokus.  
 
Att ställa frågor kring ett objekt eller ett naturvetenskapligt fenomen som är undersökningsbara var 
inte alltid enkelt för barnen.  Liksom Anna och Lisa (rad 10–12) hade Lotta och Ida (årskurs 3) 
problem med att ställa en fråga som de båda tyckte var testbar. Lotta ställde en fråga som Ida 
menade inte var möjligt att undersöka:  
 
21. Lotta: Varför ser…  
22. Ida: Inget med formen, för det har ju varit en ballong. Då blir det ju… 
23. Lotta: Men varför ser isbitar ut som dom ser ut? 
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24. Ida: Det kan vi inte utforska. 
25. Lotta: Det kan man väl visst det? 
26. Ida: Ha ha… håll… Hur gör man då då? 
27. Lotta: Jag vet inte. 
28. Ida: Ja men då vet du ju inte. 
29. Lotta: Jamen då blir det väl ingen fråga då. 
 
Lotta uppmärksammade isballongens utseende (rad 21), men Ida försökte fylla det mellanrum som 
skapats genom att härleda isbitens utseende till hur den tillverkats (rad 22). Lotta däremot menade 
att frågan rörde isbitar generellt, inte bara isballongen specifikt: ”Men varför ser isbitar ut som dom 
ser ut?” (rad 23). När Ida menade att ”det kan vi inte utforska” (rad 24) uppstod ett mellanrum: Går 
det eller går det inte att testa frågan? Lotta menade att det går (rad 25), men visste inte hur. Ida 
menade att det inte går när man inte vet hur man ska göra (rad 28), varpå Lotta kapitulerade och 
definierade då frågeställningen som en ickefråga (rad 29). På så sätt skapade hon en relation till att 
”ställa frågor” kring isballongen: ”Det blir väl ingen fråga då.”  Ida fastställde redan tidigare att det 
inte går att ställa en fråga som inte är möjlig att undersöka.  Flickorna kom inte längre i den här 
situationen eftersom de inte kunde ställa en testbar fråga. 
  
Samtal inom diskursen innebär inte nödvändigtvis att man bara ägnar sig åt att formulera 
frågeställningar. Det kan också röra sig om att reflektera över vad det innebär att ställa en fråga och 
att fundera över olika frågeställningars värde. Olle och Pelle valde frågeställning efter vad de tyckte 
var roligast att genomföra (rad 8–9), medan Ida och Lotta funderade på huruvida frågan de ställt var 
testbar eller inte (rad 23–29). Lisa och Anna hoppade mer mellan olika funderingar och agerade 
mer utifrån ett mer generellt intresse för isballongen (rad 10-20). En del av de funderingar som dök 
upp blev färdiga formulerade frågor medan flertalet föll bort i diskussionen, en del dök upp senare, 
men många förblev lösa trådar. Eleverna rörde sig inom ”samtal inom diskursen” och syftet med 
uppgiften var fullt begriplig för dem, dvs. de skulle ställa undersökningsbara frågor. Pelle och Olle 
lyckades utföra uppgiften (rad 7–9), medan Lisa och Anna efter att ha prövat att formulera frågor 
började observera isballongen närmare (rad 18 –21). Lotta och Lisa kunde inte gå vidare med 
uppgiften eftersom de hade svårt att ställa en fråga som de skulle kunna söka svar på (rad 29). Det 
visar att det kan vara svårt för elever att ställa testbara frågor samtidigt som det visar att elever 
också kan bli intresserade av andra saker än det som var det egentliga syftet. Ett naturvetenskapligt 
arbetssätt har många dimensioner och Lisa och Anna skulle ha kunnat formulera frågor kring 
isballongens utseende. Sådana frågor går att få svar på genom att till exempel observera den med 
lupp eller förstoringsglas.  

Samtal om diskursen 
I samtal om diskursen ryms samtal som rör uppgiftens ramverk. Det kan röra sig om att klargöra 
vilka regler som gäller, men kan också röra arbetsfördelning eller antaganden om vad läraren vill att 
man ska göra, d.v.s. normer för hur man ska gå till väga i den aktuella situationen. 
 
Innan de kommit i gång med uppgiften försäkrade sig Lisa och Anna (årskurs 4)om att de förstått 
uppgiften rätt: 
 
30: Lisa: Får man bara ställa 2 frågor? 
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31: Läraren: Nej nu får ni ställa hur många ni vill. 
32. Lisa: Jippie!  
33. Anna: Å hjälp!  
34. Lisa: Ehm… 
35. Anna: Vi skriver varannan fråga. 
 
