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Abstract 

Mindedal, Annika. 2011. Texter i NO – finns de? En studie om 

textanvändning och textrelaterade samtal i ett fysiktema i skolår 5. (Texts in 

Science – do they exist? A study of the use of texts and talk concerning texts 

in a physics project in Grade 5.) 121 pp. 

 

This thesis describes a field study in which one teacher and one class in 

Grade 5, with special focus on four pupils, are observed throughout four 

lessons of about 80-minutes in Physics. The lessons together deal with a 

project on Magnetism.  

The main aim of the thesis is to investigate how the teacher uses texts as a 

resource when designing and implementing Science lessons (Learning 

Design Sequences). A further aim is to study what texts are used and 

produced by both the teacher and the pupils, and how these texts are used. 

The four lessons were recorded with a video camera and the recordings 

supplemented by field notes and interviews. All the texts used were copied 

or photographed. A design theoretical frame and a sociocultural perspective 

have been applied to analyse both the presence of texts during different 

stages (activities) of the lessons, and to analyse the text-related interaction 

and communication that has taken place in the classroom.  

The results confirm several previous studies and show that the teacher is 

the main producer and consumer of texts before and during the Science 

lessons. Textbooks, and texts on the Internet, are only used by the teacher to 

design the lessons, and are then mediated by the teacher during classroom 

interaction. The pupils mainly read questions, which they write brief answers 

to, and also read and copy texts written by the teacher on the white board. 

One interesting finding is that dialogue concerning texts increases the 

scientific content, which means more empirical or theoretical descriptions 

and explanations. 

To become scientifically literate it is therefore argued that pupils need 

more practice reading and writing in combination with dialogue and 

activities in the science classroom.  

Key words:  

Scientific literacy, visual text, reading, writing, classroom interaction, 

dialogue, teacher intervention  



 



 

Förord 

När jag för några år sedan avslutade min magisterutbildning sa jag till mig 

själv, och till andra, att jag inte tänkte läsa vidare och absolut inte skriva en 

avhandling. Men minnet är kort och nyfikenheten och vetgirigheten har som 

tur är tagit överhanden. Att gå en utbildning är som att resa, ja hela livet är 

förstås som att resa, men i olika hastigheter. Den forskarutbildning jag nu 

avslutar har bitvis susat fram som X2000. Precis som för SJ vintertid har det 

varit en del svårigheter på vägen, i likhet med otaliga signalfel och fastfrusna 

växlar. Men efter att ha stött på problem har jag, ofta med hjälp av andra, 

hittat en framkomlig väg och fått arbetet i rullning igen. Det har varit hög 

fart, få och korta stopp där jag sällan hunnit ta in ett intryck förrän ett nytt 

tagit vid. Nu har tåget stannat vid en station där jag tänker kliva av. Resan 

fortsätter ändå, men nu förhoppningsvis med ett något långsammare 

färdmedel. Min nya roll blir att vara reseledare för, och förstås tillsammans 

med, blivande och verksamma lärare. 

Tack vare regeringens initiativ till nationella forskarskolor inom 

Lärarlyftet har jag under 2,5 år fått möjlighet att efter drygt 25 år på 

klassrumsgolvet gå en forskarutbildning samtidigt som jag haft en fot kvar i 

mitt ordinarie arbete som lärare i skolår 1-3 och sista terminen som 

språkutvecklare i kommunen. Att vara lärare innebär för mig verkligen också 

att lära, och det är en stor förmån att som verksam lärare få möjlighet att 

distansera sig från praktiken och se vad som händer i ett klassrum med en 

forskares glasögon. Därtill att få läsa, diskutera och utvecklas tillsammans 

med andra lärare som även de har forskarglasögonen på. Ett delresultat av 

dessa fem utmanande, arbetsamma, givande och samtidigt roliga terminer 

kan läsas i denna licentiatuppsats.  

Först vill jag rikta ett stort tack till de lärare och elever som så generöst lät 

mig ta del av deras skolvardag och viktiga arbete. Jag har bara sett en liten, 

liten del av hela den komplexa verksamheten som på så vis ryckts ur sitt 

sammanhang. Jag hoppas att jag ändå kunnat göra den delen rättvisa och att 

den kompetens, det engagemang och intresse som finns kommer fram.  

Framförallt vill jag tacka mina handledare Staffan Selander, Institutionen 

för pedagogik och didaktik (tidigare Institutionen för didaktik och 

pedagogiskt arbete), och Gunilla Jansson, Institutionen för nordiska språk, 

som fått ta sig an mina många frågor och otaliga utkast. De har kompletterat 

varandra på ett bra sätt då Staffan mestadels koncentrerat sig på de 

övergripande delarna, medan Gunilla tålmodigt kommenterat stort som 

smått. Deras kunnighet har hjälpt till att hålla mig på spåret. 



 

Ett stort och varmt tack till mina kollegor i Forskarskolan i läs- och 

skrivutveckling, utan ert stöd och hjälp hade detta uppdrag varit betydligt 

svårare, och framförallt betydligt tråkigare. Tack för all hjälp med 

litteraturletning, kloka synpunkter på manus, glada skratt, uppmuntran och 

inte minst roliga vardagsbeskrivningar och andra kommentarer i vår digitala 

träffpunkt ”Snack”. Jag har verkligen insett vikten av att lära tillsammans 

och betydelsen av stöttning inom en grupp. Till den gruppen hör också 

Forskarskolans koordinatorer på Institutionen för nordiska språk, Ulla 

Ekvall, Olle Josephson, Anna Vogel och Karolina Wirdenäs. Trevliga 

upptakter, intressanta seminarier, lyhördhet, omtanke och humor har betytt 

mycket för vår sociala gemenskap och därmed för hela utbildningen.  

Skuggopponent Kristina Danielsson var efter noggrann läsning till stor 

hjälp med sina konstruktiva förbättringsförslag i skrivandets slutskede. På 

vägen dit har jag dessutom fått många och goda råd av läsare i 

Didaktikdesign-gruppen, Stockholms universitet och seminariegruppen vid 

IBL/PeDiUS, Linköpings universitet. 

Det är många andra jag också vill tacka, min dåvarande rektor Ursula 

Hector och Katrineholms kommun som gjorde det möjligt för mig att söka 

utbildningen, Ulla-Britt Persson för stöttning och synpunkter vid ansökan, 

kollegor som visat förståelse och intresse för mina studier, Anna-Karin och 

Ulf Norman för teknisk support. Sist men inte minst vill jag förstås tacka 

min familj, Per som skött mycket av marktjänsten medan jag mest hållit till i 

den del av huset jag kallat ”min studentlägenhet”, men som också sett till att 

jag kommit ut i friska luften då och då, Carl för datastöd och Anna för 

moraliskt stöd och glada tillrop!  

Ni har alla varit oumbärliga droppar som hjälpt till att hålla mig oppe!  
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1 Inledning  

Scientific literacy har många olika definitioner, som att känna till, uppskatta, 

förstå, ha kunskap om och kunna använda det naturvetenskapliga innehållet 

(Norris & Phillips, 2003), alltså en slags naturvetenskaplig allmänbildning 

(Helldén m.fl., 2005). Begreppet innefattar enligt Wellington och Osborne 

(2001:72) att både kunna läsa och skriva naturvetenskapliga texter, 

åtminstone på en grundläggande nivå. En viktig anledning är att de flesta 

elever inte blir naturvetare (scientists) när de lämnar skolan, utan ”they are 

far more likely to read about science than they are ever to do it.” (a.a.: 42). 

Norris och Phillip (2003:226) hävdar i samma anda att läsning och skrivning 

är nödvändiga delar av den naturvetenskapliga helheten.  

Forskning ger en tydlig bild av att undervisning i naturorienterande 

ämnen (NO) främst baseras på undersökande och muntlig verksamhet. Det 

praktiska arbetet är viktigt eftersom ”science is partly an empirical subject.” 

(Wellington & Osborne, 2001:3), men det har visat sig att textarbete, såsom 

läsande, skrivande och kommunikation kring förekommande texter, har en 

perifer roll i naturorienterande ämnen (bl.a. Danielsson, 2010; Ekvall, 2010; 

af Geijerstam, 2006; Edling, 2006; Wellington & Osborne, 2001).  

Svenska elever har dessutom tappat mark både gällande kunskaper i 

naturorienterande ämnen och läsförståelse, särskilt beträffande faktatexter 

enligt de internationella undersökningarna PISA 2006, PIRLS 2006 och 

TIMSS1 (Skolverket 2007b, 2007c). De faktatexter, som elever framförallt 

möter genom läroböcker från och med årskurs 4, skiljer sig från skönlitterära 

texter och ställer därmed andra krav på läsaren (Reichenberg, 2008a; 

Reichenberg & Axelsson, 2006).  

Den pilotstudie jag genomförde i årskurs 5 hösten 2008 inriktades på om, 

och i så fall hur, lärare arbetar med läsning och läsförståelse av 

läromedelstexter i NO. Studien indikerade dock att läromedel används i 

begränsad omfattning. Mot den bakgrunden har mitt intresse väckts för att 

istället undersöka hur texter, och då inte begränsat till lärobokstexter, 

utnyttjas som resurs i NO, det vill säga om texter används som ett redskap i 

undervisningen för att stötta elevernas meningsskapande.  

                          
1  PISA – Programme for International Student Assessment – undersöker femtonåriga elevers 
förmågor i och attityder till naturvetenskap, läsförståelse och matematik, PIRLS - Progress in 
Reading Literacy Study - undersöker bl.a. läsförmågan hos elever i årskurs 4, TIMSS - Trends 
in International Mathematics and Science Study – undersöker elevers kunskaper i matematik 
och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. Årskurs 4 deltog för första gången i TIMSS 2007. 
Sedan avhandlingen färdigställts har även resultaten från PISA 2009 presenterats. De 
resultaten jämförs inte i studien, men kort kan sägas att de bekräftar den nedåtgående trenden.   
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En annan bakomliggande orsak till min inriktning, är att det finns få 

studier om svensk NO-undervisning i åldrarna 5-12 år (Skolverket, 2008a). 

Det finns också få studier om bruket av texter i naturorienterande 

undervisning i allmänhet och i fysik i synnerhet. Nelson (2006) har gjort en 

internationell översikt av studier om naturvetenskapliga läroböcker och 

undervisning på skolans mellanår till och med gymnasiet. Han påpekar att 

det har gjorts många studier av innehållet i läroböcker, men få studier av hur 

läroboken används av lärare och elever. Ingen svensk forskare har heller, 

mig veterligen, följt ett fysiktema i syfte att kartlägga förekommande texter 

och arbetet kring dem. Berg, Löfgren och Eriksson (2007) belyser i sin 

studie, genom bland annat observationer och insamlade texter, vilket 

kemiinnehåll som görs tillgängligt i årskurs 4. Reichenberg (2008a, 2005, 

2000) har studerat samtal kring faktatexter i olika ämnen (årskurs 4-7 och 

gymnasiet). Edling (2006) har undersökt abstraktionen i lärobokstexter i tre 

ämnen och tre årskurser, däribland NO i årskurs 5 och af Geijerstam (2006) 

har, inom ramen för samma projekt, studerat samtal om de texter eleverna 

själva skriver i naturorienterande ämnen. Lidar (2010) har i en artikel 

undersökt hur instruktioner fungerar som riktningsgivare i elevers 

lärandeprocess vid kemilaborationer i årskurs 7 och 8. I en studie undersöker 

Danielsson och Ekvall (2008) kemi som skriftspråkspraktik i svenska och 

finlandssvenska skolor i årskurs 8. Axelsson och Jakobson (2010) 

undersöker hur lärare ämnesmässigt och språkligt stöttar yngre 

andraspråkselevers meningsskapande i naturvetenskap.  

I forskning om läs- och skrivmiljö och interaktion kring texter är skolans 

mellanår (årskurs 4-6) dessutom klart underrepresenterade (se bl.a. 

Skolverket, 2007a:8). Det är även intressant att notera att Fang och Wei 

(2010:262) menar att trots att forskare på senare tid uppmärksammat 

undersökande arbete i kombination med läsning så har få studier undersökt 

”the impact of reading infusion in the science curriculum on students’ 

science literacy.” 

Mot denna bakgrundsbeskrivning har jag genomfört en fältstudie där jag 

under temat Magnetism i en femteklass, deltagit som observatör, samlat in 

samtliga förekommande texter samt intervjuat lärare och en grupp om fyra 

elever. Syftet är att närmare studera vilken typ av texter som förekommer 

och hur de används i ett fysiktema under skolans mellanår. Studien kan 

härmed bidra med kunskap om olika texters roll i naturorienterande ämnen.  
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1.1 Syfte och problemformulering 

Inom ramen för studien vill jag undersöka och beskriva hur en lärare 

designar undervisningen i NO med stöd av texter som ett av många redskap. 

Sammantaget undersöks flera didaktiska frågor; Vad är innehållet? Varför 

just detta innehåll? Hur designar läraren undervisningen (genomförande 

inklusive för- och efterarbete)? Vilka resurser används och hur? I alla dessa 

frågor står texter och textrelaterade samtal i centrum. De textrelaterade 

samtalen kan dels beröra i undervisningen direkt observerbara texter, dels 

identifierbara spår av de texter som läraren använt under förberedelsearbetet.  

Det övergripande syftet är att undersöka förekomst och bruk av texter i ett 

fysiktema i årskurs 5, för att därigenom synliggöra och skapa ökad förståelse 

för texten som resurs i NO-undervisningen.  

Studien söker svar på följande huvudfråga med tillhörande delfrågor: 
 

 Hur används text som resurs i en lärares design av ett fysiktema? 

o Vilka texter använder respektive skapar lärare/elever? 

o Vilka spår av texter kan identifieras i lärarens undervisning?  

o Vad gör lärare/elever med förekommande text? 

o Vad kännetecknar interaktionen under de textrelaterade 

samtalen?  

 

Inriktningen innebär att studien främst är deskriptiv och huvudsakligen 

fokuserar lärarens roll i samband med de texter som förekommer före, under 

och efter lektionerna. Studien kan därmed inte ge svar på i vilken 

utsträckning eleverna skapar mening eller huruvida eleverna ökar sin 

förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp och texter. Däremot är min 

förhoppning att kunna bidra till att belysa några av textens möjligheter inom 

NO-undervisning. 

1.2 Disposition  

Texten är disponerad i sex kapitel. Inledningen innehåller en beskrivning av 

faktorer som påverkat studiens inriktning. Kapitel 2 belyser undersökningar 

och tidigare forskning inom bland annat läs- och skrivområdet samt 

språkliga karaktäristika och undervisning i naturorienterande ämnen. Kapitel 

3 redogör för studiens teoretiska ram och centrala begrepp. I kapitel 4 om 

metod och material skildras studiens empiriska del, samt tillvägagångssätt 

vid transkription och analys. Resultaten redovisas och sammanfattas i kapitel 

5. Avslutningsvis diskuteras de viktigaste resultaten, några didaktiska och 

metodiska reflektioner, samt funderingar kring fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet ger en kortfattad översikt över internationella undersökningar om 

svenska elevers resultat beträffande naturvetenskap och läsning, samt 

tidigare forskning med relevans för studien. Bakgrundskapitlet kan sägas gå 

från det allmändidaktiska till att alltmer närma sig det ämnesdidaktiska 

området. Läroplan och kursplaner hör till de faktorer som ramar in, stödjer 

och styr lärares val i undervisningen, det Liberg (2009:16) kallar den 

didaktiska reliefen och som påverkar de grundläggande didaktiska frågorna 

”Vad?” och ”Varför detta?”, frågor som sedan ska brytas ner till en mer 

detaljerad nivå genom att fokusera frågorna ”Hur?” och ”Varför så?” (a.a)2. 

Läroplan och kursplaner är tillkomna genom politiska beslut, och är därför 

föränderliga, men för att placera in studien i en kontext redovisas 

inledningsvis delar från de vid genomförandet gällande kursplanerna i 

svenska och naturorienterande ämnen där arbetssätt, språk och texter lyfts 

fram. 

2.1 Lärares styrdokument 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) bygger på ett synsätt där interaktion, samspel och 

samtal är centrala, och en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer i undervisningen framhävs. ”Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet.” (Lpo 94:6).  

Kursplanerna i naturorienterande ämnen (Skolverket, 2000a) anger att 

syftet med utbildningen är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt 

tillgängliga. Den gemensamma kursplanetexten, tillsammans med 

kursplanerna för biologi, fysik och kemi, utgör en helhet där delarna stödjer 

och kompletterar varandra. Kursplanerna i de naturorienterande ämnena, 

som ska kopplas ihop med skolans övriga ämnen, betonar muntlig, skriftlig 

och undersökande verksamhet: 

Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena 

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att 

eleven beträffande natur och människa 

                          
2 Jank & Meyer (1997a:17f) presenterar nio didaktiska frågor: vem, vad, när, med vem, var, 
hur, genom vad, varför och för vad.  
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- tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör 

världen begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och 

undersökande verksamhet, … (Skolverket, 2000a) 

 

Under rubriken Naturvetenskaplig verksamhet poängteras det undersökande 

arbetet: 

En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den 

experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av 

observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de 

naturorienterande ämnena. (Skolverket, 2000a)  

 

Kursplanerna i svenska (Skolverket, 2000b) betonar att språkutveckling 

innebär att elevernas begreppsvärld vidgas, och alla lärare har där ett 

gemensamt ansvar. Undervisningen i svenska ska bland annat sträva efter att 

utveckla elevens förmåga att läsa, förstå, uppleva och tolka olika slags 

texter. Under kursplaner för Svenska, Ämnets karaktär och uppbyggnad, står 

att läsa: 

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. 

Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se 

sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga 

att reflektera och att förstå omvärlden växer. (Skolverket, 2000b)  

 

Språkets centrala roll för lärandet, som innefattar samtal om texter samt 

reception och produktion av olika texttyper, har således stor betydelse för de 

naturorienterande ämnena. Mot den bakgrunden blir det intressant att se hur 

svenska elever lyckas inom dessa områden i ett internationellt perspektiv. 

2.2 Internationella undersökningar 
Enligt PISA 2006 presterar svenska elever på en genomsnittlig OECD-nivå i 

naturvetenskap, vilket tyder på en nedgång sedan tidigare undersökningar, 

även om några definitiva slutsatser inte kan dras då ramverket förändrats 

sedan tidigare PISA-undersökningar (Skolverket 2007c:65). De svenska 15-

åringarna är förhållandevis duktiga på att förklara och förstå 

naturvetenskapliga företeelser och samband (där ligger de över 

genomsnittet), men de är inte lika bra på att identifiera naturvetenskapliga 

frågeställningar och använda naturvetenskapliga fakta och argument. Trots 

att dessa moment finns med i kursplanerna, ges de inte mycket utrymme i 

undervisningen. Svenska elever visar sig också tillhöra dem som är minst 

intresserade av att lära sig naturvetenskap, och där är pojkar signifikant 

mindre intresserade än flickor (Skolverket, 2007c:17). TIMSS-studien som 

genomfördes 2003, visar att de svenska resultaten har förändrats markant, då 

kunskapsnivån för elever i skolår 8 ungefär låg på samma nivå som för 
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elever i skolår 7 i den tidigare studien. Den största förändringen fanns hos 

högpresterande elever (Skolverket, 2007c:23). I den nationella rapport som 

Skolverket (2008b:22) sammanställde i samband med TIMSS 2007 anger 

lärarna att de i medeltal ägnar 90 minuter per vecka åt NO i årskurs 4. Det 

kan anses vara för lite i förhållande till kursplanernas timplan som förskriver 

att biologi, kemi, fysik och teknik ska undervisas i 800 timmar under nio år.  

Svenska elever lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv, 

men en tillbakagång har skett beträffande läsförståelse. I PIRLS-rapporten 

(Skolverket, 2007b:9) beskrivs att komplex läsförståelse exempelvis innebär 

”att kunna dra mer avancerade slutsatser utifrån information i helt olika delar 

av texten.”. De internationella undersökningarna PISA 2006 och PIRLS 

2006 (Skolverket, 2007b, 2007c) visar att framförallt andelen mycket starka 

läsare har minskat, och att svaga läsare presterar något sämre 2006 än 2000. 