Det var inte fullt förståeligt för Lisa hur många frågor de fick ställa. Frågeställningar som flickorna 
därefter skulle undersöka. Lisa försökte fastställa hur många frågor som ska skrivas. Hon har 
antagit att det är två som gäller, men ville få det bekräftat av läraren (rad 30), ett mellanrum som 
måste fyllas innan hon kan gå vidare med uppgiften. Läraren svarade att man kan ställa hur många 
man vill, alltså ett annat svar än Lisa antagit (rad 31). Svaret gav blandade reaktioner. Lisa gladdes 
åt svaret ”Jippie!” (rad 32) medan Anna verkade skrämmas av uppgiftens omfattning ”Å hjälp!” 
(rad 33). Lisa, som nu fått svar på sin fråga började fundera över en fråga att ställa (rad 34). Hon 
inledde flera av sina funderingar med just ordet ”ehm”. För att få ordning på arbetet gav Anna ett 
förslag på hur de skulle strukturera upp det, att de ”skriver varannan fråga” (rad 35). Det kan vara 
värt att notera att denna struktur följs ganska dåligt under arbetets gång. Även Ida och Lotta 
(årskurs 3) samtalade om hur man kunde strukturera upp frågorna på pappret: 
 
36. Ida: Det är det som ett kemi…som det här, vad heter det som Anders [läraren] sa? 
37. Lotta: Vi kan liksom tänk… här skulle det kunna stå nånting liksom: hur lång tid det tar det  
38. Ida: Men kolla, du har ju redan skrivit det. 
39. Lotta: Nej inte det, inte säga…  
40. Ida: Hur lång tid tar det innan… så kan man skriva… nånting. 
 
Ida och Lotta stötte på ett hinder i sitt arbete, dvs. det uppstår ett mellanrum som flickorna 
uppmärkssammar men är osäkra på hur det ska fyllas. De har ingen bra struktur för hur de ska 
skriva frågorna och de har inte terminologin klar för sig: ”… som det här, vad heter det som Anders 
sa?” (rad 36). Lotta föreslog en form för att ställa frågor genom att exemplifiera med en fråga de 
redan skrivit (rad 37). Men hon missuppfattades av Ida som trodde att Lotta föreslog en ny fråga 
och svarar ”Men kolla, du har ju redan skrivit det”( rad 38). Hon menar att frågan redan är ställd. 
Lotta försökte förtydliga att hon inte menat att ge förslag på en ny frågeställning, att det hon syftade 
på var hur det skulle skrivas, inte sägas (rad 39). Ida förstod vad hon var ute efter och förtydligde 
med en egen formulering: ”Hur lång tid tar det innan… så kan man skriva… nånting” (rad 40). De 
har därmed fyllt det mellanrum som presenterades av Ida och fastställt ett sätt att formulera frågor 
på och kan gå vidare i sin undersökning. Senare stötte de dock på ett nytt hinder, de kände sig 
osäkra på vad läraren föredrog för typ av frågeställningar: 
 
41. Lotta: Men vi skulle komma på nått sånt där experiment som vi kunde… 
42. Ida: Jamen det har vi ju redan. 
43. Lotta: Ja, hur lång tid, ja… Men han kanske inte, han kanske inte tyckte att det var något bra. 
 
Läraren hadde i början av lektionen gett exempel på olika sätt att fundera på isballongen: Man kan 
både kan ställa frågor om isballongen i sig, men också ställa frågor om vad som händer om man 
låter isballongen interagera med andra föremål. Lotta funderade över om deras experiment var 
tillräckligt varierade. De hade hittills ställt en fråga om hur lång tid det tar för isbiten att smälta. 
Lotta letade efter en annan typ av experiment, men hittade inga ord för att förmedla vad hon ville 
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säga (rad 41). Ida avbröt Lottas fundering innan hon hunnit formulera sig klart och menade att de 
redan hade fullgoda experiment (rad 42). Invändningen likar den hon tidigare gjorde gentemot 
Lotta (rad 38) och antyder att de inte har tankarna på samma håll. Lotta stod på sig och menade att 
det kanske inte räcker med den typen av frågor. Hon uttryckte en oro: ”… han kanske inte tyckte att 
det var något bra” (rad 43), d.v.s. inte ett tillräckligt bra experiment.   
 
Olle och Pelle (årskurs 4) hade nu bestämt sig för att testa att hälla ljummet vatten på isbiten, men 
de var osäkra på hur ”ljummet” stavas: 
 
44. Olle: Okej, hur stavas det? 
45. Pelle: H j u m e t, gissa jag alltså. 
46. Olle: Okej, vi bara frågar. 
[…]  
47. Olle: L J 
 
Olle skrev ner en frågeställning på pappret, men visste inte hur det stavas (rad 44), därmed uppstår 
ett mellanrum som måste fyllas innan de kan gå vidare med uppgiften. Pelle försökte hjälpa till: ”H 
j u m e t”, men känner sig osäker (rad 45). Olle bad om hjälp från läraren (rad 46) och kom tillbaka 
med den korrekta stavningen som han fått av läraren. Det förekom i alla grupper att formalian 
utgjorde ett hinder för att komma vidare i utforskandet. Samtliga grupper hade funderingar över 
stavningen och ingen kunde gå vidare innan de var tillfredsställda med skrivandet. 
 