Resultaten pekar på att elevernas grundläggande läsförmåga utvecklas, men 

att skolan inte lyckas lika väl med att vidareutveckla elevernas mer 

avancerade förmågor att läsa skönlitterära texter och faktatexter (Skolverket, 

2007b). Denna bild bekräftas av den svenska uppföljningen av de första 

ämnesproven i svenska för årskurs 3 (Skolverket, 2009).  

Dessa två delar, läsförståelse respektive resultat inom naturvetenskap, 

visar sig dessutom ha ett samband då Karlsson och Molander (2004:51f) 

konstaterar att läsförståelsen tycks vara avgörande för hur elever lyckas på 

den naturvetenskapliga delen av PISA-undersökningen (jämförelsen av 

elevernas resultat är gjord på PISA 2000). Schoultz (2002:45ff), som bland 

annat hänvisar till frågor hämtade från TIMSS, menar dock att utfallet av ett 

test påverkas av hur eleven tolkat frågan och att sammanhanget spelar stor 

roll. När elever gavs möjlighet att behandla frågorna i samtalsform och med 

tillgång till tankestöd (exempelvis en jordglob), fick eleverna ett annat 

perspektiv på frågorna och resultaten blev annorlunda jämfört med det 

skriftliga testet.  

Små språkliga variationer i frågeställningen eller förtydliganden gör att 

eleven får ett annat perspektiv på situationen och kan ge ett mer 

naturvetenskapligt korrekt svar. En sådan möjlighet finns inte i ett skriftligt 

test. Där är eleven lämnad till sig själv och sin egen tolkning av frågan. 

(Schoultz 2002:46f)  

 

Man kan alltså fundera över vilka förmågor som mäts i de olika testen, men 

den frågan lämnas nu därhän för att gå vidare in på forskningsöversikten.  

2.3 Från allmändidaktik till NO-didaktik 
Studien antar ett didaktiskt perspektiv på texter inom NO-undervisning och 

texter och samtal kring dessa texter utgör därmed förgrund. Översikten över 

tidigare forskning belyser även övergripande faktorer som lärarens och 
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lärmiljöns roll samt klassrumssamtal. Kunskapsöversikten är på intet vis 

heltäckande, men berör relevanta områden som täcker in didaktiska frågor 

såsom: Hur?, Med vem? och Genom vad?  

2.3.1 Klassrumsmiljö 

Lärmiljön innefattar såväl utformningen av klassrum, möblering, gruppering 

som de olika medier och materiel som ska användas, samt undervisningens 

organisering (Nyström, 2002:21), vilket innebär ”de objekt och fenomen 

som direkt eller indirekt har en legitim funktion i skolmiljön, och som har 

någon känd effekt.” (a.a.:117). Läraren är den som skapar förutsättningar för 

lärande genom sina didaktiska val av innehåll och form. Valen beträffande 

form handlar bland annat om var, när och hur länge lektionen ska hållas, hur 

bänkar/bord ska placeras, vilka som ska delta och vilka redskap som ska 

finnas tillgängliga. Förutom de didaktiska konsekvenserna påverkar 

klassrummets utformning det sociala klimatet och interaktionen (Kress & 

Sidiropoulou, 2008:112; Jewitt, 2008:244). Här ”framträder grundläggande 

idéer om vilken slags social kommunikation som förväntas äga rum.” 

(Selander & Rostvall, 2008:14).  

Lärarens skicklighet är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå hög 

måluppfyllelse, vilket enligt McKinsey-rapporten (Barber & Mourshed, 

2007) och Risko m.fl. (2008) ställer krav på att lärarna är skickliga 

instruktörer, goda modeller och coacher för sina elever, samt att de måste 

ställa höga krav och ha tydliga förväntningar. Detsamma utrycks av Gibbons 

(2008) som menar att lärarna måste skapa utmanande klassrum, med höga 

och realistiska förväntningar på eleverna och samtidigt stötta dem i deras 

lärande.  

Eftersträvansvärda så kallade A-miljöer visar sig vara i minoritet i Sverige 

(se t.ex. Skolverket, 2007a). A-miljön kännetecknas av ämnesintegrering och 

tematiskt arbete, flerstämmighet och kommunikation, samt många olika 

uttrycksformer, genrer och texttyper med fokus på innehåll och egen 

språkproduktion. Även Liberg m.fl. (2002:21) poängterar att läsande och 

skrivande av olika typer av texter är väsentligt i alla skolämnen. De menar 

att en framträdande orsak till problem och misslyckanden i skolarbetet visar 

sig vara att enskilda elever har en annan lärstil än den som dominerar i 

skolan. En bra lärare ser till att använda olika medier och semiotiska resurser 

”in the right place at the right time for the right reason.” (Wellington & 

Osborne, 2001:7), och kan samtidigt anpassa undervisningen till elevers 

olika lärstilar (a.a.). För att läraren ska kunna bemöta elevers olika 

individuella behov krävs, enligt bland andra Tjernberg (u.u.) och Myrberg 

(2003), att läraren har teoretisk kännedom om, kan variera och kombinera ett 

flertal olika metoder i undervisningen. I Konsensusprojektet (Myrberg, 

2003), som fokuserar läs- och skrivpedagogik för att förebygga och möta 

läs- och skrivsvårigheter, påtalas vikten av goda läs- och skrivmiljöer där 
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lärandet sker i meningsfulla sammanhang och där tala, läsa och skriva vävs 

samman. Lärarens roll poängteras (a.a.:36) och i den ingår att ge aktiv 

vägledning, och att skapa en tydlig struktur i arbete. A-miljöer samt 

konsensusrapportens sammanfattning kan jämföras med flera av de 

framgångsfaktorer som kännetecknar high literacy (Liberg, 2007b:65f; 

Langer, 1999), exempelvis att färdigheter ska integreras i en helhet, men 

även studeras separat i strukturerade sammanhang, och att undervisningen 

kopplas till elevernas egna erfarenheter i interaktion med andra. 

Lärares undervisning är med andra ord avgörande för om eleverna ska 

lyckas förändra sitt meningsskapande, vilket även Frank (2009) konstaterar i 

sin avhandling om läsförmåga bland 9-10-åringar. Hennes studie visar att 

lärarkompetensen, som innefattar behörighet, ämnesstudier och erfarenhet 

(a.a.:132), är av stor betydelse för såväl skolprestationer som för klimatet i 

klassen och på skolan. Ett skol- och klassklimat som präglas av trygghet och 

positiva relationer mellan skola och hem, har i sin tur ett positivt samband 

med läsprestation. Franks resultat torde vara överförbara till prestationer i 

andra, troligen i alla, skolans ämnen. 

2.3.2 Klassrumssamtal 

Samtalet är centralt i en meningsskapande process och därmed centralt för 

lärandet. Därför anser Mercer m.fl. (2009:368) samt Mortimer och Scott 

(2003) att både lärarstudenter och lärare måste få undervisning om hur 

klassrumssamtal ska bli effektiva i ett lärandesyfte.  

I ett klassrum råder, enligt Eggins och Slade (1997), en tydlig 

maktstruktur beroende på att lärare och elever har olika sociala roller. De 

menar att läraren har vissa språkliga privilegier (linguistic privileges), till 

exempel rätten att ställa frågor och ge uppmaningar (a.a.:73). Wirdenäs 

(2008:208f) beskriver att vardagliga samtal inte går att planera eller 

förutsäga och att institutionella samtal, där parterna är mindre jämbördiga, är 

mer formaliserade och ritualiserade. De brukar därför kallas asymmetriska. 

Att elevernas deltagande i den lärarledda helklassundervisningen inte liknar 

deltagande i andra samtal beskrivs av Sahlström (2008): 

Den samtalssituation som plenarundervisning utgör är av ett litet speciellt 

slag. Den kan som samtalssituation rimligast förstås som en dialog, där den 

ena samtalspartner är läraren, och den andra samtalspartnern är eleverna som 

en kollektivt konstituerad samtalspartner. (Sahlström, 2008:30) 

 
Under ”bänksamtalen”, är arbetet organiserat så att eleverna har betydligt 

större inflytande över talsituationen, och de samtalen liknar mer 

vardagsinteraktion i jämförelse med den mer formellt institutionella 

”plenarundervisningen” (Sahlström, 2008:30ff). Till de institutionella 

samtalen hör samtal med den så kallade IRE-strukturen (Mehan, 1979:72) 
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som innebär att någon, oftast läraren, initierar en handling (Initiation) av 

något slag genom att till exempel ställa en fråga. Responsen (Reply) som då 

ges av en elev bedöms i sin tur av läraren i en tredje tur (Evaluation). Svar 

och evaluering kan vara både verbal och icke-verbal. Sahlström (2008:29ff) 

menar dock att bilden av IRE-strukturen som vanligt förekommande i 

klassrumsinteraktionen behöver nyanseras, då elever inte endast är 

interaktionellt passiva och utan inflytande. Dels samtalar elever med 

varandra under det offentliga klassrumssamtalet, och dels tas initiativ genom 

att till exempel fråga läraren något. Därtill kommer att den uppbackning som 

ges påverkar den som har ordet (Wirdenäs, 2008:193), vilket innebär att 

elever har påverkansmöjlighet även genom den respons de ger.  

I sin avhandling om skrivande och NO-undervisning hänvisar af 

Geijerstam (2006) till klassrumsundersökningar som visar att dialogiska 

klassrum gynnar elevernas resultat, men att endast en liten del av 

interaktionen i klassrummet kan kallas dialogisk då samtalen oftast handlar 

om innehållet. Förutom kunskap om innehållet måste eleverna ”få lära sig att 

resonera, värdera information tillsammans, dela och förhandla om sina idéer 

och fatta gemensamma beslut.” (af Geijerstam, 2006:51). Det handlar alltså 

om en process med flera delar, där det gäller att få med eleverna i ett aktivt 

lärande i naturliga sammanhang där deras tidigare erfarenheter utgör en 

grund.  

Mortimer och Scott (2003) har utifrån studier av interaktion i NO-

undervisning vidgat synen på klassrumssamtalen genom en modell för att 

analysera och beskriva det lärarledda samtalet (och delvis även samtal elever 

emellan). Lärarens förhållningssätt i interaktionen (hur dialogen ser ut och 

hur elevernas idéer tas tillvara) delas upp i två dimensioner. Den första 

representerar ett kontinuum mellan dialogic och authoritative, medan den 

andra dimensionen representerar ett kontinuum mellan interactive och non-

interactive (a.a.:27). Delarna kan sammanföras till fyra olika kombinationer. 

Två olika interaktionsmönster kännetecknar samtalen mellan lärare och 

elever. Dessa kan dels vara den tidigare nämnda IRE-strukturen (som 

Mortimer och Scott konstaterar är vanlig i den auktoritativa interaktionen) 

eller kedjor av kortare eller längre IRF-mönster. Det innebär att läraren 

istället för att bedöma, evaluera, svaret ger feedback (F) genom att själv 

utveckla svaret eller genom att öppna upp för fortsatt diskussion (a.a.:41). 

Denna modell ligger till grund för analys av klassrumssamtalen, varför 

jag återkommer till den för en närmare beskrivning i avsnitt 4.6.3. 

2.3.3 Texter för lärande 

Pedagogiska texter kan vara olika typ av texter, producerade för information 

och lärande i institutionella sammanhang (Selander, 2007:103; Selander & 

Skjelbred, 2004:34ff). I skolan förknippas dessa texter ofta med läroböcker, 

vilka är inriktade på information och förståelse samt tillrättalagda med tanke 
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på en speciell mottagare. De pedagogiska texterna läses och tolkas på ett 

visst sätt när de tas in i skolkontexten, och ”vi sosialiseres til å lese 

pedagogiske tekster på en annen måte enn andre texter. […] Ulike typer 

texter innbyr til ulike leserroller.” (a.a.:40). Läroboken hjälper läraren att 

strukturera undervisningen (Knain, 2001:6), och läraren designar sin 

undervisning genom val av texter och genom att avgöra när, var och hur 

eleverna ska arbeta med texterna (Selander, 2008b; Nelson, 2006). Enligt 

Nelson (2006) har studier visat att lärare i naturvetenskapliga ämnen gärna 

följer läroboken, och att boken får styra arbetsgång och innehåll, men att 

elever generellt sett verkar läsa lite i läroboken. Förutom att bidra till 

undervisningens inramning menar Selander (2007) att texten även är en 

resurs för elevens lärande, då: 

… the text is both a frame (something that is handed out, proposed but also 

regulated by the social situation and the institutional practices) and a resource 

in the sense that the reader can choose among different messages to construct 

his or her own meaning. (Selander, 2007:105) 

 

Moderna läroböcker kännetecknas enligt Reichenberg (2000) av mindre text 

och fler bilder, tabeller och figurer än tidigare vilket bidrar till ökad 

stoffträngsel. Författarens röst har också tonats ner (Selander & Skjelbred, 

2004). Selander (2008b:85) konstaterar dock att det har börjat komma fler 

lärobokstexter där eleverna uppmuntras att vara mer aktiva i att forma sin 

egen förståelse och där författarens röst fått utrymme. 

Liberg (2006:144) beskriver hur läromedelstexterna går från narrativa, 

enklare texter för de första skolåren, till att bli allt mer beskrivande, 

utredande, förklarande, argumenterande och mer omfångsrika. För många 

elever kan det leda till svårigheter med att tillgodogöra sig innehållet. Ett 

möte som till och med kan uppfattas som en chockupplevelse (Liberg, 

2003:215) vilket jag återkommer till i avsnitt 2.3.5. Edling (2006:188) 

konstaterar att naturvetenskapliga texter har ett mer abstrakt språk i 

förhållande till svenskämnets skönlitterära texter och texter i samhälls-

vetenskapliga ämnen. Graden av abstraktion varierar även mellan skolåren, 

då den är generellt sett högre i senare skolår. Ett sätt att skolas in i läsande 

och skrivande av dessa faktatexter föreslås av Liberg m.fl. (2002:27) vara att 

”använda lärotexter och textuppgifter med fantasieggande innehåll i 

berättandets form som utgångstexter i både samhälls- och naturorienterande 

ämnen och sedan låta dessa stå i dialog med mer informativa lärotexter och 

skrivuppgifter.” (jfr Guthrie, 2004 i nästa avsnitt.). Wellington och Osborne 

(2001:65) föreslår att yngre elever först lär sig att använda personliga 

pronomen när de skriver laborationsrapporter. 

Begriplighet uppstår enligt Melander (2003:141ff) i mötet mellan texten 

och läsaren i en viss lässituation. Han menar att ett alltför snabbt 

informationsflöde är ett grundläggande problem i många lärobokstexter, och 
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att lärobokstexter inte i tillräckligt hög grad ger möjlighet till läsning som 

leder till en djupare förståelse. Melander (2003) menar att orsakerna verkar 

bero på flera faktorer som dålig anpassning till elevernas begreppsvärld, 

alltför svag textbindning (jfr kausalitet nedan), alltför många delmoment 

utan koppling till helheten och att textens huvudtanke inte framgår 

tillräckligt tydligt. 

Reichenberg (2000) har undersökt hur bearbetade läromedelstexter 

påverkar elevernas läsförståelse. Hennes studie visar att texter med mer röst 

(läsartilltal) är fördelaktiga för elevers förmåga att besvara olika frågetyper, 

framförallt inferensfrågor. Texter som kombinerar röst och kausalitet 

(synliggjorda orsakssammanhang) har visat sig extra värdefulla för 

andraspråkselever. Av resultaten drar Reichenberg slutsatsen att det behövs 

läroböcker med hög läsbarhet som kan läsas av alla elever oavsett såväl 

svenskkunskaper som ämnesspecifika kunskaper. Dessa böcker behöver 

förses med mer berättande drag och ökad grad av kausalitet vilket hon menar 

kan öka elevernas engagemang och intresse. Å andra sidan påstår 

Schleppegrell (2004) att röst i texten inte nödvändigtvis underlättar 

förståelsen: 

School-based texts are not necessarily made more accessible, then, by 

drawing on interactional register features. They require the elements of 

academic registers in order to achieve a coherent presentation that builds and 

accumulates information. (Schleppegrell, 2004:141) 

 

De ämnesspecifika texterna fyller med andra ord sin funktion. Strömdahl 

(2002b:142) menar att lärande av naturvetenskap i stor utsträckning handlar 

om att tolka naturvetenskapliga texter och att förståelse av texten uppstår när 

innehållet i texten ställs i relation till de egna referensramarna (se även 

Norris & Phillips, 2003). Samtidigt anser Strömdahl (a.a.) i likhet med 

Guthrie (2004) och att de naturvetenskapliga texterna måste knytas till det 

laborativa arbetet. Enligt Martin (1998:294) utgör de naturvetenskapliga 

texter som finns i läroböcker de viktigaste modellerna för eleverna vad gäller 

vetenskapligt skrivande, eftersom de skriver av en hel del av dessa texter. 

Han menar därför att det är oroande att man delvis gått ifrån användningen 

av de traditionella läroböckerna. Samtidigt poängterar Martin (1998:303) att 

läroboken måste vara ett komplement till lärarens övriga resurser, eftersom 

boken inte ensam kan ge eleverna den naturvetenskapliga informationen. 

Knain (2001:10) påpekar å andra sidan att förändringar som införandet av 

digitala läromedel och ämnesövergripande undervisning suddar ut de 

traditionella ämnesgränserna och leder till att läroboken inte får samma 

betydelse som bärare av en naturvetenskaplig tradition.  

Danielsson (2010) har i en första rapport från ett projekt om 

klassrumspraktiker i finlandssvenska och svenska kemiklassrum på 

högstadiet kartlagt texter och textsamtal i ett finlandssvenskt kemiklassrum i 

skolår 8. Av studien framgår att det i klassrummet förekommer ett flertal 
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texter av olika typ förutom läroboken, men att elevernas huvudsakliga 

skrivande är avskrifter av lärarens tavelanteckningar. Ett tydligt resultat är 

också att kommunikation kring textanvändningen och metatextuella samtal 

förekommer mycket sparsamt, vilket leder över till nästa rubrik.  

2.3.4 Textförståelse och textsamtal  

Metasamtal och mer strukturerade samtal om textens naturvetenskapliga 

kännetecken, efterfrågas av Ekvall (2010), vars undersökning visar att 

läraren förhåller sig ganska fritt till läroboken och ger inte eleverna det 

”muntliga expertstöd” som krävs för att begripliggöra kemitexten, så att den 

kan ”främja reflektion, utveckla allmänna adekvata lässtrategier eller för 

inskolning i naturvetenskapligt skriftbruk.” (se även Nelson, 2006:25). 