Samtal om diskursen kan röra många olika element. Men gemensamt är att de rör formen för 
arbetet. En annan gemensam faktor är att de problem eleverna stöter på vad gäller diskursens 
utformning är att de måste utredas färdigt innan de kan gå vidare i uppgiften. De excerpt som tagits 
upp här representerar den typ av problematik som de fyra elevparen mötte med uppgiften. Det 
gällde frågeställningar kring uppgiftens utformning, funderingar på hur man kan formulera frågor, 
antaganden om vad läraren är ute efter hos eleverna samt formaliafrågor såsom stavning. Samtal om 
diskursen upptar en ganska liten del av tiden, men de utgör en slags bromskloss i undersökningen. 
Inte förrän frågan om diskursen är utredd kan man gå vidare. Eleverna uppmärksammade 
mellanrum som måste fyllas för att de ska veta hur de ska kunna gå vidare. Lisa och Anna 
funderade på hur många frågor som skulle formuleras (rad 30). Ida och Lotta funderade dels på hur 
man skulle formulera frågor (rad 36-40) och gjorde antaganden om vad läraren ville se för typ av 
frågor (rad 41-43). Olle och Pelle bromsades i sitt arbete av att de inte kände till stavningen av ett 
ord (rad 44-47). Ingen av dessa frågor leder till att de får större förståelse för uppgiften i sig. I 
stället är de frågor som dyker upp om diskursen av mer formell karaktär. I det insamlade materialet 
finns inga frågor som ger eleverna nya eller bättre verktyg att utforska isballongen. De handlar 
antingen om att ta reda på vilka spelregler som gäller för uppgiften eller att hitta strategier för att 
agera i enlighet med antingen uttalade spelregler eller antagna spelregler. 

Samtal utanför diskursen 
Här ryms alla samtal som inte har direkt med uppgiftens syfte att göra. Det kan röra sig om samtal 
som kretsar kring annat än isballongen, men kan också ha ett fokus på isballongen som inte är i 
enlighet med uppgiftens syfte. 
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Maja och Anton (årskurs 3) har arbetat ett tag, men Anton har inte fokuserat på uppgiften utan 
ägnat sig åt att leka med isbiten. Maja har lämnat honom och läraren har ryckt in för att prata med 
Anton: 
 
48. Anton: Nej, varför tog du inte en vattenballong, då visste jag ett perfekt experiment. 
49. Anders [läraren]: Vad är det för experiment då? 
50. Anton: Jo, då tar man den, och så kastar man den på en sån här… där det ryker, jag vet inte vad        
                  det heter, is eller typ spis. 
51. Anders: Ja ja. 
52. Anton: Då kommer det komma upp rök i brandsläckaren å då weoweo [härmar ljudet av ett   
                     larm] å då ringer den, ja å då kommer det bli så höga ljudvågor så att då kommer  
                     en basket ramla ner på en tjuv som försöker ta inbrott 
53. Anders: Det låter som ett väldigt, då måste du, då måste vi ha en tjuv, då måste vi ha en spis,  
                      och en vattenballong, det är många saker som… 
 
Antons fokus låg förvisso på isballongen, men hans intresse var inte att undersöka den, utan han 
etablerar en helt annan relation till den, som ett föremål att fantisera kring. Den relation som Anton 
konstruerade till isballongen var inte av undersökande karaktär. I stället började han fantisera om 
vad man skulle kunna göra med ballongen om den var fylld med vatten i stället för is (rad 48). 
Läraren ville inte avbryta Antons tankegångar och bad honom i stället att utveckla sina tankegångar 
(rad 49). Anton gav en beskrivning av ett ganska komplicerat händelseförlopp (rad 50 och 52). 
Läraren försökte påpeka att det var ett lite väl komplicerat experiment (rad 53). I stället för att 
undersöka isballongen hade Anton under hela lektionstillfället fritt fantiserat om den. Maja hade 
tidigare försökt dra in honom i diskursen, men han svarade inte på hennes försök. I stället har han 
skapat en allt starkare relation till isballongen som ett föremål som lockar till fantasi snarare än 
undersökning. Anton bibehöll sin relation till isballongen som ett föremål som lockar till fantasi 
snarare än upptäckt genom hela uppgiften och rörde sig aldrig inom diskursen.  
 
Lisa och Anna (årskurs 4) hade efter att ha arbetat med uppgiften ett tag uppmärksammat 
diktafonen som ligger på bordet. Lisa börjad genast leka med den: 
 
54. Lisa: [in i diktafonen] Du har kommit till väderrapporten 153. 
55. Anna: Men Lisa, lägg av nu. 
56. Lisa. OK. [in i diktafonen] Kan du lyssna om isbiten säger nått?.. Nehej, tydligen inte. [Med  
               bebisröst] Isbiten, prata då. Snälla. 
57. Anna: Nämen kom på nått då. 
58. Lisa: Kom på nått själv. 
59. Anna: Förresten är det din tur att skriva. 
 
Lisas fokus rörde sig utanför diskursen. Hon uppmärksammade diktafonen och i mötet med den 
etablerades en relation till den genom att leka väderleksrapport (rad 54). Anna försökte dra in Lisa i 
diskursen igen (rad 55), men Lisa fortsatte sin lek och började intervjua isbiten med hjälp av 
diktafonen. På så vis skapade hon en relation till diktafonen (rad 56). Anna försökte än en gång att 
dra in Lisa i diskkursen och uppmanade henne att formulera frågeställningar (rad 57). Men Lisa, 
som redan ställt ett antal frågor, bollade bara över och menade att Anna lika gärna kunde ställa en 
fråga (rad 58). Anna markerde genom att påpeka att det faktiskt var Lisas tur att skriva (rad 59) och 
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refererade därmed till den ursprungliga överrenskommelsen att de skulle skriva varannan fråga (rad 
35). Lisa rörde sig ut och in i diskursen, men uppehöll sig inte särskilt länge utanför diskursens 
ramar. Trots att hon var den som oftast uppehöll sig utanför diskursens ramar var hon den som var 
mest aktiv av de två, både i att undersöka isballongen och att räta ut de frågetecken som väcktes 
kring uppgiftens utformning. 
 