Helldén m.fl. (2005:29) konstaterar i sin forskningsöversikt av lärande 

och undervisning i naturvetenskap att lärare är positiva till användning av 

läroböcker, men att lite tid ägnas åt att stärka elevernas förmåga att förstå de 

naturvetenskapliga texterna. Denna djupare läsförståelse kräver en aktiv 

hållning, stöttning av läraren samt övning (Gibbons, 2008; Reichenberg, 

2008a; Lundberg, 2006; Rose, 2005; Norris & Phillips, 2003; Wellington & 

Osborne, 2001). Den specifika kontexten och elevens tidigare kunskap och 

erfarenhet av ämnen är också av betydelse för förståelsen (Schleppegrell, 

2004:15). Förutom tidigare ämneskunskaper och kunskap om den kulturella 

bas som innehållet vilar på, är ordförrådet av stor betydelse för förståelsen av 

mer komplexa och ämnesspecifika texter (Liberg, 2007b:63f). Många är 

alltså de forskare (bl.a. Fang & Wei, 2010; Bråten, 2008; Fang & 

Schleppegrell, 2008; Gibbons, 2008; Reichenberg, 2008a, 2008b; Liberg, 

2006) som poängterar vikten av samtal kring texter och som anser att 

eleverna måste undervisas explicit i läsförståelsestrategier för att skolas in i 

en aktiv läsarroll. Enligt Bråten (2008) kan läsförståelsestrategier definieras 

som: 

… mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, 

ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka och styra sin 

egen textförståelse. (Bråten, 2008:69) 

 

Undervisning kring läsförståelse måste starta tidigt och sedan fortsätta 

genom hela skoltiden, då undersökningar har visat att lärare i stor 

utsträckning överlämnar ansvaret för lärandet till eleverna själva och för de 

yngre eleverna även till deras föräldrar (Skolverket, 2007b). Lundberg 

(2006) anser att eleverna behöver undervisning och vägledning för att 

upptäcka textens uppbyggnad och författarens plan samt att koppla 

innehållet till egna erfarenheter och kunskaper. Läsundervisning kan på så 

vis bli en del av ämnesundervisning, det Liberg (2009:20) kallar 

ämnesbaserad språkundervisning, med ett samspel mellan lärare, elev och 
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ämnesinnehållet. I inledningen av lärarboken till PULS Fysik och kemi
3
 

skriver Ingvar Lundberg: 

Många elever har stora svårigheter att självständigt, aktivt och konstruktivt 

läsa lärobokstexter. Istället för att utgå från att eleverna redan kan läsa borde 

vi använda läroböckerna för direkt undervisning i läsning. Och en sådan 

undervisning behöver faktiskt alla elever. (Sjöberg & Öberg, 2005:6) 

 

Det finns ett flertal forskningsbaserade didaktiska modeller, till exempel 

Cirkelmodellen (Gibbons, 2006; Rose, 2005), Reciprocal Teaching och 

Questioning the Author (se t.ex. Reichenberg, 2008b) som innehåller 

strategier för att kunna förstå och producera texter i olika genrer. Wellington 

och Osborne (2001) presenterar att flertal strategier för explicit läs- och 

skrivundervisning i naturvetenskapliga ämnen. Jag beskriver här endast 

Concept-Oriented Reading Instructions (CORI) som sammanför samtliga 

delar i naturorienterande ämnen. CORI (Guthrie, 2004) bygger på att 

skrivande och läsning av både faktatexter och narrativa texter kopplas till 

undersökande arbete i naturorienterande ämnen. Läraren undervisar om 

lässtrategier från årskurs 2 (Grade 3) tillsammans med praktiska aktiviteter, 

motiverande uppgifter samt genom att eleverna får kombinera och jämföra 

observationer med vad som framkommer i olika texter, allt kring det aktuella 

arbetsområdet. Lässtrategierna, som bygger på Reciprocal Teaching, har 

tydliga paralleller till de naturvetenskapliga aktiviteterna (Guthrie, 2004): 

aktivera förkunskaper/observera, ställa frågor/ställa hypotes, söka 

information/experimentera och samla data, sammanfatta 

muntligen/dokumentera, organisera texten grafiskt/presentera grafiskt eller 

kvantitativt och slutligen presentera för övriga i klassen. 

Guthrie (a.a.:17) menar att de praktiska aktiviteterna (hands-on activities) 

kan leda till många olika läs- och skrivaktiviteter (literacy activities), det 

Wellington och Osborne (2001) benämner minds-on, och som de menar är 

lika viktigt i naturvetenskap som hands-on. Guthrie konstaterar vidare att 

”the integration of reading and science may be synergistic for both 

disciplines.” (a.a.:18). Det stöds av Fang och Wei (2010:264), som menar att 

kombinationen har potential att förbättra både läsförståelse och 

ämneskunskaper i naturkunskap. Dock menar de att, även om viljan finns, så 

saknar många lärare för äldre elever (Middle school) kunskap om hur 

explicit läsundervisning ska genomföras.  

2.3.5 Det naturvetenskapliga språket 

Det naturvetenskapliga språket har utvecklats under lång tid för att kunna 

klassificera, analysera och förklara. Många år av forskning har visat att ”one 

                          
3 Den äldre upplagan av läromedlet (Sjöberg & Öberg, 1997a, 1997b) är det som 
huvudsakligen används av läraren i studien. Dessa benämns lärarpärm respektive elevbok. 
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of the major difficulties in learning science is learning the language of 

science.” (Wellington & Osborne, 2001:1). En av svårigheterna består i att 

ord kan ha olika betydelser i vardagsspråket respektive i naturvetenskaplig 

mening (till exempel ström och axel). Begreppens innebörd måste därför ”be 

taught, not caught” (a.a.:19). Naturvetenskapen kan heller inte förstås ”med 

egna ord”, utan det krävs ett ämnesspecifikt språk för att tolka världen 

(Martin, 1998:330), även om de egna orden, under lärarens vägledning, kan 

bygga en bro mellan det vardagliga och det teoretiska språket (a.a.:297). 

Även Strömdahl (2002a:9) menar att det inte är antingen eller, utan att ”ett 

’naturligt’ vardagligt förhållningssätt och det naturliga språket ibland är 

tillräckliga för att kommunicera naturvetenskap, i andra fall krävs ett särskilt 

sätt att tänka och kommunicera.”. Om eleverna däremot endast använder ett 

vardagsspråk för att bygga kunskap, finns risk att de utestängs från den 

naturvetenskapliga diskursen och hindras i sina fortsatta studier (af 

Geijerstam, 2006:161) och i förlängningen att hantera de texter som finns i 

samhället (Edling, 2006:190; Norris & Phillips, 2003:236).  

Det krävs, enligt Schleppegrell (2004:115), att man lär sig använda 

begrepp, uttryck och språkliga strukturer som kan konstruera 

naturvetenskaplig mening. Detta så viktiga ämnesspecifika språk, som alltså 

skiljer sig från hur språket används i vardagen, kännetecknas bland annat av 

komprimerad information, tekniska termer samt nominaliseringar (se t.ex. 

Fang & Schleppegrell, 2008; Edling, 2006; Schleppegrell, 2004; Martin, 

1998). Tekniska termer är fundamentala, menar Martin (1998), och utan dem 

skulle naturvetenskapen vara ”incomplete, inaccurate, and imprecise” (Fang 

& Schleppegrell, 2008:22). De vanligaste vetenskapliga genrerna är enligt 

Martin (1998:314ff) rapport för att klassificera, analysera, beskriva och 

räkna upp egenskaper, förklaring för att redogöra för processer samt försök 

för att instruera och redogöra för undersökande arbete. Dessa genrer måste 

eleverna lära sig att både läsa och skriva för att kunna behärska naturämnet.  

Det råder, enligt Danielsson och Ekvall (2008:44f), internationell 

samstämmighet kring behovet av särskilda insatser för att socialisera in 

eleverna i naturvetenskapliga genrer. Liberg (2003:215f) beskriver att olika 

ämnesområden utvecklar specifika läs- och skrivarter och att de mötena kan 

bli chockupplevelser. Hon menar att det finns anledning att tala om en ”NO-

chock” (såväl som en ”SO-chock”) när eleverna möter dessa ämnesspecifika 

texter. ”Redan i skolår 5 kan man se en tydlig tendens till att en del elever är 

på väg att marginaliseras och även marginalisera sig själva inom skolans 

samhälls- och naturorienterande textkulturer.” (Liberg m.fl. 2002:27). Liberg 

beskriver utmaningen i att lära sig det nya språket i ett nytt ämnesområde: 

Olika skolämnen ses som sociala verksamheter som realiseras eller 

genomförs i olika språkliga dräkter. När man lär sig något inom ett 

ämnesområde, så innebär det bland annat att man lär sig tala, läsa, skriva om 

det på ett nytt sätt. (Liberg, 2006:142) 
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Liberg (2009:20ff) talar om att hitta en balans mellan språkbaserad 

ämnesundervisning där undervisningen sker genom språket och en 

ämnesbaserad språkundervisning som fokuserar såväl ämnesinnehållet som 

ämnets språkliga karaktäristika (se även Fang & Schleppegrell, 2008; 

Schleppegrell, 2004).  

De lingvistiska särdrag som kännetecknar olika typer av texter (t.ex. i 

historia, naturkunskap och matematik) fyller sin funktion och Fang och 

Schleppegrell (2008) hävdar att dessa särdrag måste synliggöras för 

eleverna, vilket kan ske med hjälp av functional language analysis som 

grundar sig i systemisk funktionell lingvistik (se bl.a. Halliday, 2004). De 

menar att kunskap om olika texters strukturer krävs för att lyckas i skolan: 

To succeed in secondary schooling and beyond, students need to develop 

specialized literacies relevant to each content area as well as a critical literacy 

that they can use across content areas to engage with, reflect on, and evaluate 

specialized and advanced knowledge. (Fang & Schleppegrell, 2008:9) 

 

Freedman (1993) menar å andra sidan att eftersom genre är socialt betingat, 

måste hänsyn också tas till den sociala, kulturella och politiska kontexten. 

Det finns utrymme för läraren och för viss explicit undervisning, men främst 

menar hon (a.a.:237ff) att man lär sig nya genrer implicit genom att:  
 

 vistas i en stimulerande och lärande miljö 

 lära i så autentiska situationer som möjligt 

 både läsa och skriva – inte bara skönlitteratur och berättelser, utan 

också fakta och argumenterande texter, dvs. många olika texttyper 

 fokusera på innehållet 

 känna trygghet, motivation och meningsfullhet. 

 

Att språk och kultur hör nära samman argumenterar Knain (2001:54ff) för 

när han hävdar att det inte räcker med att tillägna sig en språklig kompetens 

för att lära sig naturvetenskap, man måste även tillägna sig en annan kultur 

för att bli scientifically literate. Den kulturen omfattar bland annat vanor, 

normer, uppfattningar och materiella artefakter. I och med det menar Knain, 

i likhet med Liberg (se citatet ovan) och Mortimer och Scott (2003:12f), att 

det finns möjlighet att tala om och se världen på ett nytt sätt. Mortimer och 

Scott (2003:13f) anser att det är viktigt att synliggöra skillnaden mellan 

vardagsspråket (everyday social language) och det naturvetenskapliga 

språket (scientific social language). De menar även att en distinktion måste 

göras mellan ”the social language of science and the social language of 

school science.” eftersom de hävdar att det finns en skillnad mellan ”real 

science, as carried out in professional settings, and school science, as 

enacted in the classroom.” Skolans undervisning i naturvetenskapliga ämnen 

fokuserar vissa delar och vissa sätt att tänka som bland annat styrs av 
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kursplaner och traditioner, vilket leder till att skolan har ett specifikt 

naturvetenskapligt språk (a.a.:14). Lemke (1998) gör dessutom gällande att 

det inte handlar om ett, utan om flera språk: ”the languages of visual 

representation, the languages of mathematical symbolism, and the languages 

of experimental operations.”. Målet med den naturvetenskapliga 

undervisningen är enligt Lemke (1998) att eleverna lär sig att använda dessa 

språk på ett adekvat och meningsfullt sätt, integrerat i den 

naturvetenskapliga aktiviteten. 

Som avslutning på forskningsöversikten belyses några exempel på hur 

NO-undervisning gestaltar sig. 

2.3.6 Den naturvetenskapliga undervisningen 

Undervisning i naturorienterande ämnen visar sig till stor del vara muntligt 

baserad och undervisning gällande läsande och skrivande tycks underordnad 

(t.ex. Fang & Wei, 2010; Edling, 2006; af Geijerstam, 2006; Wellington & 

Osborne, 2001). Denna bild bekräftas av Skolverkets kunskapsöversikt om 

undervisningen i naturorienterande ämnen i svensk grundskola 1992–2008:  

Det verkar finnas en tradition av muntligt baserad NO-undervisning där det är 

ovanligt att man arbetar med att utveckla elevernas textmedvetenhet i ämnet. 

En ökad kunskap inom detta område skulle förmodligen gynna elevernas 

lärande i NO. (Skolverket, 2008a:52) 

 

Skolverkets kunskapsöversikt (a.a:26ff) visar att lärare ibland fokuserar 

innehåll och ibland procedur. Undervisningen kan vara inriktad mot 

begreppsförståelse, intresse eller reproduktion av rätta svar. Skrivandet i den 

naturvetenskapliga undervisningen har ofta dominerats av kunskaps-

redovisning, som sedan utnyttjas för bedömning och utvärdering av elevens 

kunnande (Helldén m.fl., 2005:29).  

Berg m.fl. (2007) konstaterar i sin undersökning av kemiinnehållet i 

årskurs 4, att fokus i undervisningen ligger på laborationer, och att 

laborationerna avslutas med en gemensam genomgång där lärare och elever 

diskuterar resultaten. Vid den genomgången skriver läraren på tavlan och 

eleverna i sina NO-häften. Däremot använder eleverna inte läroboken i 

undervisningen (jfr Danielsson, 2010). Berg m.fl. drar slutsatsen att kemi 

framstår som ett ämne där det viktigaste är att göra, uppleva och lära in 

några begrepp, och att lärarens intention att väcka nyfikenhet och lust 

”skymmer” det potentiella kemiinnehållet (a.a.:161).  

Naturvetenskapslärare har av tradition lagt lite vikt vid text, och läsning är 

enligt Wellington och Osborne (2001:41) ”a neglected activity i science 

classes” då läroboken främst används till läxor, till att instruera laborationer 

och som extrauppgift. De menar också att lärarna ställer för låga krav 
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gällande elevernas skrivande i naturvetenskap, då det mesta skrivandet 

handlar om kopiering (a.a.:63f). 

Lundqvist (2009) har i sin avhandling om undervisningssätt, lärande och 

socialisation i NO-undervisning kommit fram till att två epistemologiska 

normer är centrala i NO-praktiken och i naturvetenskapliga sammanhang. 

Den första handlar om att stor vikt läggs vid ett undersökande arbetssätt. 

Eleverna ska bli uppmärksamma på fenomen och begrepp genom att 

undersöka för att sedan kunna generalisera och dra slutsatser av det de sett. 

Den andra normen handlar om vikten av att kunna skriva och tänka logiskt. 

En sammanfattande slutsats Lundqvist (2009:69) drar är att ”lärares 

handlingar till stor del går ut på att göra eleverna uppmärksamma på olika 

fenomen, händelser och arbetssätt.”. Lärares undervisning är avgörande för 

om eleverna ska lyckas förändra sitt meningsskapande och uppnå målet för 

lektionen. Inom samma projekt har Lidar (2010) skrivit fyra artiklar varav en 

undersöker hur text i form av skrivna instruktioner fungerar som 

riktningsgivare. Tre olika problem i elevers möte med instruktionen har 

identifierats. För att eleverna ska kunna använda instruktionen på förväntat 

sätt behövs dels ytterligare kunskap om procedurer, eleverna måste veta vad 

som ska uppmärksammas och slutligen behöver de veta när en viss kunskap 

(t.ex. noggrannhet i mätningar) är relevant att använda (a.a.:59f). 

Instruktionen i sig är alltså inte tillräcklig, eftersom laborationen innehåller 

fler handlingar än de som ges i instruktionen. Läraren behöver därför 

troligen hjälpa eleverna konstaterar Lidar (a.a.:66).  

Det undersökande arbetet är av avgörande betydelse för att lärandet ska 

bli meningsfullt men det arbetet behöver, som beskrevs ovan, diskuteras och 

kopplas till de naturvetenskapliga texterna under lärarens explicita ledning 

(Strömdahl 2002b:142). ”Kontakt med objekt och fenomen (inte minst under 

lekfulla former) har sin givna plats i undervisningen parallellt med att den 

naturvetenskapliga ansatsen introduceras, utvecklas och tillägnas. Det är 

tolkningen av naturvetenskapens beskrivningar (de naturvetenskapliga 

texterna) som bör fokuseras om man skall lära sig naturvetenskap.” 

(a.a.:145f). Enligt Wickman (2002:99) behöver eleverna naturvetenskapliga 

teorier (jfr naturvetenskapliga texter, Strömdahl, 2002b) för att förstå 

laborationerna, och det räcker inte med att laborera för att förstå dem (se 

även Guthrie, 2004; Mortimer & Scott, 2003; Wellington & Osborne, 2001; 

Lemke, 1998). Risken finns annars att naturvetenskapen ses som en samling 

lösa fakta som inte kan ifrågasättas. Dessa allmänna principer, som eleverna 

förväntas upptäcka under laborationerna, och de empiriska försöken hänger 

med andra ord nära samman för att eleverna ska kunna se sammanhang och 

mönster. Läraren spelar en avgörande roll för vad eleverna kan lära sig under 

en laboration genom att sammanföra iakttagelser och teori med elevernas 

tidigare erfarenheter (Wickman, 2002:112). Knain (2001) uttrycker vikten av 

att koppla samman en undersökande verksamhet med det naturvetenskapliga 

språket:  
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I naturfaget bør vi imidlertid etterstrebe at elever ikke ser kunnskap som noe 

som kommer direkte fra data som naturen tvinger fram gjennom 

eksperimenter, men kunnskap kommer fram gjennom kritiske diskusjoner 

hvor observasjoner og eksperimenter har en nødvendig plass i 

naturvitenskapen. I dette ligger att elever bør vite att forskere bruker språk på 

ulike måter og med ulike hensikter. De bør dessuten få trening i å bruke 

språket till å tolke og diskutere data, slik att de blir kjent med også denne 

siden av naturvitenskapelig virksomhet. (Knain, 2001:27) 

 

Mortimer och Scott (2003:1) påpekar att det finns en risk att de praktiska och 

undersökande delarna av undervisningen får för stort utrymme på bekostnad 

av det som de anser vara ”the key feature of any science lesson”, nämligen 

hur läraren arrangerar samtalen i interaktion med eleverna kring det 

ämnesinnehåll som eleverna ska göras uppmärksamma på. Även Strömdahl 

(2002b) poängterar lärarens roll som samtalsledare kring naturvetenskapliga 

föreställningar: 

Om avsikten är att eleverna skall lära naturvetenskap, bör deras egna 

verbaliserade tolkningar bli föremål för kritisk diskussion och korrigering 

med riktning mot de föreställningar som är rådande inom den samtida 

naturvetenskapen. Detta förhållande pekar på lärarens roll som förtolkare av 

naturvetenskapliga texter och förhandlare med eleverna om deras egna 

tolkningar av dessa texter och de fenomen och objekt som de handlar om. 

(Strömdahl 2002b:144) 

2.3.7 Sammanfattning 

Forskningsöversikten pekar på att lärarens kompetens och hur han/hon 

organiserar undervisningen är av stor betydelse för elevernas lärande. 

Översikten pekar också på att undervisningen i naturorienterande ämnen i 

första hand kännetecknas av undersökande och muntlig verksamhet, och att 

det vardagliga språket dominerar. Att tillgodogöra sig innehållet i 

naturvetenskap förutsätter att tillägna sig, och kunna använda, det 

ämnesspecifika språket samt att kunna läsa och skriva tillhörande texter. 

Dessa texter är nödvändiga, men kännetecknas av komprimerat språk och 

tekniska termer och kan därför uppfattas som svårtillgängliga. Produktion 

och reception av texterna ställer därför krav på explicit undervisning och 

stöttning från lärarens sida och att eleverna ges tillfälle att öva sig i att tala 

om naturvetenskap med naturvetenskapliga termer och begrepp. 

Klassrumssamtal med läraren som samtalsledare fyller i det sammanhanget 

en avgörande funktion, vilket även gäller lärande av ämnesinnehållet i en 

undersökande verksamhet. För att elever ska ha möjlighet att bli 

scientifically literate behöver alltså undersökande arbete, samtal och kritiska 

diskussioner kopplas samman och med läs- och skrivaktiviteter. 

Vilka texter som förekommer i ett fysiktema, hur dessa texter används 

samt lärarens roll i textarbetet är fortsättningsvis studiens centrala frågor.  
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3 Teoretisk ram 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för val av undersökningsmetod såväl som för val av de analysverktyg som 

används till att bearbeta och redovisa materialet. Jag förklarar hur jag 

sammanlänkar väsentliga delar från de olika perspektiven. Dessutom 

definieras de begrepp som är centrala i uppsatsen.  

Ett designteoretiskt perspektiv används som teoretisk ram, eftersom det 

fokuserar en didaktisk infallsvinkel på hur undervisning utformas. I det 

designteoretiska perspektivet innefattas olika uttryck för lärande och ett 

aktivt skapande i samspel med andra, i en miljö som påverkas av både 

situation och inramning, och där både lärare och elever är delaktiga i att 

skapa förutsättningar för lärande (Kjällander & Selander, 2009; Selander, 

2008a:34). Designteori bygger bland annat på artefakternas roll från det 

sociokulturella synsättet och multimodalitet från det socialsemiotiska 

synsättet (Selander, a.a.). Dessa delar, tillsammans med ytterligare begrepp 

och analysverktyg som tar avstamp i det sociokulturella perspektivet, intar 

en central position i uppsatsen och används för att belysa hur läraren 

designar NO-undervisningen i interaktion med eleverna.  

Studiens övergripande syfte är att beskriva hur texter används som resurs 

i undervisningen, och det designteoretiska perspektivet har begränsats 

genom att främst fokusera undervisningens inramning och iscensättning 

samt lektionernas sekvensering och tempo. Dessa delar får i sin tur utgöra ett 

ramverk för förekomst och bruk av texter. Ett språkligt perspektiv, hämtat 

från Mortimer och Scott (2003) vilka utgår från en sociokulturell grundsyn, 

används för att synliggöra hur läraren designar textrelaterade samtal. Det 

språkliga perspektivet kan beskrivas som en didaktisk modell av hur läraren 

leder samtalen kring ett naturvetenskapligt innehåll i interaktion med 

eleverna, vilket passar studiens inriktning och den designteoretiska ramen. 

Denna modell används därför som en viktig pusselbit för att få svar på vad 

som karaktäriserar de textrelaterade samtal som förekommer i klassrummet. 

Begrepp som hämtas från det sociokulturella och det socialsemiotiska 

perspektivet, tillsammans med de didaktiska frågor som genomsyrar studien, 

utgör det kitt som sammanlänkar de olika analysmetoderna.  

Meningsskapande är ett centralt begrepp trots att syftet inte är att 

kartlägga elevernas utveckling. Lärande och meningsskapande är begrepp 

som ligger nära varandra och som delvis kan ses som synonyma. Jag ser 

dock lärande som ett vidare begrepp som kan äga rum i alla situationer och 

miljöer, medan meningsskapande är en mer aktiv process där man bygger 

vidare på tidigare erfarenheter och insikter med hjälp av semiotiska resurser, 
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det vill säga språkliga uttrycksformer som till exempel samtal och texter (se 

t.ex. Selander, 2008a; Liberg, 2007a; Dysthe, 2003; Säljö, 2000). 

Med begreppet text avses visuell text, som enligt Björkvall (2009:8) och 

Karlsson (2007:21) bland annat innefattar skrivna texter inklusive bilder och 

illustrationer. Begreppet används för att inkludera ”whatever is meant to be 

read” (Norris & Phillips, 2003:228) vilket innebär alla de visuella uttryck 

som förekommer i naturvetenskap såsom ord, diagram, bilder, kartor, 

tabeller och grafer (Norris & Phillips, 2003; Lemke, 1998). Texter kan även 

ha olika materialitet (Björkvall, 2009:8), genom att till exempel vara skrivna 

på papper, skrivtavla eller skärm. Visuella uttryck som gester och mimik, 

samt tal (muntlig verbaltext) innefattas däremot inte av det vidgade 

textbegreppet i denna studie. Samtal om text, det jag benämner 

textrelaterade samtal, är däremot centralt. I dessa samtal ingår även spår av 

de texter som läraren använt i förberedelsearbetet. 

3.1 Designteori och sociokulturellt perspektiv 

Lärande äger rum i skilda miljöer och dessa miljöer benämner Selander 

(2008a:39ff) informella (t.ex. hemmet), semi-formella (t.ex. ett museum) 

eller formella, vilket är fallet i den formaliserade undervisningssituation som 

skolan representerar. När det gäller lärande innebär begreppet design hur 

något utformas, och vad som är centralt respektive ställs i bakgrunden 

genom lärares och elevers aktiva val. Det kan handla om allt från möblering, 

i vilket ordning ett innehåll presenteras och till valet av ord (Selander, 

2008b:82). I min studie fokuseras de texter som lärare och elever väljer att 

använda respektive producera i en formell undervisningssituation. 

I ett designteoretiskt perspektiv på lärande står den meningsskapande 

verksamheten och lärandets sociala villkor i fokus (Selander, 2008a:33), och 

meningsskapande ses som en kreativ handling där vi bearbetar och 

transformerar våra intryck med skilda semiotiska resurser (t.ex. tal, text, 

bilder, gester och musik) som redskap (a.a.:19). Dessa resurser kopplar jag 

samman med de intellektuella/språkliga redskap och artefakter (fysiska 

redskap) som är grundläggande för mediering av verkligheten i ett 

sociokulturellt perspektiv (Liberg, 2007a:8; Säljö, 2000:81). Mediering 

innebär att människor inte står i direkt kontakt med omvärlden, utan den 

tolkas med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap (Säljö, a.a.). 

Lärprocessen handlar om hur den lärande omformar (transformerar) det 

givna och hur han eller hon formar och gestaltar sin egen förståelse 

(Selander, 2008b:84). ”Lärande ses som ett nytt sätt att utvidga sin repertoar 

för att förstå och handla meningsfullt i ett socialt sammanhang.” (Selander & 

Kress, 2010:25) eller som Säljö (a.a.:73) uttrycker det: ”förmågan att se 

något nytt som ett exempel på eller en variant av något redan bekant.”. Detta 
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redan givna, eller bekanta, är med andra ord grundläggande när läraren i 

NO-undervisningen ska stötta elevernas meningsskapande.  

Läraren intervenerar (ingriper) under hela lärsekvensen (Selander, 

2008a:41; Mortimer & Scott, 2003:20), och Selander (a.a.) menar att läraren 

intervenerar ”på olika sätt, för att stödja och uppmuntra eleven, alternativt 

styra om eller helt avbryta processen.”. I ett stöttande arbete används, enligt 

Dysthe (2003:45), olika medierande redskap som kan vara såväl personer 

som verktyg som ger stöd och hjälp i lärprocessen, vilket innebär 

intellektuella och praktiska resurser som vi använder för att både förstå vår 

omvärld och för att kunna handla. Språket är i detta sammanhang det 

viktigaste medierande verktygen enligt Dysthe (a.a.:46) och Säljö (2000:82). 

Hur läraren språkligt kan intervenera förtydligas i avsnitt 4.6.3. 

I ett designteoretiskt perspektiv är såväl form som innehåll beroende av 

och påverkar varandra. Selander och Rostvall (2008:16f) menar att många 

olika system av tecken kan gestalta och representera kunskap, och att varje 

system har sina möjligheter. Det handlar om hur, på vilket sätt och med hjälp 

av vilka artefakter och medier som innehållet formas. Det innebär för denna 

studie att en lärobok såväl som en lärare kan inta rollen som ett av dessa 

medier. Läraren kan därmed, med hjälp av sitt språk, utgöra ett medierande 

redskap enligt Dysthes (2003:45) definition, genom att vara tolkare av till 

exempel lärobokstext.  

Kommunikation i klassrum sker i flera teckensystem samtidigt dvs. den är 

multimodal (Selander & Rostvall, 2008:13; Liberg, 2007a:9; Mortimer & 

Scott, 2003:21). Även Kress och van Leeuwen (2006) menar att många olika 

semiotiska resurser kan utnyttjas för att skapa mening i sociala sammanhang, 

och att sättet att presentera ett fenomen påverkar lärandet. En elev tolkar en 

skriven uppgift eller lärarens muntliga instruktion, men tolkar även lärarens 

kroppsspråk och sammanhanget där kommunikationen sker. Betydelsen av 

olika teckensystem och medier beskrivs av Jewitt:  

Ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv ses läraren som en aktör som 

aktivt väljer ut och gestaltar undervisning genom att använda teckensystem. I 

klassrummet kan läraren använda sig av bild, tal, blickriktning, 

kroppshållning, ljud, skrift, musik, tempo m.m. för att orkestrera 

innehållsliga aspekter och sociala relationer, vilka alla får betydelse för 

elevers möjligheter till meningsskapande och lärande. Sociala och 

ekonomiska förutsättningar, skolämnenas historiska framväxt och de 

materiella redskap och tekniker som lärare har tillgång till får betydelse i den 

didaktiska designen av undervisningsprocesser. (Jewitt, 2008:242)  

 

Det är alltså många faktorer som har betydelse för lärarens didaktiska val. 

Av den anledningen berörs såväl styrdokument som klassrumsmiljö i 

forskningsöversikten. Det innebär även att de texter jag valt att ställa i 

studiens centrum kan få olika betydelse beroende på om de kommuniceras 
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skriftligen eller muntligen, vilket således får konsekvenser för det 

kunskapsinnehåll som representeras.  

3.1.1 Inramning och iscensättning 

Inramning innebär inom designteori att lärprocesser sker i sociala 

sammanhang, och i skolans fall handlar det om formell inramning som är 

styrd av resurser för lärande, läroplan och institutionella normer (Selander 

2008a:41f). Lärsituationen påverkas och ramas in dels av mentala faktorer 

som traditioner, kulturella och politiska mönster, synen på kunskap och även 

klimatet i gruppen, dels av fysiska faktorer som plats - exempelvis 

klassrummet, tid - exempelvis en lektion, samt de artefakter som används - 

exempelvis läroboken (Selander & Kress, 2010:43f; Selander, 2007:98). 

Läroboken är mer eller mindre anpassad för den traditionella lektionen, det 

Selander (a.a.:103) kallar Designed Information Unit, genom att vara 

konstruerad med en introduktionsdel, sedan information som presenteras 

med till exempel text och illustrationer samt avslutningsvis frågor eller 

uppgifter. Olika texter, som styrdokument och lärobokstexter, påverkar med 

andra ord inramningen av undervisningen, men Selander (2008b) menar att:  

En grundläggande tanke är att det inte är läroplaner som styr lärandet, utan 

snarare det gränssnitt, de texter och de redskap, och givetvis det arbetssätt 

som utvecklas kring dessa, som direkt styr vad elever fokuserar, hur de 

arbetar och vad som räknas som kunskap i skolans värld. (Selander 2008b: 

81) 

 

Den formella inramningen, och de förväntningar som inramningen skapar 

hos de medverkande, innebär att lärare och elever har olika roller, vilket 

påverkar kommunikationen som i sin tur påverkar meningsskapandet (se 

t.ex. Mortimer & Scott, 2003). Detta överensstämmer med de olika sociala 

roller som Eggins och Slade (1997) skildrar, där den maktstruktur som finns 

i ett klassrum innebär att läraren har vissa språkliga privilegier (se avsnitt 

2.3.2.). Hedeboe (2007) hävdar till och med att ett flerstämmigt klassrum är 

en utopi med tanke på de olika maktpositioner som finns inom en klass. 

Även om maktpositionerna ger dagens elever vissa möjligheter till inflytande 

över sin lärprocess, så är många av de inramande faktorerna styrande 

(kanske även hämmande) för både lärare och elever. Denna inramning utgör 

bakgrund (Selander, 2007:99), när läraren ska designa och iscensätta en 

lärsekvens som exempelvis en NO-lektion.  

”Iscensättning innebär att det finns en idé om hur texten (tecknen, 

objekten etc.) ska bearbetas och förstås och vad man förväntas göra när man 

befinner sig i ett visst sammanhang.” (Selander, 2008a:37). Läraren formar 

förutsättningar för lärande, dvs. arrangerar lektionen, genom iscensättning, 

där delar som möblering, gruppindelning, tidsramar, syfte samt lärarens 

introduktion ingår. Här ingår även att se till att olika resurser för 
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ändamålet/aktiviteten finns tillgängliga (Selander & Kress, 2010:42). 

Eleverna kan naturligtvis vara delaktiga i designen av lärsekvensens 

iscensättning, genom att delta i planeringen, formulera inledande 

frågeställningar, föreslå arbetssätt eller redovisningsformer. De kan också 

skapa en individuell design under andra faser av arbetet genom att göra 

uppgifter i en annan ordning, prata om annat, komma med nya förslag eller 

på annat sätt påverka lärarens design av en lektion eller ett arbetsområde. 

Genom individuella val av vad som väljs eller väljs bort, formas en enskild 

design av den egna lärvägen (Selander & Kress, 2010:25; Kjällander & 

Selander, 2009:243).  

Inramning och iscensättning används i uppsatsen för att beskriva, och 

därmed ge en inblick i, det som styr och skapar förutsättningar för den 

undervisning som observeras på fältet. Begreppen går delvis i varandra, men 

jag ser inramning som de faktorer som styr undervisningen och som är 

mindre påverkbara, medan läraren, genom sina didaktiska val, har stort 

inflytande över iscensättningen vilken även kan påverkas av eleverna. 

Selander och Kress (2010:70) beskriver det jag tolkar som inramning för 

spelplanen och iscensättning som genomförandet av själva spelet, vilket 

därmed passar väl in i min användning av begreppen. 

3.1.2 Sekvensering och tempo 

Vid både design och genomförande av lärsekvenser spelar sekvensering och 

tempo en avgörande roll. Begreppet lärsekvens i en formell lärsituation 

innebär en tillrättalagd undervisningssituation (Selander, 2008a:41), vilket är 

fallet i den aktuella studien. Lärsekvens används synonymt med lektion (som 

i detta fall gäller fyra pass som vardera är ca 80 min långa).  

Sekvensering innebär ordningsföljden av de innehållsliga momenten 

(aktiviteterna) i en lärsekvens, där lärande enligt Selander och Kress 

(2010:35) ses som ”en process av prövande, gestaltande och deltagande”. En 

enskild sekvens, Learning Design Sequence (Kjällander & Selander, 

2009:242ff; Selander, 2007:106f), innefattar att eleverna söker, bearbetar 

och presenterar information. Därefter kan metareflektion tillkomma. I 

lärarens roll ingår att introducera sekvensen, stötta och intervenera under 

aktiviteterna (vilket både kan hjälpa och hindra lärandet). Slutligen återstår 

bedömning, där både process och produkt kan visa tecken på lärande. Varje 

Learning Design Sequence, som också utgör en transformationsprocess, kan 

delas in i en första transformationscykel där information bearbetas och 

gestaltas, och en andra transformationscykel, där både arbetet och resultatet 

bedöms och diskuteras (Kjällander & Selander, 2009:241). Mortimer och 

Scott (2003) menar också att läraren planerar och iscensätter olika skeden 

samt leder utförandet av lektionens växlande aktiviteter genom en sekvens 

av lektioner. Lektioner kan sträcka sig över varierande tid, vilket innebär att 

ett tema kan innehålla sekvenser av lektioner, såväl som att en lektion kan 
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innehålla sekvenser av olika aktiviteter. Mortimer och Scott beskriver 

sekvensering som ”the staging of a public performance on the social plane 

of the classroom.” (a.a.:28). 

Aktiviteterna genomförs i ett visst tempo och de tilldelas även en viss tid, 

tempo. Tidsanvändningen indikerar vilket värde en viss aktivitet tillmäts 

(Selander & Kress, 2010; Kress & Sidiropoulou, 2008:115ff), och 

”Organiseringen av tid i klassrummet kan ses som ett ’klister’ i textuell 

mening som sammanfogar innehåll och interaktion till sammanhängande 

eller osammanhängande sekvenser.” (Jewitt, 2008:248). Sekvensering och 

tempo påverkas av de inramande faktorer som beskrevs ovan, men även av 

en föreslagen arbetsgång i lärarhandledningen, och självfallet också av den 

pågående verksamheten.  

Sekvensering och tempo har använts för att dela upp det aktuella temat 

gällande tid, ordningsföljd och innehåll. Temat som sträcker sig över sju 

veckor består av fyra lärsekvenser, dvs. lektioner, som i sin tur är uppbyggda 

av olika aktiviteter. De olika aktiviteter som kategoriserats är introduktion, 

grupparbete (jfr första transformationscykeln), uppföljning och avslutning 

(jfr andra transformationscykeln). Det är dessa växlande aktiviteter, och 

lärarens intervention, under fyra lektioner i ett fysiktema som analyseras för 

att få syn på vilka texter som förekommer och hur de används. 

3.1.3 Samtal  

Lärande av naturvetenskap handlar enligt Schoultz (2002:51) om att bli 

insocialiserad i en diskursiv tradition med speciella termer och regler. 

Lärande i det perspektivet handlar då om att öka sin förtrogenhet med de 

naturvetenskapliga begreppens innebörd och användningsområden, och 

Schoultz (a.a.:45) menar att diskurs innefattar såväl språket som olika sätt att 

tala, att ställa frågor och att agera på det sätt som är karaktäristiskt för den 

naturvetenskapliga praktiken. Även Mortimer och Scott (2003) hävdar att 

samtalet är centralt, samt att meningsskapande är en dialogisk process:  

It is through talk that the scientific view is introduced to the classroom. Talk 

enables the teacher to support students in making sense of that view. Talk 

enables the student to engage consciously in the dialogic process of meaning 

making, providing the tools for them to think through the scientific view for 

themselves. (Mortimer & Scott, 2003:3) 

 

Mortimer och Scott (2003) har skapat en analysmodell som baseras på ett 

sociokulturellt perspektiv (med länkar till såväl Vygotskij som till Bakhtins 

dialogtänkande) och den kan fungera som ”a tool for analysing and planning 

science teaching interactions.” (a.a.:25). Som berördes i 

forskningsöversikten innefattar modellen flera analysaspekter som alla 

fokuserar samtalen. Jag beskriver dem endast övergripande, för att mer 

detaljerat redogöra för varje aspekt i metoddelen (se avsnitt 4.6.3).  
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De fem aspekter som presenteras i tabellen har kategoriserats under tre 

huvudrubriker (enligt min översättning): fokus (focus), tillvägagångssätt 

(approach) och handling (action).  

Tabell 1. Den analys- och planeringsmodell som presenteras av Mortimer och Scott 
(2003:25).  

              Analysaspekter  

Fokus 1. Syfte                             2. Innehåll 

Tillvägagångssätt          3. Förhållningssätt  

Handling 4. Interaktionsmönster 5. Lärarens intervention 

 

För att tydligare knyta modellen (Mortimer & Scott, 2003:25ff) till 

didaktiken kan de olika aspekterna hänföras till några av de didaktiska 

frågorna4. I min tolkning är frågorna när och var överordnade, tillsammans 

med övergripande varför-, hur-, vem-, samt för vem-frågor, då dessa i en 

vidare mening ingår i undervisningens inramning och iscensättning. Syftet 

(Teaching purposes) kan ge svar på frågan om varför läraren väljer att lägga 

tonvikt vid vissa delar. Innehållet (Content) kan beskriva vad som 

kännetecknar den kunskap som lärare och elever talar om och det språkbruk 

som används, medan förhållningssättet (Communicative approach) 

behandlar hur läraren arbetar med de olika föreställningar som förekommer i 

klassen. De mer handlingsorienterande punkterna interaktionsmönster 

(Patterns of discourse) och lärarens intervention (Teacher interventions) 

inriktas på hur interaktionen ser ut i turtagningen respektive hur läraren 

intervenerar ”to develop the scientific story and to make it available to all the 

students.” (a.a.:27). Då lärarens syfte med lektionernas olika aktiviteter i 

materialet inte är uttalat, och därför måste överlåtas åt mina subjektiva 

tolkningar, har jag valt att endast redovisa de övriga aspekterna innehåll, 

förhållningssätt, interaktionsmönster och intervention.  

The scientific story är ett centralt begrepp hos Mortimer och Scott (2003) 

som beskrivs som en slags berättelse, där välbekanta fenomen uttrycks med 

de föreställningar och konventioner som gäller inom skolans 

naturvetenskapliga undervisning (a.a.:18). I den aktuella ”berättelsen om 

magnetism” måste läraren hjälpa eleverna att bland annat utveckla en 

förståelse för vad en magnet är, vilka material som attraheras av en magnet 

och vilken nytta vi har av dem i vardagen för att sedan, med alltmer 

naturvetenskaplig terminologi, kunna förklara hur en magnet eller en 

kompass fungerar. Se exempel på hur läraren i studien planerat för den 

”berättelsen” i sin första planering, bilaga 1. Jag har dock valt att behålla den 

ursprungliga termen ”the scientific story”. 

                          
4 Mortimer och Scott (2003:26f) presenterar själva didaktiska frågor i samband med att 
kategorierna presenteras, utan att benämna dem just didaktiska. Mina tillägg har hämtats från 
Jank & Meyer (1997a). 
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4 Metod och material 

Studien har en didaktisk inriktning beträffande texters förekomst och bruk, 

där lärarens design av undervisningen i stort och samtalen med eleverna står 

i centrum. Det har därför fallit sig naturligt att söka svar på 

forskningsfrågorna genom att vara ute på fältet för att kunna observera lärare 

och elever i aktion. Videoinspelningar har här varit en förutsättning för att 

kunna analysera interaktionen lärare och elever emellan. Att samla in 

materialet i ett klassrum på en skola har även gett möjlighet till samtal med 

informanterna i deras vardag och i direkt anslutning till lektionerna. Studien 

kan betecknas som en fältstudie inspirerad av etnografisk metod. Den har en 

i grunden kvalitativ ansats, men med kvantitativa inslag. 