Pelle (årskurs 4) funderade över nya frågeställningar medan Olle var upptagen med att se hur länge 
han kunde hålla handen på isballongen: 
 
60. Pelle: Vad händer om man lägger här… 
61. Olle: Alltså men du, Anders [läraren], jag förfrös handen, bitar av handen. 
62. Anders: Va? 
63 Olle: Jag förfrös små bitar av handen. 
64. Läraren: Förfrysa vet du, det har du inte gjort. 
65. Pelle: Men vad händer om man… 
66. Läraren: Man förfryser, det är farliga grejer, det kommer du inte göra av det här. 
67. Olle: Jag vill det.  
68. Pelle: Vad vi tror, okej… Att…  
69. Olle: Aaaooo, aaaaoooo. 
70.  Pelle: …is. 
71. Olle: Det här är kallt. Det här är kallt. Öh, Anders, Anders, Anders! 
72. Pelle: Reflektion, reflektion. Isbit, OK, vad händer? 
 
Pelle funderade på en fråga om isballongen (rad 60) medan Olle påkallade lärarens uppmärksamhet 
då han börjat få ont i handen då han hållit i isballongen under en ganska lång stund (rad 61). 
Läraren hörde inte riktigt vad Olle sa (rad 62) så Olle upprepade och preciserade och menade att 
han förfrusit delar av handen (rad 63). Läraren förklarade att Olle inte kan ha förfryst handen. Pelle 
försökte bibehålla fokus på isballongen och försökte dra med sig Olle tillbaka in i diskursen genom 
att upprepa frågeställningen ”Men vad händer om man…” (rad 65). Men läraren fortsatte sin 
förklaring för Olle om att han inte kan ha förfryst handen, att förfrysa handen är någonting annat än 
det Olle gjort.  Olle, som nu fått lärarens uppmärksamhet (rad 66) var fortfarande fokuserad på sin 
hand, han menade att han ville förfrysa handen. Pelle fortsatte att fokusera på frågan, han försökte 
inkludera Olle genom att säga ”Vad vi tror” (rad 68).  Men Olle var helt fokuserad på isballongen 
och började skrika (rad 69). Pelle ignorerade Olles försök till uppmärksamhet och fortsatte att 
försöka fundera ut en frågeställning (70). Olle ignorerade Pelles försök att få honom att fokusera på 
uppgiften och ägnade sig fortfarande åt sin kalla hand. Han försökte återigen få lärarens 
uppmärksamhet (rad 71). Pelle valde till slut att gå vidare på egen hand med sin frågeställning, men 
hade ännu inte lyckats formulera någon (rad 72). Olle och Pelle agerade parallellt med varandra och 
ignorerade i stort sett vad den andra gjorde. Pelle försökte formulera en frågeställning medan Olle 
lekte med isballongen. Deras olika aktiviteter skapade inga konflikter mellan pojkarna, i stället 
valde de att ignorera vad den andra gjorde.  
 
Samtal utanför diskursen tar sig lite olika uttryck i de olika grupperna. I Antons och Majas (rad 48-
53) fall rör sig Anton konstant utanför diskursens ramar. Han började arbetet utanför diskursens 
ramar och markerade tydligt att han hade för avsikt att hålla sig där. I Lisas och Annas (rad 54-59) 
fall liksom i Pelles och Olles (rad 60-72) har samtalet rört sig från att röra sig inom diskursen till att 



 14 

hamna utanför diskursen. I Lisa och Annas fall var det Lisa som rörde sig utanför ramen (rad 54). 
Anna ville dra in henne igen (rad 55), men under arbetets gång har Lisa varit drivande i 
undersökningen (rad 10-20). Olle, som började leka med isbiten har även han varit aktiv i 
utforskandet (rad 1-9).  Det finns alltså ingen självklar motsättning mellan att röra sig inom och 
utanför diskursen. Endast i en av de fyra grupperna är en av eleverna konstant utanför diskursen, 
medan de elever i de andra grupperna som rör sig ut ur diskursen också varit aktiva i samtalen inom 
diskursen. I Lisas och Annas fall liksom i Olle och Pelles försökte den ena parten dra in den andra 
tillbaka i diskursen (rad 55, 57, 59, 65 och 68). I Majas och Antons fall har Maja redan gett upp, 
hon har länge försökt dra in Anton i diskursen men han har bjudit på för svårt motstånd.  
 

Växlingar mellan fokus 
Växlingar mellan fokus avser när eleverna växlar mellan olika förhållningssätt till diskursen 
När uppstår växlingar mellan fokus och vad är det som sätter i gång en växling? Under denna rubrik 
analyseras när växlingar uppstår, hur de uppstår och vilka konsekvenser det får för elevernas 
fortsatta arbete. 
 
Lotta och Ida (årskurs 3) har arbetat ett tag och de har blivit mer förtrogna med uppgiftens upplägg, 
ju längre tid det gick, desto snabbare bytte de mellan olika fokus:  
 
73. Lotta: Så säger man inte… Ida, inte rita. 
74. Ida: Jamen jag kommer inte på nått. 
75. Lotta: Jag vet inte heller. 
       [paus]  
76. Ida: Eeeh… Man kan inte smälta på en gång. Oj där bort… Lotta, vi skulle ha tagit den där, som  
            var ännu högre [syftar på en isklump som ligger i en skål i stället för i en djup tallrik som  
             den Lotta och Ida har]. 
77. Lotta: Ja… Jag vet, vad händer om man häller om man häller varmt vatten, eller kokande vatten  
                 på den 
78. Ida: Ja. DET tar vi. 
 