I detta kapitel beskrivs undersökningsmetod och rollen som forskare samt 

hur materialet har valts ut, samlats in, bearbetats och analyserats. Materialet 

består av observationer som dokumenterats med bild, ljud och skrift, 

insamlade texter samt samtal och intervjuer. I tabell 2 visas en 

sammanställning av allt det material som samlats in till studien.  

Tabell 2. Studiens insamlade material 

Magnetism 1, 

090209 

Magnetism 2, 

090225 

Magnetism 3, 

090309 

Magnetism 4, 

090323 

 

Videofilm  

66 min 

 

Ljudinspelning  

ca 65 min 

 

Fältanteckningar  

 

Fokuselevernas 

NO-häften  

 

Lärarens 

planering 

 

Lärobokstexter – 

lärare/elev 

 

Fyra fotografier  

 

Videofilm  

67 min 

 

Ljudinspelning  

ca 67 min 

 

Fältanteckningar  

 

Fokuselevernas 

NO-häften  

 

Lärarens 

planering 

 

Lärobokstexter - 

lärare/elev 

 

Två fotografier 

 

Videofilm  

 81 min 

 

Ljudinspelning  

ca 81 min 

 

Fältanteckningar  

 

Fokuselevernas 

NO-häften 

 

Lärarens 

planering 

 

Lärobokstexter - 

lärare/elev 

 

Åtta fotografier 

 

Videofilm  

79 min 

 

Ljudinspelning  

ca 80 min 

 

Fältanteckningar 

 

Fokuselevernas  

NO-häften  

 

Lärarens  

planering 

 

Lärobokstexter - 

lärare/elev 

 

Tio fotografier 
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Inspelat 

gruppsamtal  

8.34 min 

 

 

Inspelat 

gruppsamtal  

4.56 min 

 

 

Inspelat 

gruppsamtal  

8.12 min 

 

 

Fyra inspelade 

intervjuer  

10 -13 min/elev 

 

Inspelad lärar-

intervju 29.56 min 

 

Dessutom finns kompletterande information via mejlkontakt med läraren.  

4.1 Lärare och forskare i fält 

Studiens intentioner sammanfaller med det Rosengren och Arvidsson (2002) 

benämner ett utforskande forskningsintresse. Det karaktäriseras av att 

datainsamling sker genom fältstudier i en naturlig miljö, där forskaren 

observerar, samtalar och reflekterar för att upptäcka något okänt. Min studie 

har även flera beröringspunkter med etnografisk ansats, eftersom jag är 

intresserad av att observera interaktion och händelser i klassrummet, det vill 

säga i lärarens och elevernas naturliga miljö. Där vill jag även bli bekant 

med den miljö och de förutsättningar som omgärdar kommunikationen. 

Dock är min tid i klassen begränsad, vilket inte riktigt överensstämmer med 

det som utmärker etnografi. Bryman (2002:288) påtalar risken att man som 

”observatör som deltagare” inte förstår eller missförstår olika sociala 

situationer, men där tror jag att det är en klar fördel att själv vara lärare och 

därmed välbekant med kontexten. Min bedömning är att jag lättare kunnat 

bortse från ovidkommande händelser och istället fokusera på 

forskningsfrågorna, vilket stöds av Kullberg (2004): 

Enligt min förståelse utgör det inte någon nackdel att klassrumsforskare har 

förtrogenhet med det fält på vilket de bedriver studier. Detta innebär att 

forskaren inte behöver ägna energi åt att lära känna fältet utan kan rikta sin 

uppmärksamhet mot det som studeras. Vad forskaren i detta sammanhang 

måste göra klart för sig är hur och om det är möjligt att distansera sig och 

skapa nya vinklar på forskningsobjektet. Inom etnografin talar man om detta i 

termer av att se saker med nya ögon och att göra det obekanta bekant. 

(Kullberg, 2004:151) 

 

Min långa skolerfarenhet kan alltså väga upp att jag vistats förhållandevis 

lite tid i klassen. Det har gjort att jag snabbt kunnat koncentrera mig på 

observationer och övrig datainsamling. Att jag själv inte är lärare för 

mellanåren kan bidra till att ”se saker med nya ögon”. Samtidigt har jag 

försökt att vara medveten om att i detta sammanhang inte vara lärare, med 

den närhet det innebär, utan att inta ett distanserat forskarperspektiv, främst 

genom att interagera så lite som möjligt under observationerna. Men hur min 

närvaro påverkat deltagarna och miljön är naturligtvis ändå svårt att avgöra, 
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vilket Doheny-Farina och Odell (1985) pekar på. Även Jank och Meyer 

(1997b:49f) påtalar att det finns problem med deskriptiva studier, eftersom 

varje forskare har en viss föreställning om vad som är ”bra” respektive 

”dålig” undervisning. Dessa föreställningar och fördomar har inflytande på 

såväl forskningsfrågorna som på metod och resultat. De menar samtidigt att 

det är ”nödvändigt att ha en föreställning om problemet för att kunna 

formulera en meningsfull frågeställning. Man måste ha en ganska ingående 

kunskap om sitt forskningsobjekt för att kunna ställa de ’rätta’ frågorna.” 

(a.a.: 50), vilket talar för den forskarroll jag valt.  

En annan svårighet Doheny-Farina och Odell (1985) beskriver, gäller 

tolkningen av de fenomen som iakttas. Hur vet man att man tolkat ”rätt”? 

Vad är fakta? Vilka faktorer påverkar fenomenet? De menar, i likhet med 

Jank och Meyer (1997b), att det finns en risk att tolkningarna blir alltför 

subjektiva, eftersom observatörens förväntningar, förutfattade meningar och 

önskningar kan påverka analysen. Flera metoder, s.k. triangulering, måste 

därför komplettera observationerna. I denna studie används metodisk 

triangulering (Doheny-Farina & Odell, 1985:509) i och med att de filmade 

observationerna kompletterats med fältanteckningar, insamling av olika 

texter samt intervjuer. Flera analysmetoder används även för att kunna gripa 

sig an materialet från olika vinklar, och därigenom förhoppningsvis nå 

fördjupad insikt.  

För att ytterligare säkra tillförlitligheten fick läraren i efterhand läsa 

fältanteckningarna för att få möjlighet att korrigera eventuella 

missuppfattningar från min sida. Det beslutet grundas i att flera forskare 

(bl.a. Blåsjö, 2006:24; Kullberg, 2004:75) menar att deltagarnas synvinkel är 

central och att forskaren därför ska kontrollera med informanterna att 

tolkningar och resultat stämmer med deras uppfattningar, vilket stärker 

studiens giltighet och tillförlitlighet. Då anteckningarna inte innehåller några 

tolkningar utan korta beskrivningar av lektionen och återgivande av samtal 

med läraren, anser jag att förfarandet inte påverkat läraren i någon riktning. 

Hur jag gått tillväga för att samla in materialet beskrivs utförligt i avsnitt 4.4.  

4.2 Urval  

När jag inför pilotstudien först gick ut med en förfrågan om deltagande i min 

studie, vände jag mig till lärare i årskurs 4. Tanken var att det är då som 

faktatexter i större utsträckning förs in i NO-undervisningen. Det visade sig 

dock inte lätt att hitta lärare som var villiga att delta. Samtliga tillfrågade 

tackade nej av olika anledningar. Jag beslutade mig istället för att inrikta mig 

på årskurs 5. En fördel med att studera årskurs 5 är, som jag ser det, att dessa 

elever har haft möjlighet till fler möten med texter av naturvetenskaplig 

karaktär. En lärare som undervisar två femteklasser i NO tillfrågades och 

ställde sig positiv till deltagande. Urvalet kan betecknas bekvämlighetsurval 
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(Bryman, 2002:114f), då det består av personer som funnits inom rimligt 

geografiskt avstånd och som varit villiga att ställa upp som informanter. 

Urvalet kan därför inte betraktas som representativt, men däremot kan det 

ses som exempel på lärare och elever i årskurs 5. Doheny-Farina och Odell 

(1985) påtalar att generaliserbarheten överhuvudtaget inte är given i 

etnografiska studier då man endast kan beskriva vad som gäller i den 

aktuella situationen och i den aktuella gruppen. Kullberg (2004) beskriver 

etnografens urval som följer: 

Etnografens urvalsgrupp utgör således inte något representativt urval ur 

någon stor population. Etnografen väljer en tillgänglig grupp av 

undersökningspersoner, informanter, som kan informera etnografen om det 

han eller hon undersöker. (Kullberg, 2004:139f) 

 

Det urval som gjorts bedömer jag som tillräckligt för att uppfylla studiens 

syfte och besvara dess frågeställningar. Många studier är övervägande 

kvalitativa och bygger på små underlag (Sahlström, 2008:9; Skolverket, 

2008a:8), men genom att relatera min undersökning till andra 

undersökningar kan resultaten bidra till ökad kunskap inom området. 

4.2.1 Läraren och eleverna 

Den tillfrågade läraren accepterade medverkan i både pilot- och 

huvudstudien. Läraren, som även fortsättningsvis kallas för läraren, är 

mentor för den aktuella B-klassen5 men undervisar även parallellklassen (A- 

klassen) i NO, vilket sammantaget innebär 42 elever. De här 

förutsättningarna har gett mig möjligheter att få tillgång till olika 

elevkonstellationer. Både läraren och eleverna är vana att ha olika vuxna 

(andra lärare, lärarstudenter och föräldrar) i klassrummet, vilket jag tror 

underlättat mitt tillträde och min närvaro.  

Som beskrivits tidigare avgränsas studien till att följa ett fysiktema i en 

klass (B-klassen) samt att fokusera på läraren och främst en grupp om fyra 

av klassens 21 elever. Genom att ställa en grupp i centrum är målet att få en 

fördjupad inblick i arbetet med texter och samtalen kring dem. Inget bortfall 

förekom under studien då läraren och den grupp om fyra elever som följdes 

var närvarande vid samtliga tillfällen. Under klassrumsobservationerna är 

självfallet fler elever delaktiga i samtalen, vilket innebär att även dessa röster 

utgör en del av analysunderlaget.  

   Läraren, som är intresserad av kompetens- och skolutveckling, är sedan 

drygt 10 år utbildad MA/NO lärare för skolår 1-7, och har i stort sett sedan 

dess arbetat som klasslärare med tonvikt på matematik och naturorienterande 

ämnen. Utöver sin egen klass har läraren alltid undervisat ytterligare minst 

                          
5 Läraren undervisar klassen i de flesta ämnen (förutom engelska, idrott, musik, bild och 
slöjd) samt är den som ansvarar för att förbereda och genomföra utvecklingssamtalen. 
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en klass i NO. De fyra elever som utsågs till informanter, fortsättningsvis 

kallade fokuseleverna, valdes ut av A- och B-klassens båda lärare 

tillsammans6. Lärarna ombads att välja ut en heterogen grupp, med 

varierande läs- och skrivförmåga samt varierande intresse för NO. Jag 

föreslog att det skulle var två pojkar och två flickor med svenska som 

modersmål, eftersom klassen har en jämn könsfördelning och en klar 

majoritet av elever med svenska som modersmål.  

Läraren har varit mentor för klassen sedan årskurs 4, och säger sig själv 

”brinna för NO” och under observationerna upplever jag att eleverna överlag 

är väldigt intresserade. Under lektionerna råder en lugn, öppen och positiv 

stämning. Läraren är bestämd, men på ett varmt och humoristiskt sätt och 

mitt intryck är att elever och lärare respekterar och gillar varandra.  

4.2.2 Skolan och NO-salen 

Skolan, med klasser från förskoleklass till och med årskurs 6, ligger i ett 

område i en småstad med bebyggelse som består av både villor och 

flerfamiljshus. Elevunderlaget är förhållandevis blandat, med elever med 

olika bakgrund både vad gäller socioekonomiska förhållanden och 

modersmål. Övervägande del av skolans elever har dock svenska som 

modersmål.  På skolan finns en NO-sal med materiel till matematik och NO, 

och studiens lärare är den som ansvarar för det NO-materiel som finns där. 

Skolans samtliga lärare har möjlighet att genom ett bokningsschema få 

tillgång till salen. Under studiens fyra lektionstillfällen har NO-salen, som 

ligger i nära anslutning till klassens ordinarie klassrum, använts. Figur 1 

visar ett av skåpen med NO-materiel och de hyllor där läromedel, 

faktaböcker med mera förvaras.  

 

Figur 1. Bilder från NO-salen. 

                          
6 Båda lärarna var inledningsvis involverade då de arbetar tätt tillsammans, och med 
anledning av att pilotstudien genomfördes med A-klassens elever. Därför hjälptes båda åt att 
välja ut fokuseleverna till huvudstudien som genomfördes i den andra klassen.   
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4.2.3 Lektionerna och läromedlet 

Som tidigare nämnts följdes klassen under ett NO-tema. Att det blev just 

fysik och temat Magnetism berodde helt enkelt på att temat var aktuellt vid 

tiden för insamling av det empiriska materialet. Klasserna har vanligtvis var 

sitt NO-pass om 80-90 minuter varannan vecka. Den ena veckan har läraren 

B-klassen och nästa vecka genomförs motsvarande lektion med A-klassen. 

Av den anledningen är det två veckor mellan studiens observationstillfällen. 

Ingen större förändring gjordes i schemat för materialinsamlingens skull, 

förutom att något pass lades en måndagseftermiddag istället för på onsdagen. 

För min del var det viktigt att allt var så vanligt som möjligt, och denna 

förändring var heller inget ovanligt då de båda lärarna har en flexibel 

organisation. Eleverna är också vana att läraren delar in dem i olika grupper, 

med blandad könsfördelning, så även den gruppindelning som gällde under 

temat var ett naturligt inslag i deras skolvardag. 

Det läromedel som närmare studeras är det läromedel klasserna, då 

mestadels läraren, främst använder i NO. Det heter PULS Fysik och kemi 

(Sjöberg & Öberg, 1997a)
7
 och riktar sig till skolår 4-6. Lärobok, med 

tillhörande lärarpärm (Sjöberg & Öberg, 1997b), finns i klassuppsättning i 

NO-salen. Eftersom läraren använder flera olika texter för att förbereda sig 

och samla fakta har även de texterna ingått i studien. Dessa texter kan även 

identifieras genom de spår som de lämnar i undervisningen. 

4.3 Etik 
Inför pilotstudien träffade jag läraren, tillsammans med den kollega som är 

mentor för A- klassen, för information om och planering av studiens 

empiriska del. Skolans rektor informerades via mejl och inbjöds även att 

delta på vår första träff (rektor kom dock inte). Därefter fick samtliga elever 

och föräldrar i de två klasserna skriftlig information om syftet med studien 

och det tänkta genomförandet. De informerades samtidigt om de 

forskningsetiska principerna information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjanderätt (Vetenskapsrådet, 2002). Föräldrars godkännande krävs för den 

som är minderårig, och de fick därför skriva under huruvida deras barn tilläts 

att delta och i så fall i vilka delar. Från de 42 eleverna inkom 34 svar, varav 

endast en tackat nej till medverkan överhuvudtaget och en ville avstå från att 

bli intervjuad. Det innebar att de fyra fokuseleverna valdes bland dem i B-

klassen som accepterat att delta, och att de som avstått att svara respektive 

                          
7 Boken utgavs 1997 och är skriven av Staffan Sjöberg och Birgitta Öberg. Staffan Sjöberg är 
lektor i matematikämnets och NO-ämnenas metodik och didaktik vid Uppsala universitet, 
tidigare högstadie- och gymnasielärare i matematik och fysik. Birgitta Öberg är numera 
pensionerad grundskollärare/gymnasielärare med inriktning matematik och kemi och har 
arbetat som adjunkt på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. En omarbetad version av 
PULS Fysik och kemi utgavs 2005 av samma författare.  



 42 

tackat nej inte kom med på videoinspelning som används för analys. 

Eleverna har fått andra namn, medan jag avsiktligt undvikit att skriva annat 

än läraren. Av etiska skäl har jag, i likhet med Nyström (2002), även valt att 

inte ge någon utförlig bakgrundsbeskrivning av de elever som ingår i 

studien.  

4.4 Genomförande av materialinsamling 

Materialinsamlingen genomfördes under ett fysiktema vårterminen 2009 i en 

klass i årskurs 5. Klassen skulle i början av vårterminen inleda ett avgränsat 

tema om magnetism, varför jag bestämde mig för att följa det. Läraren 

planerade att ämnesområdet skulle ta tre till fyra lektioner i anspråk. Tanken 

var att även knyta samman magnetism med ellära, så den avslutande 

lektionen skulle bland annat handla om elektromagneter. Det visade sig bli 

fyra ca 80 minuter långa pass innan temat var avslutat.  

Läraren och klassen följdes alltså under de fyra lektionspass som utgjorde 

temat Magnetism. I temat ingick fyra lektioner som låg med två veckors 

mellanrum (mellan pass 1 och 2 var det tre veckor beroende på sportlovet). 

De arbetade endast med temat på dessa fyra lektioner. I många andra fall 

arbetar klassen mer ämnesövergripande och fler ämnen involveras, men 

läraren brukar arbeta fristående med temat magnetism. ”Vissa saker måste 

man bara göra och då får man göra det fristående, som ellära och magnetism 

hittar jag inte någon riktigt bra koppling just nu.” (Läraren 090323). Det 

fjärde passet handlade om ellära och elektromagneter, vilket delvis var en 

repetition från årskurs 4, då de arbetat med elektricitet i samband med att 

klassen läste om Sverige och kraftverk. Filmade observationer och insamling 

av texter kompletterades med intervjuer. Varje del beskrivs nedan mer 

utförligt. 

4.4.1 Observationer och inspelningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Som tidigare berörts är det viktigt att som forskare vara medveten om den 

omgivande kontextens betydelse genom att bekanta sig med och studera allt 

som påverkar fenomenet (Doheny-Farina & Odell, 1985). Dessutom måste 

man vara observant på hur man påverkar deltagarna, särskilt om 

videokamera och bandspelare används.  

Informanterna var bekanta med mig sedan pilotstudien och inför 

observationerna deltog jag först på en geografilektion. Under lektionen satt 

jag med och förde fältanteckningar under hela passet. Dels fick jag se hur de 

arbetar med ett annat ämne än fysik, vilket skulle kunna utgöra 

bakgrundsmaterial, dels blev läraren och eleverna mer vana vid att ha mig 

med i klassrummet. Vid det tillfället kunde jag också berätta för klassen om 
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eftermiddagens filmade observation och att jag sedan skulle komma tillbaka 

flera gånger.  

När det var dags för klassen att ha NO gick eleverna till NO-salen. Sitt 

personliga material som skrivhäfte, penna och suddgummi, tog de med sig 

från det ordinarie klassrummet. Eleverna satt i de grupper om fyra som 

utsetts av läraren, och de hade samma placering under samtliga lektioner. 

Kameran placerades på stativ längst fram till vänster (se figur 3 avsnitt 5.1). 

I och med den placeringen kunde både läraren och fokuseleverna komma 

med i bild, samtidigt som jag hade en något undanskymd plats. Vid några 

tillfällen vreds kameran för att få med sådant som hände i andra delar av 

klassrummet, till exempel på whiteboardtavlan. Stativet bidrog också, vad 

jag kan bedöma, till att kameran märktes mindre och både lärare och elever 

kunde agera som vanligt. Endast vid något tillfälle märks att elever är 

medvetna om kameran, till exempel gick någon förbi och tittade in i 

kameran, men det gällde främst elever som inte var i fokus. Vid 

gruppsamtalen med fokuseleverna efteråt sa de att de ”glömde bort 

kameran” och både läraren och eleverna upplevde det som en alldeles vanlig 

lektion. Läraren säger sig dock ha rört sig mindre runt i klassrummet än 

vanligt, men det framkom även att ”när man väl börjat prata och är inne i 

det, då tänker man inte på det”. I och med att kameran placerades på stativ 

kunde jag samtidigt föra en del anteckningar. Det uppfattar jag som en 

fördel, i och med att videoinspelningen är ”perspektiviserad” eftersom den 

dokumenterar situationen ur en speciell vinkel (Linell, 1994:4). 

För att öka möjligheten att höra vad fokuseleverna sade under 

laborationsdelen, placerades en diktafon på deras bord. Trots denna åtgärd är 

det svårt att höra samtalet under den del av lektionen då eleverna undersöker 

gruppvis. Ljudnivån i klassrummet steg avsevärt på grund av att eleverna då 

använde olika materiel, till exempel magneter som slamrar, och att det är 

många som pratar samtidigt. Även om jag på filmerna kan se vad eleverna i 

gruppen gör, är det en nackdel i mitt material att jag inte fullt ut kan urskilja 

vad som sägs i gruppen.  

Fältanteckningarna renskrevs direkt efter observationstillfället, och de är i 

första hand observationsanteckningar som främst är inriktade på fakta 

(Doheny-Farina & Odell, 1985:520f). De innehåller också anteckningar från 

samtal med läraren före och efter lektionen, vilka används som ett väsentligt 

komplement till observationerna. Anledningen till att jag valde bort den 

berättande, analyserande och tolkande delen, det som Kullberg (2004:153) 

kallar ”täta beskrivningar”, berodde på att jag istället valde att filma hela 

lektionerna och att spela in gruppsamtalen och djupintervjuerna. På så vis 

skulle jag senare få gott om tid att reflektera kring observationerna. Fördelen 

med att filma, som jag ser det, är alltså att jag som forskare kan titta igenom 

materialet många gånger för att på så vis upptäcka händelser och se mönster.  
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4.4.2 Texter 

Före varje lektionspass visade läraren sin lektionsplanering för mig, det 

material som skulle användas, samt berättade om sina tankar och 

förekommande texter bakom upplägget av passet. En av de elevböcker som 

läraren använde inför lektionerna, förutom PULS (Sjöberg & Öberg, 1997a) 

och Vida Världen 2 (Nordling m.fl., 2003), bestod av kopierade utdrag sedan 

tidigare, denna har därför ingen referens. Lärarens planering, de texter som 

använts samt de fyra elevernas skrivhäften kopierades efter varje pass (se 

bilaga 1-3). Därtill fotograferades de laborativa materiel som användes samt 

den text som skrivits eller ritats på tavlan under lektionen. Efter varje pass, 

medan eleverna hade rast, hann läraren och jag även samtala kring 

lektionspasset. Jag ställde en del frågor som dykt upp under NO-passet och 

läraren berättade om sina reflektioner och tankar kring vad som fungerat, 

respektive inte fungerat och om kommande lektionspass. Mina anteckningar 

från dessa samtal, och även vad jag noterade av organisationen i samband 

med lektionen, utgör huvuddelen i mina fältanteckningar. 

4.4.3 Intervjuer 

Intervjuerna i studien utgör kompletterande material, och skälet till det är att 

jag först och främst vill observera handlingar och interaktion i klassrummet. 

Dessutom menar Säljö (2000) att man måste vara medveten om att man 

genom intervjusvar endast får veta vad individen just i den aktuella 

situationen ”finner rimligt och önskvärt att säga och/eller vad man i 

hastigheten kommer på.” (a.a.:115). Samtal och intervjuer har använts för att 

öka min förståelse av kontexten och av informanternas syn på lektionerna. 

Några citat används för att styrka och exemplifiera resultaten i kapitel 5. 

De fyra fokuseleverna intervjuades ostrukturerat efter de tre första 

lektionerna utifrån frågor som dykt upp under lektionen, vi hade med andra 

ord ett informellt samtal i grupp (Kullberg, 2004:115ff). Gruppintervjuerna 

bandades och transkriberades. Läraren fick också ostrukturerade frågor både 

före och efter lektionerna om tankar kring arbetet och vilka texter som 

använts i förarbetet, men de bandades inte utan fick ingå i de 

fältanteckningar som renskrevs efter varje besök. För att försäkra mig om att 

jag inte missat eller missuppfattat något fick läraren, som beskrivits ovan, 

möjlighet att läsa igenom anteckningarna i efterhand.  

Efter den avslutande fjärde lektionen genomfördes och bandades 

semistrukturerade intervjuer med respektive fokuselev samt läraren med 

stöd av intervjuguiden (bilaga 4-5) i syfte att förstå de intervjuades 

perspektiv (Kvale, 2007:65; Doheny-Farina & Odell, 1985). Tre av eleverna 

intervjuades i NO-salen direkt efter lektionen. Anledningen till valet av NO-

salen var att vi där kunde sitta ostört och jag antog att det skulle vara lättare 

för eleverna att berätta när materiel och tavelanteckningar fanns tillgängliga. 
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Den fjärde elevintervjun hanns inte med samma dag, utan jag återkom några 

dagar senare. Lärarintervjun genomfördes dagen efter sista lektionen i 

skolans bibliotek. Samtliga intervjuer transkriberades.  

För kompletterande information under transkriptions- och analysarbetet 

har läraren kontaktats via mejl.  

4.5 Transkription  

Wirdenäs (2008:188) och Linell (1994:4) poängterar att transkriptionen är ett 

arbetsredskap för analysen och att undersökningarna alltid ska utgå ifrån det 

inspelade samtalet. Principerna för transkribering kan därför variera 

beroende på den inriktning forskningen har. Jag har i min studie valt att göra 

en grovtranskribering som jag bedömer som tillräcklig för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Det är språket som redskap och därmed innehållet i 

samtalen som är det centrala, och av den anledningen har jag inte sett behov 

av att till exempel notera överlappande tal och kortare pauser. 

Klassrumssamtalet har återgivits i text med skriftspråkliga meningar, där 

identifierbara delar inklusive omtagningar, felstarter och längre pauser har 

återgetts. Där det gått att urskilja, har uppbackning från den som inte har 

ordet noterats. Det överensstämmer i stort sett med vad Linell (1994:10) 

benämner ordagrann, talstilsneutral och replikorganiserad transkription. 

Det som skiljer är att jag markerat meningarna med versaler och punkt i 

enlighet med hur jag tolkat replikerna (se exempel i tabell 4 och 5). För 

läsbarhetens skull, och av hänsyn till läraren, har jag i en del citat valt att ta 

bort vissa talspråkliga former och lagt till eller tagit bort enstaka ord utan att 

ändra innebörden i utsagan. 

Gruppsamtalen, dvs. de informella gruppintervjuerna, och de avslutande 

individuella intervjuerna transkriberades på samma vis i sin helhet, oftast 

redan samma dag som de genomfördes. Transkriptionerna av det filmade 

materialet från observationerna genomfördes däremot en tid efter avslutad 

materialinsamling. I en första omgång utgick jag från videofilmerna för att 

transkribera lektionspassen, och i en kompletterande andra omgång fick 

ljudinspelningen utgöra underlag. När analysen sedan tagit vid har 

transkriptionerna justerats ytterligare. Inspelningarna av det lärarledda 

samtalet har i stort sett transkriberats i sin helhet, särskilt där någon typ av 

text förekommer. I dessa samtal har det mesta varit hörbart, i synnerhet det 

läraren säger. Jag har inom hakparentes beskrivit handlingar och gester när 

det har förtydligat vad som sägs eller på annat sätt bedömts vara av vikt, till 

exempel tyst läsning, när läraren håller upp/pekar på ett papper eller gör 

”tummen upp” för att bekräfta ett svar. Även andra kommentarer som 

ohörbara repliker och ”småprat” har angivits inom hakparentes. 

Eftersom flera elever talar samtidigt har dialogen under grupparbetet, 

precis som Doheny-Farina och Odell (1985:524) påpekar, varit betydligt 
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svårare att urskilja. Därför har de delarna delvis istället nedtecknats som en 

beskrivning av vad som sker i gruppen. De elevtexter, som producerats 

under grupparbetet, har varit ett stöd i det arbetet. Däremot har det tydligt 

framgått av materialet vilken text som används, produceras och vad eleverna 

gör med texten. En konsekvens av svårigheten att urskilja gruppdialogen är 

att studien styrts mot att fokusera lärarens roll som samtalsledare, och 

samtalen eleverna emellan har därmed fått mindre betydelse. En annan 

nackdel är att det heller inte alltid framgår vad läraren säger till gruppen eller 

till enskilda elever under grupparbetet. Den samtalsanalytiska delen har som 

en följd därav kommit att koncentreras kring lärarledda samtal i helklass 

(även om grupparbetet finns med i resultatredovisningen).  

4.6 Analys  

I detta avsnitt redogör jag för, och exemplifierar, hur jag gått tillväga vid 

analysen, för att sedan i kapitel 5 redovisa resultatet av mina tolkningar. 

Eftersom undervisning är en komplex verksamhet, tror jag att den 

undervisningsprocess som studerats har mycket att vinna på att analyseras ur 

olika perspektiv. Med utgångspunkt i det designteoretiska perspektivet (bl.a. 

Selander, 2008a; Kress & Sidiropodoulou, 2008:113), varifrån begreppen 

inramning, iscensättning, sekvensering och tempo är hämtade, är intentionen 

att beskriva såväl helhet som delar. Figur 2 får illustrera hur jag analyserar 

temat och lektionerna för att på så vis sätta in texterna och samtalen kring 

dem i ett sammanhang. De texter som ingår i temats inramning och 

iscensättning beskrivs för att sätta in hela temat om magnetism i en kontext, 

och dessa texter får återverkningar under lektionerna då iscensättningen 

framförallt realiseras i introduktionen.  

 

Inramning och iscensättning  Tema och lektioner (sekvensering och 

tempo)  Texters förekomst och bruk (resurskategorier)  

Textrelaterade samtal (samtalsanalys enligt Mortimer & Scott, 2003) 

Figur 2. De olika delar/nivåer, och den kronologiska ordning, som ingår i analysen. 
Fet stil markerar det som ställs i studiens förgrund. 

Lärarens design av klassrumssamtalet kan synliggöras med stöd av den 

analysmodell som Mortimer och Scott (2003) utarbetat. Genom att analysera 

undervisningen ur ett didaktiskt perspektiv på flera nivåer och med varierade 

metoder är tanken att ge en mer heltäckande och fördjupad bild av texters 

förekomst och bruk i ett fysiktema i årskurs 5. 

Det huvudmaterial som ligger till grund för analysen utgörs av 

observationer, lärarsamtal och texter, medan intervjuerna tjänar som 

komplement. Tillvägagångssättet har inte varit klart från början, utan 

analysmetoderna har vuxit fram under processens gång. Efter insamling av 
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data, har jag fördjupat mig i materialet för att hitta mönster och kategorier, 

för att på så vis komma fram till en modell (Doheny-Farina & Odell, 1985). 

Från att ha inlett med en öppen kodning har kodningen blivit alltmer selektiv 

och total mättnad har eftersträvats, dvs. att få alla data att passa ihop 

(Kullberg, 2004:183). Hur jag gått tillväga i min strävan att få insamlade 

data att passa ihop, vilket schematiserats i figur 2, beskrivs stegvis nedan. 

Analysarbetet inleddes som framgått ovan, med att alla fältanteckningar 

renskrevs och att alla ljud- och videoinspelningar transkriberades. För att 

sedan få en överblicksbild har jag läst igenom de planeringar och 

lärobokstexter läraren använt inför och under lektionerna samt läst och 

renskrivit det eleverna skrivit i sina NO-häften.  

4.6.1 Analys av lärsekvenser  

För att få en ram till hur texter används som resurs har de fyra 

lärsekvenserna, dvs. lektionerna, analyserats genom att se på filmerna samt 

noga läsa igenom utskrifter av transkriptionerna ett flertal gånger. Syftet har 

varit att identifiera och kategorisera lektionernas övergripande struktur, dels 

för att kunna se på lektionerna som helhet, vilken tid som avsätts till olika 

delar men också för att kunna se texters förekomst och bruk i förhållande till 

olika aktiviteter. Här framträder med andra ord lektionernas sekvensering 

och tempo. De aktiviteter som genomgående visat sig förekomma benämns 

introduktion, grupparbete, uppföljning och avslutning (se tabell 6-9 i avsnitt 

5.2). De olika aktiviteterna innefattar delvis olika innehåll och har varit 

förhållandevis tydligt avgränsade då lärarlett arbete i helklass har växlats 

med arbete i grupp. Läraren signalerar dessutom tydligt vid byte till annan 

aktivitet med högre röst och ordval som ”Nu ska jag bryta…”, ”Så, nu ska 

vi…” samt genom sin placering längst fram i klassrummet för att få allas 

uppmärksamhet.  

I introduktionen ingår tillbakablick och repetition, men i den delen 

introducerar läraren även ny information varför jag valt att låta allt ingå i 

kategorin introduktion. Grupparbetet omfattar endast den tid då eleverna 

gruppvis arbetar med given uppgift, så den instruktion som läraren ger ingår 

därför i den aktivitet som föregår grupparbetet (introduktion eller 

uppföljning). Anledning till det valet är att det annars skulle bli väldigt korta 

sekvenser, vilka jag har bedömt skulle utgöra för litet analysunderlag.  

4.6.2 Analys av texters förekomst och bruk 

I nästa fas har fokus legat på att söka svar på studiens delfrågor om vilka 

texter som används respektive skapas av lärare och elever och vad som görs 

med dessa texter. För att särskilja förekomst av text har jag i utskrifterna 

färgmarkerat ord som antyder text eller samtal om text. För att kunna se när 

till exempel skrivande och tyst läsning förekommer har jag utgått från 
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filmerna. De producerade texterna har bidragit till att kunna identifiera vilka 

texter som skapas. Alla färgmarkeringar tillhörande respektive aktivitet 

(introduktion, grupparbete, uppföljning, avslutning) har sedan kategoriserats. 

De övergripande kategorier som vuxit fram är organisation och information. 

Organisation handlar om det som skapar undervisningens förutsättningar, 

vilket kan jämställas med inramning och iscensättning, medan information 

handlar om ämnesinnehållet. Det innehåll som väljs ut ingår även det i 

inramningen. Information har i sin tur kategoriserats i tre avdelningar: samla 

information, presentera information och bearbeta information. Kategorierna 

omfattar både vad läraren och eleverna faktiskt gör, men också vad eleverna 

förväntas göra i förhållande till texten. Det finns inga knivskarpa gränser och 

ibland går kategorierna i varandra, men tabell 3 visar vad jag kommit fram 

till beträffande respektive kategori. 

Tabell 3. Innehållet i de kategorier som används vid analys av förekommande texter. 

Organisation 

Text i denna kategori används som en resurs för att: 

 styra gruppsammansättning och placering i klassrummet 

 rätt utrustning och materiel ska finnas tillgänglig 

 strukturera arbetsgången inför temat/lektionerna 

 strukturera arbetsgången under lektionerna 

 

Samla information 

Text används som en 

resurs för att: 

 välja ut det aktuella 

ämnesinnehållet 

 samla fakta om 

ämnesinnehållet 

inför 

temat/lektionerna  

 samla fakta om 

ämnesinnehållet 

under lektionerna 
 

Presentera information  

Text används som en 

resurs för att: 

 presentera och sprida 

ämnesinnehållet 

 

Bearbeta information  

Text används som en 

resurs för att: 

 bearbeta och befästa 

ämnesinnehållet  

 

 

Vilken typ av texter som används och hur de används, beskrivs i samband 

med varje aktivitet (se avsnitt 5.3). Fördelen med att ställa texters förekomst 

och bruk i relation till de olika aktiviteterna är att kunna åskådliggöra 

eventuella skillnader och likheter i textanvändning. Lärsekvensen är viktig 

att avgränsa när man vill förstå lärande, och därtill blir det material som 

analyserats mer hanterbart och överskådligt (Selander & Kress, 2010:107). 
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Det arbete som föregår hela temat och de enskilda lektionerna, lärarens 

förberedelser (avsnitt 5.1.1), har inte ingått i observationerna, utan 

analyserats utifrån lärarens skriftliga dokumentation och samtal med läraren. 

4.6.3 Analys av lärarledda samtal 

För att slutligen kunna se eventuella mönster i förhållandet mellan text och 

samtal har transkriptionerna delats upp i samtalsepisoder där gränser dragits 

vid topikskiften (Wirdenäs, 2008:197). En episod är med andra ord ett 

avgränsat avsnitt kring ett ämne, en topik, och har utgjort en analysenhet. 

Även här har episoderna kopplats till respektive aktivitet för att ge möjlighet 

att se eventuella samband. För att få en överblick, som inrymmer studiens 

samtliga delfrågor, ingår kolumner för förekomst och bruk av text samt spår 

av text (nedan i tabell 4 och 5 visas exempel på hur episoder analyserats). I 

detta skede har analysarbetet skett på en mer detaljerad nivå varför den, för 

att kunna förstås, även redovisas mer detaljerat än de två tidigare stegen. 

Med utgångspunkt i Mortimer och Scotts (2003:26-46) analysmodell har 

jag analyserat klassrumsinteraktionen i mitt material enligt fyra av de fem 

aspekterna (syftet undantaget). De är enligt min översättning:  

 

Innehåll i relation till den ”scientific story” som berättas.  

Vad karaktäriserar den kunskap som lärare och elever talar om under denna 

episod? Det kan till exempel innebära ”the scientific story”, procedurer som 

att koppla ihop en sluten krets, organisatoriska frågor som läxinstruktioner, 

hålla ordning och tysta ner. Episoden innehåller: 
 

 vardagligt eller naturvetenskapligt språk8 

 beskrivning, förklaring eller generalisering som mest framträdande i det 

naturvetenskapliga språket (generaliseringen kan vara beskrivande eller 

förklarande) och om de tre naturvetenskapliga kategorier baseras på 

empiri, och då är direkt observerbara, eller om de bygger på teori.  

 

Förhållningssätt  

Hur arbetar läraren med eleverna för att ta tillvara och synliggöra de olika 

idéer som framkommer under denna episod? Fokus ligger på lärarens frågor 

och hur läraren interagerar med eleverna i turtagning och hur elevernas idéer 

tas tillvara. Där skiljer Mortimer och Scott (2003:39) på fyra olika 

tillvägagångssätt som alla fyller en viktig funktion under olika episoder av 

lärsekvensen (lektionen). 
 

                          
8 Ett exempel på skillnaden mellan vardagligt och naturvetenskapligt språk är hur man kan 
förklara varför en boll faller till marken. Ett vardagligt svar är enligt Mortimer och Scott 
(2003:14f) att bollen faller till marken för att vi släpper den, medan den naturvetenskapliga 
förklaringen bygger på jordens gravitation. 
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 Interaktiv dialog. Lärare och elever ställer genuina frågor, prövar och 

diskuterar öppet idéer och förslag. Läraren lyssnar och tar hänsyn till 

elevernas olika synpunkter och associationer. 

 Icke-interaktiv dialog. Läraren tar upp olika synpunkter, undersöker och 

utvecklar dem ur olika perspektiv. Ingen turtagning sker, men flera 

”röster” eller perspektiv finns med. Jämförelse mellan tidigare och nya 

sätt att se på företeelsen/fenomenet. 

 Auktoritativ interaktion. Läraren leder eleverna med hjälp av frågor och 

svar för att komma fram till en specifik slutsats eller ett specifikt svar. 

 Auktoritativt förhållningssätt utan interaktion. Läraren presenterar ett 

begrepp eller ett fenomen ur en synvinkel genom monolog. 

 

Interaktionsmönster 

Vilket interaktionsmönster framträder när lärare och elever samtalar i 

klassrummet? (Se även avsnitt 2.3.2.) Samtalet kan kännetecknas av: 
 

 triadisk IRE-struktur  

 IRF-kedjor. 

 

Som jag ser det ligger skillnaden mellan de olika mönstren i frågeställningen 

och syftet med initiativet (I). I en IRE-sekvens är läraren ute efter ett 

specifikt svar där evalueringen (E) innebär en bedömning av om responsen 

(R) motsvarar den förväntade. IRE-strukturen kan därmed jämställas med 

auktoritativ interaktion. En IRF-sekvens kännetecknas däremot av mer 

öppna frågor och att läraren ger feedback (F) för att upptäcka och/eller stötta 

elevens egen uppfattning, vilket kan jämställas med interaktiv dialog.   

  

Lärarens intervention 

Hur intervenerar läraren för att utveckla ”the scientific story” och för att göra 

den tillgänglig för alla elever? Det kan ske genom att betona viktiga ord eller 

begrepp, modulera rösten, tala sakta och tydligt, be elever upprepa så att alla 

hör och genom att utveckla och omformulera elevsvar till ett mer 

naturvetenskapligt språk. Det viktiga i nya idéer och föreställningar (ideas) 

poängteras genom repetition för att bidra till elevernas meningsskapande. 