Ida hade tappat fokus på uppgiften och började rita på pappret de fått att skriva ner frågor på. Lotta 
markerade sitt ogillande (rad 73). Ida menade att hon ritade för att hon inte kommer på någon fråga 
(rad 74). Lotta erkände att hon inte heller kommit på någonting (75). Efter en stunds funderande 
började Ida försöka fylla mellanrummet genom att fundera på hur man kan smälta isbiten, men mitt 
i meningen distraherades hon av något. Hon fick syn på en isballong som låg i en hög skål på ett 
annat, tomt, bord. Hon släppte helt tanken på det egna utforskandet och koncentrerade sig helt på 
den andra skålen (rad 76). Lotta däremot bekräftade bara att hon sett skålen och hakade i stället i 
det mellanrum som Ida lämnade efter sig med sin ofullständiga fundering. Hon föreslog att de 
skulle hälla varmt vatten på isbiten (rad 77). Ida hakade direkt på och utropade sin entusiasm (rad 
78). Precis som hon väldigt snabbt kunde distraheras av den andra skålen kunde hon snabbt återfå 
fokus på utforskandet. 
 
Olle (årskurs 4) slutade leka med isbiten, istället upptäckte han hur den smälte, någonting som 
lockade till vidare utforskande: 



 15 

 
79. Olle: Det smälter ju. 
80. Pelle: Ja. 
81. Olle: Det är ganska coolt. 
82. Pelle: Anders, Anders. hur många hypoteser ska man göra 
83. Läraren: Man får göra hur många man vill, det finns ingen gräns… 
84. Pelle: Vi har två, två räcker. 
85. Olle: Vi har så här: Att isbiten smälter lite. 
86. Läraren: Jättebra. 
87. Olle: Och att vattnet blir kallt. 
88. Pelle: Kolla, kolla. 
89: Olle: [skrattar]. 
 
Även om både Olle och Pelle tidigare noterade att isbiten smälter upplevde Olle att det verkligen 
syns att den gör det (rad 79). Pelle bekräftade Olles upptäckt (rad 80). Olle visade sin entusiasm och 
sa att det var ”coolt” (rad 81). Pelle frågade läraren hur många hypoteser de måste göra, ett 
mellanrum uppstod som behövde fyllas för att pojkarna skulle kunna fortsätta arbeta (rad 82). 
Läraren svarade att det inte finns någon gräns (83). Pelle tolkade svaret som att det är upp till dem 
själva att bestämma hur många och fastställde att två frågor var tillräckligt och fyllde därmed själv 
igen mellanrummet som uppstått (rad 84). Olle flikade in i samtalet med läraren och förklarade 
vilken hypotes de hade (frågan är: Vad händer om vi häller ljummet vatten på isbiten?), att isbiten 
smälter lite (85). Läraren bekräftade att hypotesen var bra (rad 86). Olle följde upp med ytterligare 
en hypotes, att vattnet blir kallt (rad 87). Denna hypotes har han inte förankrat hos Pelle. Den går 
tillbaka till ett tidigare uttalande som Olle gjort, att det kanske kan hända något med vattnet (rad 7). 
Pelle, som fått svar på sina frågor av läraren har dock återgått till att studera isballongen och har 
upptäckt något spännande, att det ser häftigt ut när man lägger en färgad plastbit på ballongen (rad 
88). Olle följde med in i diskursen och bekräftade Pelles upptäckt med ett skratt. Pelle och Olle har, 
utan synbara övergångar bytt från att röra sig inom diskursen till att samtala om diskursen och 
tillbaka in i diskursen. Det mellanrum som uppstått i och med Pelles fråga till läraren (rad 82) 
fylldes snabbt och de kunde direkt gå vidare i sitt arbete. 
 
Ida och Lotta (årskurs 3) har ställt frågan ”Vad händer om man häller vetemjöl på isballongen?” 
och funderade på om de kan komma på något mer att testa att hälla på ballongen: 
 
90. Ida: Bakpulver.  
91. Lotta: Nej Ida, det är nästan som vetemjöl. 
92. Ida: Vaniljglass då? 
93.Lotta: Jäst!  
94. Ida: Ja, jäst. 
95. Lotta: Det vet du vad det är. 
96. Ida: Ja, Gäst stavas det som. 
97. Lotta: Nej, jäst, alltså hur stavas det. 
98. Ida: I sånt här paket. 
99. Lotta: Ja, ett sånt här lite gyllen. Å så a. 
100. Ida: Gult 
101. Lotta: Typ 



 16 

102. Ida: Så då är det lite blå text. 
 
Ida föreslog bakpulver (rad 90), men Lotta tyckte att det är för likt vetemjöl (rad 91). Ida föreslog 
då att de kunde ta vaniljglass i stället (rad 92). Men Lotta svarade inte på förslaget, i stället föreslog 
hon jäst (rad 93). Ida gillade förslaget och tyckte att de skulle gå vidare med det (rad 94). Lotta 
rörde sig ut ur diskursen för att i stället försäkra sig om att Ida visste vad hon syftade på med jäst 
(rad 95). Ida bekräftade och gav instruktioner för hur det stavas: ”Gäst stavas det som” (rad 96). 
Lotta missuppfattade Ida och trodde att hon åsyftade en gäst. Hon började skriva frågan men visst 
inte hur det stavas och gick då över till ett samtal om diskursen (rad 97). Ida underströk att hon visst 
förstår vad jäst är för någonting och började beskriva ett jästpaket. Därmed rörde hon sig till ett 
samtal utanför diskursen och lämnade mellanrummet som uppstod i Lottas fundering kring 
stavningen av ordet (rad 98). Lotta hakade i och fortsätter beskrivningen och de tar samtalet ännu 
längre ut ur diskursen (rad 98-102). De samtalade om hur jästpaket brukar se ut ett tag, men vände 
sedan fokus och började samtala om diskursen igen: 
 
103. Ida: När jag brukar ha brukar det alltid vara blå text. 
104. Lotta: Men ååh, hur stavar man jäst? Jäst. Kanske är det så, men det tror jag inte. 
105. Ida: GÄST tror jag, GÄST 
106. Lotta: Men så stavar man om typ du är min gäst, åh hej, du är min gäst. 
 
Ida avslutade samtalet om jästpaketens utformning med att konstatera att  de enligt hennes 
erfarenhet har blå text (103). Lotta hade återigen börjat fokusera på stavningen, hon undrade om det 
stavas med J, men är osäker (rad 104). Mellanrummet som uppmärksammats innan samtalet om 
jästpakets utformning måste fyllas igen innan de kan arbeta vidare med uppgiften . Ida föreslog att 
det kunde stavas med G (rad 105), precis som hon föreslagit tidigare (rad 96), men uttryckte inte 
samma säkerhet som innan. Lotta menade att det är så man stavar gäst och att det verkar konstigt 
om det skulle stavas på samma sätt (rad 106). Lotta och Ida började inne i diskursen (rad 90-96). 
Lotta fastnade i en fråga om diskursen i och med att hon inte visste hur man stavar jäst (rad 97). 
Men Ida drog med sig Lotta till ett samtal utanför diskursen (rad 98-103) då de började associera 
kring hur ett jästpaket ser ut. När de lämnade diskussionen upptäckte Lotta att mellanrummet som 
uppstått inte fyllts igen (rad 104) och samtalet gick över till att försöka fylla igen detta mellanrum. 
Övergångarna mellan de olika fokusen har skett omedvetet och utan några problem för flickorna.  
 
Pelle (årskurs 4) har börjat skriva ner en fråga på pappret, men Olle började leka med 
inspelningsutrustningen i stället för att hjälpa till: 
 
107. Pelle: Olle, Olle. 
108. Olle: Jag tror att jag råkade trycka på en knapp. 
109. Pelle: Vad händer om man lägger den i vatten, och du måste hjälpa till här nu. 
110. Olle: Va? 
111. Pelle: Har du hört nått av vad jag sagt? 
112. Olle: Ja. 
113. Pelle: Vad vi skulle göra med den här. Okej, vad vi tror. 
114. Olle: Öh, att den. Att isen byter smälter och flyter och vattnet blir kallt. 
115. Pelle: [ljudar] Isbiten, isbiten smälter, smälter. 
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Pelle försökte dra Olle tillbaka in i diskursen (rad 107). Men Olle trodde att han kommit åt en 
knapp på diktafonen och blev för fokuserad på detta för att svara på Pelles uppmaning (rad 108). 
Pelle försökte igen, han upprepade frågan och sa till Olle att han faktiskt måste hjälpa till (rad 109). 
Pelle rör sig från att samtala inom diskursen till att samtal om diskursen då han fokuserar på 
arbetsfördelningen pojkarna emellan. Olle, som fortfarande var upptagen med diktafonen 
uppfattade att han blir tilltalad men inte vad som sades (rad 110). Pelle frågade uppgivet om Olle 
har hört någonting han sagt (rad 111). Olle svarade att det har han (rad 112). Pelle specificerade att 
han skrivit ner frågan men att han behövde hjälp med att ställa en hypotes: ”Okej, vad vi tror” (rad 
113). Olle, som var helt upptagen med diktafonen röde sig nu utan anträngning tillbaka in i 
diskursen och visade att han faktiskt uppfattat vad Pelle pratat om. Han gav ett tydligt förslag på två 
hypoteser: Att isen smälter och att vattnet blir kallt (rad 114). Detta uttalande refererar tillbaks till 
Pelle och Olles ursprungliga diskussion (rad 1-9) och Olle har fått igenom sin idé om att vattnet 
också kan vara intressant, inte bara isballongen. I och med att Olle svarat Pelle har han täppt igen 
det mellanrum som uppstod när Pelle påpekade den bristande arbetsfördelningen pojkarna emellan . 
Pelle skriver ner Olles tankar utan diskussion eller protest (rad 115), Olles tankar ligger helt i linje 
med vad pojkarna hittills sagt.  
 