Olika stöttande strategier läraren kan använda sig av är att: 
 

 forma idéer – introducera nya termer, visa på skillnader mellan idéer 

 välja ut idéer – uppmärksamma ett särskilt svar 

 markera en idé – upprepa, be en elev upprepa, utvecklande dialog med 

elev, speciell intonation 

 dela idéer – lyfta någons idé, be elev upprepa för hela klassen, dela vad 

grupper kommit fram till, be elever sammanfatta (göra alla elever 

uppmärksamma på idéer) 
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 kontrollera förståelsen – be elever förtydliga/förklara muntligen eller 

skriftligen, kontrollera ”konsensus” (utforska elevernas förståelse) 

 blicka tillbaka – sammanfatta slutsatser från experiment, rekapitulera 

tidigare lektioner, se tillbaka på och sammanfatta hur långt man kommit 

med ”the scientific story”.  

 

Innehållet relateras enligt Mortimer och Scott (2003:27f) till innehåll och 

form av the school science social language, vilket innebär det specifika sätt 

att uttrycka sig som hör samman med skolans naturvetenskapliga 

undervisning. De tre övriga punkterna bidrar till att karaktärisera the speech 

genre i klassrummet. Ur ett didaktiskt perspektiv är min tolkning att 

innehållsaspekten ger svar på frågorna vad man talar om samt hur, 

förhållningssätt och interaktionsmönster svarar på frågorna hur och med 

vem, medan den sista aspekten om lärarens intervention svarar på frågorna 

hur och med vad. 

Eftersom studiens huvudsyfte är att undersöka texten som resurs, noteras 

framförallt under den sista punkten - interventionen - hur samtal kring text 

används av läraren som resurs för att stötta elevernas meningsskapande. 

Samtliga analysaspekter, har kvantifierats under analysen, och de används i 

syfte att beskriva interaktionen och få syn på hur text inverkar på lärarens 

sätt att leda samtalet.  

De textrelaterade samtalen har identifierats i de samtal om text som 

förekommer rent fysiskt och då är direkt observerbara som nedan i tabell 4, 

eller genom samtal där spår av text framkommer som exemplet i tabell 5. 
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Tabell 4. Exempel på analysschemats fyra kolumner, och ett textrelaterat 

samtal kring text som kan observeras, men även spåras till elevboken. L – 

lärare, E – elev. (Från uppföljning lektion 1.) 

Samtalsepisod 

avgränsad av topik 

Analysaspekter 

samtalet 

Mortimer & Scott 

Förekomst och 

bruk  

av text 

Spår av  

text 

L: Den första frågan 

som jag ställde er och 

ni fick kolla, det var 

Vilka saker fastnar på 

magneter? Ni fick 

börja med att göra 

upp två högar. Och 

när jag gick runt så 

var det klockrent att i 

ena högen hade ni lagt 

saker av plast… 

träbiten, gummibiten. 

I den andra högen så 

låg allt som blänkte… 

eller hur? [Ja säger 

några.] Så var det ju 

faktiskt! 

Innehåll 

vardagsspråk, empirisk 

beskrivning 

 

Förhållningssätt  

icke-interaktiv 

auktoritativ  

 

Interaktionsmönster 

ingen interaktion 

(retorisk fråga utan paus 

”eller hur?”) alt. I-R-E 

 

Intervention 

tillbakablick och kontroll 

av förståelsen 

L har skrivit 

fråga 1 på tavlan 

och läst i sina 

papper. 

Genomgång/ 

uppföljning. L 

läser L+ E 

samtalar 

E har hjälp av 

sina anteckningar 

Frågorna 

från PULS 

elevbok, där 

står även 

förklarat 

vilka 

material och 

metaller som 

inte fastnar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysaspekterna lämnar givetvis utrymme för olika tolkningar och även 

här, i likhet med de kategorier som presenterades i tabell 3, kan aspekterna 

tangera varandra. I ovanstående exempel har jag tolkat innehållet som 

övervägande vardagsspråk, men med inslag av en empiriskt beskrivande 

fråga (Vilka saker fastnar på magneter?). Förhållningssättet är auktoritativt, 

då läraren håller en monolog utan interaktion. ”Eller hur” uppfattas dock 

som en fråga av några elever som svarar ja, samtidigt som läraren fortsätter 

att prata. Det skulle i så fall kunna kategoriseras som respons (R), och 

lärarens bekräftelse ”Så var det ju faktiskt.” är i så fall en evaluering (E). 

Läraren repeterar vad eleverna kom fram till vid grupparbetet, och 

kontrollerar samtidigt deras förståelse genom sitt ”Eller hur?”. 

Nästa exempel illustrerar ett av många samtal kring text som förekommer 

i hemmen. Texten innehåller spår av flera av de läroböcker som läraren 

använt vid planeringen, vilket framgår av analysschemat i tabell 5.  

Episoden visar även exempel på interaktiv dialog, där läraren är mer 

öppen för att upptäcka och utveckla elevernas erfarenheter. 
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Tabell 5. Exempel på textrelaterat samtal kring text som inte direkt kan observeras. 
Exemplet är hämtat från introduktionen av lektion 1. 

Samtalsepisod 

avgränsad av topik 

Analysaspekter 

samtalet 

Mortimer & Scott 

Förekomst 

och bruk  

av text 

Spår av  

text 

L: Många av er har 

säkert kylskåps-

magneter hemma. 

Hur många av er har 

kylskåpsmagneter? 

[Många räcker upp 

handen.] 

L: Är det bara jag 

som inte har det? Jag 

vägrar att ha saker 

på kylskåpet. 

Pojke: A har inte. 

L: Nej, du har inte 

heller. Jag vägrar 

hänga upp saker på 

kylskåpet. 

Amanda: Vi hänger 

upp viktiga lappar på 

kylskåpet. 

L: Många gör ju det. 

Det blir som en 

anslagstavla eller 

hur?  

Innehåll 

vardagsspråk  

(sidospår) 

 

Förhållningssätt 

interaktiv dialog 

 

Interaktionsmönster 

I-R-F-R-F 

 

Intervention  

(Visar att magnetism  

är användbar, men 

stöttar inte deras 

utveckling i att förstå 

den vetenskapliga 

beskrivningen och 

förklaringen av 

fenomenet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtal om 

viktiga 

lappar på 

kylskåp 

(egentligen 

inte texten i 

sig, utan 

magneters 

funktion) 

 

Flera läroböcker 

har bild och text 

om magneters 

praktiska 

användning i 

hemmen, t.ex. på 

kylskåp. 

 

Lärarpärmen (s.59) 

citerar kursplanen: 

Väsentliga inslag 

är konkreta 

erfarenheter och 

reflektion över det 

eleverna själva 

erfarit.  

 

 

 

Som framgår av tabell 4 och 5 står transkriptionen av samtalsepisoderna, 

tillsammans med en del kommentarer om gester med mera, och 

färgmarkeringar för förekomst av text i den vänstra spalten (gult för läraren 

och blått för eleverna). Markerade texter är i tabell 5 kopplade till magneters 

användningsområden. I detta exempel handlar samtalet om skrivna lappar 

som fästes med magneter på kylskåp. Andra liknande exempel som 

förekommer i materialet är ord med magnetisk baksida, siffror och bilder 

som fäster på skolans whiteboardtavla samt leksaker där magnetism används 

till att rita och/eller skriva.  

I andra spalten följer mina tolkningar utifrån Mortimer och Scotts fyra 

analysaspekter, och i de två återstående spalterna mina kommentarer kring 

text och spår av text. Citat från elevböcker och lärarpärm, som jag 

identifierat som spår, finns även med i den sista kolumnen. 

Vad alla dessa analyser och tolkningar pekar på för resultat redovisar jag i 

följande kapitel. 
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5 Temat och texterna 

Resultatdelen inleds med att utifrån ett didaktiskt perspektiv redogöra för 

lärarens design av temat magnetism i en vidare mening. Det beskrivs dels 

övergripande genom inramning och iscensättning av hela temat och dels 

genom att dela upp temat i lektioner och deras respektive aktiviteter och 

tidsåtgång (tabell 6-9), sekvensering och tempo.  

Avsnitt 5.1 innefattar de delar som beskriver kontexten genom den 

organisation och miljö som läraren iscensatt samt de texter som ramar in 

temat. Dessa inramande texter återfinns även under organisationen av de 

övriga aktiviteterna. Indelningen i lektionernas aktiviteter och tidsåtgång kan 

även sägas ingå i iscensättningen, men eftersom dessa delar är resultat av 

min analys och tolkning, och inte något läraren i förväg planerat i detalj, har 

jag för tydlighetens skull valt att presentera den indelningen separat i avsnitt 

5.2.  

De aspekter som sedan fokuseras är hur text används som resurs under de 

olika aktiviteterna, vilket redovisas i avsnitt 5.3. Resultaten av de inledande 

frågeställningarna sammanfattas sedan i berättande form, och avslutningsvis 

redogörs för de slutsatser som kan dras av studiens resultat.  

5.1 Texter för inramning och iscensättning 

Det är flera olika faktorer som har inflytande över temats inramning. Ämnets 

historia och tradition samt lärarens utbildning är några av dessa faktorer. 

Bland annat framgår av lärarintervjun att utbildningen sätter spår i hur 

undervisningen planeras och genomförs (se exempel 2, s. 59), samt att 

tidigare arbete med samma tema får återverkningar. Dessa spår inverkar på 

inramningen, men de ingår inte i det insamlade materialet och kan därför inte 

granskas. En text som tydligt påverkar inramning såväl som iscensättning är 

fysikämnets kursplan. I lärarpärmen till PULS Fysik och kemi 4-6 (Sjöberg 

& Öberg, 1997b) citeras dåvarande kursplan, vilket har varit ledande för det 

val av ämnesområde och ämnesinnehåll som läraren gjort. Temats inramning 

är med andra ord styrt av de delar av kursplanen som står i lärarpärmen9:  

                          
9 Den lärarpärm som läraren använder är från 1997 vilket innebär att de mål som står inte är 

desamma som de kursplaner som uppdaterades och ändrades 2000. I den nuvarande 

kursplanen (Skolverket, 2000c) står om magnetism och ellära att: ”Skolan skall i sin 

undervisning i fysik sträva efter att eleven beträffande natur och människa 

– utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, 

elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik, […]  
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Fysik 

Mål att sträva mot 

Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i 

fysik sträva efter att eleven  

 utvecklar insikter i elektricitetsläran och magnetismen 

 

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

 kunna genomföra egna enkla undersökningar och göra systematiska 

iakttagelser, 

 utifrån egna experiment förstå hur permanentmagneter påverkar 

olika material och hur det kan utnyttjas. 

            

           Förslag till mål att uppnå 

            Kapitlet Magneter ska ge dina elever 

 vana vid att söka svar på frågor genom att göra enkla experiment 

 förtrogenhet med permanentmagneter 

 idéer om hur permanentmagneter kan utnyttjas  

(Sjöberg & Öberg, 1997b:60) 

 

Läraren har format förutsättningar för lärande bland annat genom att boka 

NO-salen, möblera och gruppera eleverna på ett visst sätt och genom att se 

till att rätt materiel finns tillgängligt. I och med att det på denna skola finns 

tillgång till en NO-sal så är redan mycket av det materiel som används på 

plats. Det framkommer både i samtal med läraren och under observationerna 

att läraren även tar med kompletterande materiel hemifrån. 

Inför varje lektion har läraren plockat fram aktuellt materiel och kopierat 

gruppuppgifterna (de frågor som samtal och undersökande arbete cirklar 

kring i samtliga aktiviteter och som eleverna ska besvara i grupp, se bilaga 

2). I samtliga fyra lektionspass används olika små saker som varje grupp får 

på en papperstallrik (de är fysiska artefakter av olika slag, men jag benämner 

dem företrädesvis materiel). Därutöver används bland annat magneter, 

kompass, järnfilspån, batterier, glödlampor och kopplingssladdar. I NO-salen 

finns en klassuppsättning med läroboken PULS Fysik och kemi 4-6 (Sjöberg 

& Öberg, 1997a), samt andra läro- och faktaböcker, två datorer, en 

dataprojektor och en OH–apparat. Skrivhäften, pennor och saxar tar eleverna 

själva med sig från sitt ordinarie klassrum. 

                                                                                                                             
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall beträffande natur och människa 

[…] 

– ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter, 

[…]” (Skolverket, 2000c) 
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Klassrumsmiljön spelar stor roll för lärandet, och möbleringen speglar 

lärarens kunskapssyn och arbetssätt10. Figur 3 visar därför en skiss över hur 

läraren valde att möblera NO-salen under temat magnetism. A-D (Amanda, 

Björn, Cecilia och David) är de fokuselever 

som ingått i studien. Cirkeln med K visar 

kamerans, och min, placering under 

observationerna. Läraren står vid 

genomgångar mestadels längst fram vid 

bordet med det materiel som hämtats från 

NO-skåpet och som läraren tagit med sig 

hemifrån. Där finns även whiteboardtavla 

och OH-apparat. Vid grupparbete rör 

läraren sig runt i hela klassrummet. Denna 

möblering skapar förutsättningar för att 

använda flera medier och artefakter, samt 

för både lärarledda samtal och interaktion 

och undersökande arbete i grupp. 

 

Figur 3. Skiss av NO-salen, där temats samtliga lektioner genomförs. Klassen består 
av 21 elever. (En grupp med fem elever satt längst ner till vänster på bilden.) 

5.1.1 Lärarens förberedelser 

Inför såväl temat som inför de enskilda lektionerna visar sig text spela en 

central roll. Det är under denna fas som läroboken kommer till störst 

användning och den utgör en betydande resurs för läraren som inramning 

och till planering inför iscensättningen av arbetet med eleverna. Ingen 

interaktion lärare och elever emellan ingår under förberedelsefasen, utan 

läraren tar på egen hand stöd av text för att uppdatera de egna kunskaperna, 

förbereda och planera lektionsinnehållet. Texten som resurs kan här 

sammanfattas och beskrivas under de två kategorierna samla information 

och organisation. 

5.1.1.1 Samla information  

Läraren läser ett flertal olika texter för att samla information, dvs. välja ut 

ämnesinnehåll och uppdatera sina egna kunskaper inom ämnesområdet 

magnetism. Dessa texter hämtas främst ur olika läroböcker. Framförallt läser 

läraren i elevböcker riktade till skolans mellanår, varav PULS Fysik och 

                          
10 För att nyansera bilden bör naturligtvis påpekas att en lärare inte alltid varken har tid eller 
möjlighet att påverka klassrumsmöblernas placering eller tillgängligt materiel. Lärarpärmen 
till PULS Fysik och kemi 4-6 förordar att eleverna arbetar två och två, men för att få allt 
materiel att räcka till alla elever valde läraren att placera dem fyra och fyra. 
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kemi 4-6 är en. Läraren anser att den är bra då den utgår från kursplanernas 

uppnåendemål. Den tillhörande lärarpärmen används i viss utsträckning inför 

några av lektionerna men även som efterarbete. Bland annat används de 

kursplanemål som står i lärarpärmen till att skriva elevernas individuella 

omdömen och utvecklingsplaner inför stundande utvecklingssamtal. Här kan 

man dock se spår av min påverkan (vilket jag återkommer till i avsnitt 6.3): 

Läraren säger sig ha upptäckt att lärarpärmen till PULS är väldigt bra, blev 

intresserad efter att jag frågat efter den. Det står väldigt tydligt om 

kursplanernas mål i den och det har L använt sig av för att skriva omdömen 

och individuella utvecklingsplaner. (Fältanteckningar 090225) 

 

Drygt ett år efter datainsamling frågar jag läraren om endast kursplanerna 

från lärarpärmen använts, svaret blir då: ”Jag minns inte riktigt hur jag 

gjorde, men målen i fysik från Kursplanen finns ju alltid där i bakhuvudet.” 

Som förberedelse inför temat och lektionerna samlar läraren även 

information från andra faktaböcker som finns på skolans bibliotek eller på 

stadsbiblioteket, samt från nätresursen lektion.se på internet. Tidigare 

planeringar och anteckningar läses för att se, och kunna knyta samman, det 

som gjorts tidigare i klassen, men även hur magnetism behandlats med 

tidigare klasser. Vid samtal med läraren framhålls en variation av texter: 

”Jag vill läsa på brett, även om jag behärskar området får jag nya 

infallsvinklar.” Efter att ha läst, valt ut och samlat information, dvs. fakta om 

magnetism och ellära, skriver läraren en lektionsplanering inför varje 

lektion. Där ingår både begrepp och annan fakta, i ord och bild, om vad 

lektionen är tänkt att innehålla samt en arbetsgång för passet (se bilaga 1). 

Arbetsgången tjänar även som underlag för organiseringen av lektionen som 

är nästa del av textens funktion under lärarens förberedelse. 

5.1.1.2 Organisation 

Förutom att använda befintlig text som en resurs för att samla information, 

producerar läraren text för att organisera de kommande aktiviteterna med 

eleverna. En del av den text som läraren producerar för att organisera arbetet 

utgörs av den lektionsplanering som beskrevs ovan. Under förberedelsefasen 

läser läraren sina anteckningar och plockar fram aktuellt materiel innan 

lektionen startar. En annan väsentlig del av organisationen är den 

gruppindelning som gjorts i förväg, och som följer under hela temat om 

magnetism. Grupperna består av 4-5 elever och de får fasta placeringar för 

temat enligt figur 3. 

Gruppuppgifterna som är en tredje typ text som produceras för att 

organisera arbetet har en central roll under samtliga fyra lektionspass. Dessa 

uppgifter, som består av ett antal frågor vilka utgör underlag för elevernas 

laboration och dokumentation i grupp, har läraren skrivit ned med stöd av 

PULS elevbok. Uppgifterna väljs ut, omformuleras till viss del och kopieras 
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så att varje elev får ett eget exemplar (se en sammanställning av frågorna i 

bilaga 2). Del 1, som i stort sett är identisk med frågor från elevboken, delas 

ut under första passet. Del 2, som innehåller något mer modifierade 

uppgifter, delas ut under det sista och fjärde passet. Gruppuppgifterna till 

sista passet är skrivna i syfte att knyta samman magnetism och ellära utifrån 

kursplanens mål. Om frågorna till de första tre passen står i fältdagboken: 

De flesta frågorna har läraren tagit från PULS elevbok, men L ville inte att de 

skulle använda boken då några frågor inte passade (t.ex. Finns ämnen i 

marken som fastnar på magneten? p.g.a. att L inte vill att de ska vara ute då 

det är det snö och minusgrader). L vill slippa stryka frågor under lektionen. 

(Fältanteckningar 090209) 

 

Till temats sista pass om ellära funderar läraren på att använda PULS 

elevbok och låta eleverna läsa eftersom läraren tycker att vissa saker i boken 

är bra, till exempel bilderna: 

”Det är bra att se på riktiga bilder ibland och inte bara att jag ritar på tavlan.” 

L har blivit lite mer intresserad av boken i och med att jag pratat om den. L 

menar sig vara inkörd på sitt sätt, men vill gärna prova annat. ”Ibland är det 

en fördel om vi läser, för en del lär sig mer av att läsa, men de flesta lär sig 

mer på att lyssna och laborera.” (Fältanteckningar 090309) 

 

Läraren väljer dock (trots att jag som forskare uppenbarligen väckt ett visst 

intresse) att inte använda läroboken sista passet heller; ”Jag gör som jag 

brukar.” Det framgår av uttalandet nedan och av observationerna att läraren 

medvetet lägger tonvikt vid lärarledda samtal (inför och efter genomförda 

uppgifter) samt laborationer. Anledning till att de läser förhållandevis lite 

under fysiklektionerna förklarar läraren så här: 

Vi läser så otroligt mycket på våra temaarbeten, när vi jobbar om Europa nu. 