De växlingar som eleverna gör sker i de flesta fall utan att eleverna själva tar notis om det. En 
diskussion kan utan problem röra sig mellan olika fokus flera gånger på ganska kort tid. Lotta och 
Ida har först en diskussion som börjar inom diskursen, rör sig ut ur diskursen och tillbaka in igen på 
bara fem replikskiften (rad 73-78). Sedan har de ett samtal om jäst som börjar inne i diskursen, rör 
sig ut ur den för att sedan växla till ett fokus om diskursen (rad 90-106). Olle och Pelle upptäcker 
hur isen smälter men rör sig till ett fokus om diskursen då de frågar om hur många hypoteser man 
får göra. När de klargjort vad som gäller kan de återigen byta tillbaka till ett samtal inom diskursen 
(rad 79-89). Senare är det inspelningsutrustningen som drar Olle ifrån diskursen, Pelle är kvar i 
diskursen och försöker få in Olle. När Olle väl rör sig tillbaka in i diskursen visar han att han har en 
god idé om vad det är han ska göra. Eleverna verkar, med ett undantag av Anton (rad 48-53), inte 
ha några problem att byta mellan samtal inom och utanför diskursen. Den kategori som har en 
särställning i materialet är samtal om diskursen, eleverna växlar inte till samtal inom diskursen 
förrän de kommer underfund med hur de ska förhålla sig till det mellanrum som föranlett samtalet 
om diskursen. Men eleverna växlar ofta mellan fokus inom eller utanför diskursen även om de inte 
knutit ihop alla trådar.  

Diskussion 

Även om det är svårt, kanske rent av omöjligt, att skapa en genuin situation där elevernas 
upptäckarglädje styr arbetet kan det vara värt att studera de faktorer som gör att elevernas fokus 
flyttas. Vad är det som gör att eleverna fokuserar på det uppgiften syftar till, vad distraherar dem 
och hur påverkar det deras arbete? Materialet är strukturerat utifrån 3 olika kategorier: Samtal inom 
diskursen, samtal om diskursen, samtal utanför diskursen. I analysen framkom att tre av de fyra 
elevgrupper som ingick i studien växlade ganska frekvent mellan de olika kategorierna av samtal 
medan en grupp enbart rörde sig utanför diskursen. Undersökningens validitet ligger i att den 
studerar hur det kan se ut i praktiken när elever möter en typ av uppgifter som både forskare och 
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kursplan förespråkar. Dock kan det vara bra att tänka på att det givetvis finns många sätt att utforma 
en uppgift enligt scientific inquiry och att den uppgift som genomförts i denna studie inte kan 
betraktas som representativ för alla uppgifter som utformats enligt scientific inquiry. 
 
Undervisningstillfället blev till viss del konstlad, dels för att eleverna inte var vana vid att bli ledda 
av mig i undervisningen, dels för att själva inspelningen var ovan för eleverna. Detta kan märkas t i 
att många elever fäster ganska stor uppmärksamhet vid inspelningsutrustningen (till exempel rad 
54-59) (Bjørndahl, 2005). Men trots detta upplever jag att materialet har hög reliabilitet. Eftersom 
eleverna blivit inspelade syns det tydligt i materialet när faktorer som gör situationen konstlad 
spelar in.  
 
Hos alla tre av de grupper som ofta växlade fokus var uppgiften begriplig, de kunde agera i enlighet 
med uppgiftens syfte. I alla tre fall närmade sig grupperna huvudsakligen uppgiften genom att 
försöka ställa frågor. Detta sätt var kanske mest uppenbart då uppgiften betonat frågeställningar. 
Eleverna påbörjade ofta en fråga, till exempel ”Vad händer om man…” (rad 4), sedan försökte de 
hitta ett innehåll att fylla frågan med. Men frågeställningar kunde även dyka upp i spontana 
observationer av isballongen (t.ex. rad 18-19) där eleverna upptäckte en egenskap hos isballongen 
som väckte frågeställningar hos dem. 
 
De samtal som fördes om diskursen var oftast av formell art. De kunde röra uppgiftens utformning 
men även stavning eller antaganden om lärarens agenda med uppgiften. Samtal om diskursen 
initierades alltid av att eleverna uppmärksammade ett mellanrum som de behövde fylla. Samtal om 
diskursen särskilde sig genom att de frågeställningar som dök upp i dessa samtal avhandlades innan 
eleverna gick vidare i sitt arbete. De frågor som eleverna ställde om diskursen hjälpte dem förvisso 
att genomföra uppgiften på vad de uppfattade som ett korrekt sätt, men samtalen om diskursen gav 
inte eleverna några verktyg att bättre kunna tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt, snarare ökade 
frågorna elevernas fokus på formalian i uppgiften. Under uppgiftens gång dök det inte upp några 
frågor om diskursen som syftade till att bättre förstå uppgiftens syfte. Detta understryker att 
eleverna inte verkade ha några problem med att förstå uppgiften. 
 
En av grupperna befann sig under hela tiden som uppgiften förflöt utanför diskursen, Maja försökte 
förvisso få in Anton i diskursen, men han positionerade sig utanför diskursen redan från början. 
Detta kan antingen bero på att uppgiften inte var begriplig för Anton, men det kan lika gärna bero 
på att Anton inte kände för att genomföra uppgiften. I de andra grupperna rörde sig båda eleverna 
då och då utanför diskursen. Det går inte utifrån det insamlade materialet att dra några långtgående 
slutsatser om huruvida dessa samtal utgjorde ett hinder eller inte för utforskandet, men i materialet 
framkommer att de elever som spenderade mest tid utanför diskursen bland de grupper som rörde 
sig mellan olika fokus också var aktiva i själva utforskandet. I Lisa och Annas fall är det rent av så 
att Lisa, som rör sig mest utanför diskursen är dominerande i det utforskande arbete som sker inom 
diskursen (rad 10-20 samt rad 54-59). Att röra sig utanför diskursen verkar inte utgöra ett hinder i 
utforskandet för dessa grupper, snarare verkar det som att de elever som ofta rör sig utanför 
diskursen har lätt för utforskandet.   
 
Eleverna växlade ofta omedvetet och utan ansträngning mellan olika fokus med undantag i samtal 
om diskursen. De växlade lika lätt från samtal utanför diskursen till samtal inom diskursen som 
tvärtom. Samtal om diskursen uppkom alltid när eleverna uppmärksammade ett mellanrum i 
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diskursen. De förflyttade sig aldrig från samtal om diskursen till samtal inom diskursen innan detta 
mellanrum var ifyllt (rad 90-106). I de fall eleverna växlade från samtal om diskursen till samtal 
utanför diskursen utan att mellanrummet är ifyllt återkom de till att samtala om diskursen och fyllde 
i mellanrummet innan de kunde återgå till samtal inom diskursen (se rad 90-106).  
 
Utifrån det insamlade materialet framkommer att den kategori som utgör det största hindret för 
eleverna att samtala inom diskursen är samtal om diskursen. När frågetecken uppenbarar sig vad 
gäller uppgiftens utformning måste dessa rätas ut innan eleverna kan fortsätta arbeta medan ett 
samtal utanför diskursen utan större problem kan brytas utan att man avslutat sina tankegångar. De 
frågetecken som dyker upp om diskursen är dessutom oftast av formell art och hjälper inte eleverna 
att närma sig uppgiften. Att genomföra uppgiften på ett korrekt sätt verkar vara överordnat själva 
utforskandet för eleverna och även när de inte samtalar direkt om diskursen förhåller de sig till den 
hela tiden när de rör sig inom diskursen. Elevernas samtal utanför diskursen verkar inte påverka 
utforskandet på samma sätt (med undantag för Anton, rad 48-53). De elever som ofta rör sig utanför 
diskursen är också drivande i utforskandet i sina grupper. Att röra sig utanför diskursen verkar inte 
påverka deras förmåga att utforska isballongen, snarare tvärtom. Alltså tycks det som om 
frågeställningar kring formalia utgör ett större hinder för ett utforskande arbetssätt än distraktioner 
som rör eleverna utanför diskursen. Givetvis är det vanskligt att utifrån detta material dra några 
långtgående slutsatser. Klassrumsmiljön, elevernas vana att arbeta med naturvetenskap och andra 
faktorer spelar givetvis också in.  
 
De elever som deltog i undersökningen har liten eller ingen vana av att arbeta med ett 
naturvetenskapligt arbetssätt. Men trots en ganska kort instruktion av läraren klarade de flesta av att 
genomföra uppgiften enligt syftet. Eleverna tycks inte ha några problem med att förstå konceptet 
med att själva ställa frågor kring materialet. Dock utgör elevernas begränsade språkliga repertoar 
och erfarenhet ett hinder för att ställa mer djuplodande frågor. Polman och Pea (2000) menar att 
läraren aktivt måste arbeta för att få till stånd ett klassrumsklimat som när ett utforskande språk 
både hos elever och lärare. Mercer och Wegerif (1999) visar på värdet i att utveckla ett utforskande 
språk i klassrummet. Detta språk hjälper inte bara eleverna att resonera bättre, det hjälper dem även 
till en bättre förståelse för naturvetenskap (Mercer m fl. 2004). Hand och Martin (2007) visar i en 
longitudinell studie hur lärare i praktiken kan gå från ett lärarstyrt klassrum till ett klassrum där 
eleverna är mer drivande, ett klimat som enligt Hand och Martin (2007) är centralt för att kunna 
arbeta efter modellen ”science writing heuristics”. Det naturvetenskapliga arbetssättet är bara en av 
de sju olika kunskapsemfaser som Roberts (1982) definierat och ingår i en av två visioner för vad 
scientific literacy innebär (Roberts, 2007). Det naturvetenskapliga arbetssättet är alltså bara ett av 
flera sätt att arbeta i naturvetenskap i grundskolan, däremot har det en särställning i de kursplaner 
som tagits fram i Lgr-11 vilket gör det svårt för lärare att arbeta enligt kursplanen utan att arbeta 
med naturvetenskapligt arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2010a-c). 
 
Den studie jag genomfört antyder att det inte är elevernas bristande förmåga att använda sig av ett 
utforskande arbetssätt som gör det svårt att arbeta enligt ett naturvetenskapligt arbetssätt i skolan. 
Det är snarare synliga och osynliga regler för hur skolarbetet ska gå till som utgör hinder. Enligt 
kursplanerna i naturorienterade ämnen i Lgr-11 kommer explicita krav på att utbildningen ska lära 
eleverna att arbeta enligt naturvetenskapligt arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2010a-c). 
Svårigheterna att uppnå dessa mål ligger inte i elevernas bristande förmågor, utan hos lärarnas 
bristande kompetens inom naturvetenskaplig didaktik (Skolverket, 2009a). Min undersökning 
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stödjer detta genom att visa att det är i strukturen de flesta problem uppstår, inte i elevernas eget 
arbete. 
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