Det är kanske också en anledning till att jag inte låter dem läsa just nu. I vissa 

teman får de läsa mer. Men nu läser vi ju om alla länder och det är mycket 

fakta och mycket texter i de övriga ämnena. Vi jobbar mycket med 

läsförståelse och mycket läsning över huvudtaget i svenskan. Och då måste 

jag ju väga upp det med lite mer föreläsningsvariant. Så man bryter det där 

och de tycker också om att jag berättar. (Ex. 1. Lärarintervju 090324) 

 

Under förberedelsearbetet läser läraren flera olika texter för egen del, främst 

läroböcker riktade till elever, för att få inspiration och uppslag till upplägg av 

lektionen. Läraren skapar en utförlig planering, där även skisser för att 

förklara olika fenomen samt begrepp ingår (se bilaga 1). Lärobok, planering 

och gruppindelning har sedan tagits med för egen del som stöd före och 

under lektionerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att texter av olika slag har ett stort 

inflytande på inramning och design av undervisningen, och dessa texter 

används av läraren under förberedelsefasen som en resurs för att samla fakta 
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(samla information) om ämnet magnetism och för att förbereda och skapa en 

struktur för det kommande arbetet tillsammans med eleverna (organisation). 

Detta sker genom att: 

läraren läser/använder  

 faktatexter (läroböcker riktade till elever, lärarpärm, faktaböcker och 

internet bl.a. lektion.se) 

 tidigare lektionsplaneringar 

läraren skriver/skapar  

 lektionsplanering 

 gruppindelning 

 gruppuppgifter 

 

Av de skapade texterna är det endast gruppindelningen som inte baseras på 

andra texter. Hur dessa texter används vid iscensättning av undervisningen 

och i arbetet med elevernas meningsskapande presenteras under avsnitt 5.3. 

Innan dess redogörs för hur temat och lektionerna är strukturerade. 

5.2 Lektionernas struktur och aktiviteter 
För att få en ram till hur texter används som resurs har de fyra lektionerna 

analyserats för att få eventuella aktiviteter att framträda. Här redogörs för 

tolkningen av denna sekvensering, och de aktiviteter som kategoriserats 

sammanförs i nästa avsnitt med texters förekomst och bruk.  

Lärarens uttalande nedan visar att det finns intentioner att dela upp 

lektionen i olika sekvenser. Så här ser läraren på utformandet av sin NO-

undervisning i stora drag:  

Det var väl så jag lärde mig på lärarhögskolan. Att ha en kontaktpunkt, väcka 

intresset, göra någon liten happening i början, eller visa på att det här är 

intressant det vi ska jobba med. Jag vill gå igenom, ge dem lite fakta, 

eftersom jag tycker att det är kul att berätta och delge dem och berätta om 

saker och diskutera. Därför gör jag gärna det en stund. Sen måste de ju få 

vara med i processen och undersöka. (Ex. 2. Lärarintervju 090324) 

 

För att kunna se ett mönster i de olika lektionernas innehåll och struktur 

sammanställs och jämförs aktiviteterna (sekvenserna) och deras respektive 

tid (tempo) i tabellerna 6-9.  

Tabell 6. Sekvensering och tempo i lektion 1 – 66 minuter 

Aktivitet  Introduktion, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Upp-

följning 

Grupp-

arbete  

Avslutning, 

framåtblick 

Tid  15 min 24 min 15 min 8 min 4 min 
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Tabell 7. Sekvensering, och tempo i lektion 2 – 67 minuter 

Aktivitet  Repetition, 

introduktion, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Upp-

följning, 

instruktion 

Grupp-

arbete  

Avslutning, 

framåtblick 

Tid 29 min 8 min 20 min 3 min 7 min 

 

Tabell 8. Sekvensering och tempo i lektion 3 – 81 minuter 

Aktivitet  Repetition, 

introduktion, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Upp-

följning, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Gruppvis 

redo-

visning 

Avslut-

ning, 

framåt- 

blick 

Tid 30 min  20 min 9 min 12 min 7 min 3 min 

 

Tabell 9. Sekvensering och tempo i lektion 4 – 79 min 

Aktivitet  Repetition, 

introduktion, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Upp-

följning, 

instruktion 

Grupp-

arbete 

Samman-

fattning, 

avslutning 

Tid 24 min 11 min 17 min 20 min 7 min 

 

Sammanfattningsvis noteras att de fyra lektionspassen i temat magnetism är 

upplagda efter ett återkommande mönster: introduktion ^ grupparbete ^ 

uppföljning ^ grupparbete ^ avslutning. Samtliga lektionspass inleds med 

lärarledd tillbakablick och repetition av tidigare arbete samt en noggrann 

instruktion av kommande moment. Dessa delar har jag valt att sammanföra 

under benämningen introduktion. Vid temats första lektion gjorde läraren en 

kort repetition av tidigare teman i NO:  

L: … sist vi träffades och hade NO, så hade vi lite tekniklego och vi pratade 

olika rörelsegrejer och ni byggde lite grann. Sen har vi haft tekniktema som 

har handlat om… 

David: Blixtlås och tändhattar 

L: Just det, blixtlås och tändhattar. Där har ni fått forska lite grann om olika 

svenska uppfinningar, vi har gjort sprattelgubbar, vi har pratat om hur 

flygplan kan flyga och så vidare. Idag ska vi prata om nåt helt annat. Idag ska 

vi prata om magnetism och magneter… och då undrar jag… är det nån som 

vet vad en magnet är? (Ex. 1. Introduktion lektion 1) 

 

Vid de följande tre lektionerna inleder läraren med repetition av innehållet 

från föregående lektion. Passen innehåller vardera två avsnitt med arbete i 
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grupp av varierande längd. Grupparbetet föregås av en kortare instruktion, 

som räknas in i tidigare aktivitet, förutom under andra delen av lektion 1 där 

instruktionen ges samtidigt som eleverna börjar undersöka. Grupparbetet 

följs sedan upp av en lärarledd redovisning, det jag benämner uppföljning. 

Efter det andra grupparbetspasset genomförs endast en kort uppföljning (och 

i lektion 3 en gruppvis redovisning) som därför räknas in i avslutningen. 

Under avslutningen sammanfattar läraren, kopplar ämnesinnehållet till 

vardagsfenomen, ger ibland en hemuppgift, och berättar till sist (förutom vid 

det fjärde lektionspasset) om vad nästa lektion kommer att handla om. Det 

som framförallt skiljer lektionernas struktur är, som framgår av tabell 6-9, 

hur mycket tid som ägnas de olika aktiviteterna. 

5.3 Texter under lektionerna 
I detta avsnitt sammanförs och redovisas aktiviteterna med de texter som 

förekommer. Varje kategori kopplas samman med de texter som används 

samt textens funktion under de olika aktiviteterna, det som utgör texten som 

resurs. De olika resurskategorierna är som tidigare nämnts fyra till antalet: 

organisation, samla information, presentera information och bearbeta 

information.  

Inledningsvis redovisas varje aktivitet i tabellform genom en 

sammanställning av texters förekomst och bruk. I begreppet visuella texter 

har jag även låtit samtal om texter som finns i hemmen ingå, även om dessa 

inte är synliga i bokstavlig mening. Dessa texter är ofta relaterade till 

fenomenet magnetism (t.ex. viktiga lappar som fästes med 

kylskåpsmagneter). I materialet avspeglas spår av läromedlets lärar- och 

elevbok, och enstaka andra identifierbara texter, i de lärarledda samtalen 

såväl som i de texter läraren skapar. Därför finns även dessa spår av andra 

texter med i tabellen. Vad spåren innehåller samt en beskrivning av 

förekommande texter följer efter respektive tabell. Läsa innebär att 

befintliga texter används och de kan läsas tyst eller högt. Skriva innefattar de 

texter som skapas. Skrivna texter kan bestå av löpande text, listor eller 

enstaka ord men även ritade bilder, kartor eller andra grafiska symboler, och 

de kan även vara multimodala med både bild och text. Pilen i tabellen () 

visar vilka texter som avsätter spår, och var dessa framträder i andra texter 

respektive i samtal. 

L står för läraren medan E står för enstaka eller flera elever. När flera 

elever deltar i interaktionen kompletteras E med en siffra för att kunna skilja 

dem åt. Fokuselevernas fingerade namn används däremot genomgående. För 

att styrka och förtydliga sammanställningen i tabellerna 10-13, beskriver jag 

vad som sker, samt exemplifierar beskrivningarna i ord och bild. 

Sammanställningen av samtalsanalyserna från de lärarledda samtalen 

redovisas även de under respektive aktivitet och då under rubriken 
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Textrelaterade samtal. Tanken är att gå djupare in på hur läraren designar 

samtalen kring text och vad dessa samtal innehåller, och med det ge svar på 

frågan om vad som karaktäriserar interaktionen under de olika aktiviteterna. 

Analysaspekterna innehåll, förhållningssätt, interaktionsmönster och 

intervention redovisas och exemplifieras enskilt, men även gemensamt 

eftersom de påverkar varandra och har ett starkt samband. Avslutningsvis 

sammanfattas både texter och textsamtal kort i samband med varje aktivitet. 

5.3.1 Introduktion 

Introduktionen innefattar den inledande aktiviteten av respektive lärsekvens, 

och det är här som det förberedande arbetet iscensätts. Tiden räknas från det 

att eleverna kommer in i klassrummet och läraren inleder lektionen, tills att 

ett grupparbete tar vid. Som framgår av tabell 6-9 varar introduktionen 

mellan 15 och 30 minuter, vilket sammantaget är 33 % av tematiden. Att 

första passet har en kortare introduktion beror på att läraren endast helt kort 

repeterade vad tidigare teman innehållit (se citatet i exempel 1 ovan). I 

introduktionen ingår en kort uppdatering för elever som varit frånvarande, 

medan en stor del av tiden under lektionspass 2-4 ägnas åt repetition av vad 

tidigare pass handlat om samt kontroll av elevernas förståelse. I ett 

återkommande mönster följer sedan instruktion för det kommande laborativa 

arbetet i grupp. I tabell 10 sammanställs vilka texter som förekommer och 

vad lärare och elever gör med dessa texter.  

Tabell 10. Texter och textanvändning under lektionernas inledande del  

Aktivitet Introduktion (33 % av den totala tematiden) 

Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

L läser högt: uppgifter (frågor), gruppindelning  

L läser tyst: lektionsplanering, uppgifter 

E läser högt: uppgifter (svar), etikett på en burk (vid ett 

enstaka tillfälle) 

E läser tyst: uppgifter (frågor och svar), taveltext 

L skriver: taveltext, bokstav i järnfilspån på OH 

E skriver: svar (någon enstaka elev i undantagsfall) 
Samtal om: uppgifter och laborationsanteckningar  

(frågor, svar, hypoteser och tidigare svar, förklaringar) 

”magnetord”, lappar och bilder som fäster på 

kylskåp/whiteboard, meddelanden, skrivtavlor, taveltext 

-------------------------------------------------------------------- 

Spår av  

texter 

 

 

 

Olika läroböcker (elevböcker och lärarpärm), internet  

texter: planering, frågor, taveltext, NO-häftet  

samtal om: tidigare teman, magneter i hem och skola 

(form och funktion), metallers magnetiska egenskaper, 
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---------------- 

jordens poler, batteriers poler, magnetfält, kompass, 

sambandet magnetism - elektricitet, elektromagnet 
----------------------------------------------------------------- 

Texten som 

resurs 
Organisation och information – presentera, samla och 

bearbeta 

 

Under förberedelsefasen använder läraren text dels som en resurs för att 

organisera arbetet, dels som en resurs för att samla information om 

magnetism inför kommande lektioner. Organisationen och det praktiska 

arbetet ska sedan iscensättas under introduktionen. De texter som förkommer 

under denna aktivitet befinns ha olika funktioner. Dels utgör texter en resurs 

för att organisera arbetet, dels för att presentera, samla och bearbeta 

information.  

5.3.1.1 Organisation  

Organisationen, som är en del av inramning och iscensättning, skapar 

förutsättningar och möjligheter för elevernas meningsskapande under hela 

lärsekvensen, och den utgör därför en väsentlig del av undervisningen. 

Läraren läser upp gruppindelningen vid första passet och berättar vilka 

elever som ska arbeta tillsammans under temat. Placeringen bestämde 

läraren när eleverna kom till första passet, förutom de fyra fokuselevernas 

platser som läraren och jag tillsammans hade bestämt i förväg av hänsyn till 

kamerans placering. Lärarens lektionsplanering används för att hålla tråden i 

lektionen och fokusera på innehållet, samt som stöd för att kunna återkoppla 

och repetera det som gjorts tidigare. Det framgår av observationerna då 

läraren med jämna mellanrum läser i sina egna anteckningar. 

Gruppuppgifterna, som har en central roll genom alla lektioner, används 

också som en resurs för att följa den planerade strukturen. Utdraget från 

lektion 1 illustrerar hur arbetet i grupp organiseras med hjälp av uppgifterna: 

L: Ni kommer att få en sån här lapp av mig. Här står det massa olika 

uppgifter. Vi ska inte göra alla idag, vi kommer inte att hinna det. Vi ska 

börja göra den första [håller upp ett papper och pekar]. Vilka saker fastnar på 

magneten? Och det vore ju roligt om ni först i gruppen tittar på alla saker 

som ni tror är magnetiska. Sen kan ni faktisk dela upp dom i två högar på 

bordet först. En icke-magnetisk hög och en magnetisk hög. Sen provar ni och 

ser om ni hade rätt [liten paus]. I eran NO-bok ska ni slå upp en ny sida där ni 

ska klistra in dom här [pekar på papperet]. Jag tänkte att ni inte behöver 

skriva av dem. Ni ska få sax och klippa ut och så klistrar ni in det där. Och 

sen under varje så skriver ni. Så här står det: Vilka saker fastnar på 

magneten? Ni klistrar in den frågan på en ny sida i er NO-bok och så under 

den så skriver ni eller ritar bilder till om det är svårt att skriva vad det är, 

vilka saker som faktiskt är magnetiska. Sen ska vi diskutera det.                 

(Ex. 2. Introduktion lektion 1) 
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Som framgår av utdraget är den muntliga instruktionen till kommande 

gruppuppgift noggrann och läraren berättar detaljerat hur de ska göra, och 

läser även de frågor som eleverna ska arbeta med under kommande aktivitet. 

Läraren har skrivit och kopierat frågorna i förväg med motiveringen: ”Jag 

tänkte att ni inte behöver skriva av dem.”. Det framgår även att eleverna 

likaväl kan dokumentera sina iakttagelser i bild som med ord (”så skriver ni 

eller ritar bilder till om det är svårt att skriva vad det är.”). Läraren 

poängterar att eleverna ska pröva (i vissa fall ställa hypotes) och diskutera 

innan de skriver i sina böcker, vilket utgör ett spår från PULS lärarpärm, 

som i sin tur citerar den tidigare kursplanen i Biologi, fysik och kemi: 

Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna 

själva erfarit. Det betyder att god tid måste ägnas åt elevernas egna 

undersökningar, upptäckter och diskussioner. Alla sinnen bör engageras och 

stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna frågor. (Sjöberg & 

Öberg 1997b:59) 

 

Förutom att använda text som resurs för att organisera det undersökande och 

naturvetenskapliga arbetssättet, används text under introduktionen till stor 

del som underlag för att presentera, samla och bearbeta information om 

magnetism och ellära.  

5.3.1.2 Presentera och samla information 

Läraren har i förväg läst olika faktatexter, varav ett flertal riktar sig till 

elever, inklusive en internettext om den danske fysikern Hans Christian 

Ørsted. Under lektionen väljer sedan läraren att presentera innehållet 

muntligen och genom att illustrera på tavlan istället för att låta eleverna läsa 

samma texter. Innan ny information presenteras ställer läraren frågor om 

elevernas förkunskaper och vilka föreställningar de har om fenomenet. 

Innehållet från grupparbete i tidigare lektioner bearbetas ytterligare genom 

repetition och samtal om de olika föreställningar som vuxit fram. Därigenom 

får läraren möjlighet att samla information om dessa föreställningar. De 

fakta som läraren samlade in under förberedelsefasen presenteras för 

eleverna som ges möjlighet att tillägna sig nya begrepp och skapa förståelse 

för hur magnetism fungerar (samla ny information). I denna muntliga och 

skriftliga presentation, där lektionsplanering och gruppuppgifter är ett stöd 

för läraren genom att de läses tyst och/eller högt, framkommer spår av 

lärobokstexter. Här följer ett exempel på hur läraren presenterar information 

med tydliga spår från en lärobok som tar upp att ”En magnet är något som 

kan dra till sig föremål av metallerna järn, nickel och kobolt” (ingen ref. 

finns): 

L: Vi pratade ju om att det finns olika ämnen i naturen, och det är metaller. 

Men det behöver ju inte vara rent järn, och det behöver inte vara rent nickel 

eller rent kobolt utan det kan också vara en blandning. För ibland blandar 
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man ju metaller och innehåller den där metallblandningen någon av dom här 

metallerna så blir det oftast magnetiskt. (Ex. 3. Introduktion lektion 2) 

 

Läraren presenterar information både muntligen och skriftligen på tavlan 

med stöd av sin lektionsplanering eller spontant beroende på de frågor som 

eleverna ställer. Läraren exemplifierar och förklarar ofta med hjälp av olika 

teckensystem, vilket framgår av nedanstående exempel. Här förklarar läraren 

hur kompassnålen fungerar genom att använda rösten, kroppen och genom 

att rita på tavlan: 

L: Det är nånting i marken, man skulle kunna säga att det är som en jättestor 

magnet däruppe som suger till sig alla små magneter. Jag ska visa. Jordklotet 

där vi bor, det är ju runt [ritar på tavlan]. Genom jorden går det en sån här 

axel. Inte en sån här axel [pekar på sin axel, tittar på papperet] utan det är, om 

man tar en jordglob, det är som en pinne rakt igenom jorden.                      

(Ex. 4. Introduktion lektion 3) 

 

Läraren använder olika resurser i exemplet (bild på tavlan, sin egen axel och 

sina anteckningar) och i detta fall, precis som i många andra, tar läraren hjälp 

av sin lektionsplanering som i sin tur skapats med stöd av läroböcker. 

Bilden, i ovanstående exempel, har alltså rekontextualiserats genom att föras 

vidare från lärobok till tavlan via lärarens planering (vid andra tillfällen förs 

texten ytterligare vidare till elevernas NO-häften). Det framgår tydligt av 

materialet att anteckningarna är en resurs, då läraren ofta tittar/läser i dem 

under lektionen. Även artefakter i form av kompasser och magneter med 

mera används för att både visa och låta eleverna tillsammans i gruppen 

pröva, ställa hypoteser och diskutera.  

Under introduktionen öppnar läraren upp för frågeställningar genom att 

presentera ämnesinnehållet, men presenterar däremot inte den information 

som eleverna själva är tänkta att undersöka i empirin. Det visar sig 

exempelvis under ett samtal där eleverna får ställa hypotes om huruvida man 

kan göra en magnet av en vanlig spik eller sax. Läraren väljer då att inte 

bekräfta svaren på de frågor som ska undersökas: 

Amanda: Om man tar en nål till exempel, då fastnar den på saxen.  

L: Vad säger E1? 

E1: Jag tror att spiken fastnar i varje fall för om man drar en nål mot en 

magnet då.  

L: Du har redan provat det här lite grann. Då är det ju faktiskt… ja, E2? 

E2: Om man liksom gnider saxen eller spiken mot magneten så blir den 

magnetisk. 

L: Ni ska bara få några minuter på er i grupperna. Ni kommer att få varsin 

magnet också. Jag kommer inte att säga nånting, vi diskuterar om en stund. 
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Kolla om ni kan få en spik att bli magnetisk, kolla om ni kan få en sax att bli 

magnetisk. (Ex. 5. Introduktion lektion 2) 

5.3.1.3 Bearbeta information 

En stor del av introduktionstiden används för att eleverna ska få bearbeta 

ämnesinnehållet genom att repetera innehållet i tidigare lektioner, främst 

från det undersökande arbetet. I det arbetet har läraren stöd av 

lektionsplanering samt gruppuppgifter, medan eleverna har stöd av sina 

laborationsanteckningar i och med att de kan läsa i dem. Läraren inleder 

varje lektionspass med att sammanfatta vad de tidigare samtalat om, och gå 

igenom de gruppuppgifter som behandlades föregående pass. Läraren 

berättar och ställer frågor så att eleverna får förklara fenomen och 

företeelser, ofta med koppling till vad som kan finnas i hemmen och 

användningsområden i vardagen. Som exempelvis när en hemuppgift ska 

redovisas: 

L: När vi avslutade så sa jag till er så här: gå hem och kolla om ni ser några 

magneter hemma. Är det någon som har sett en magnet hemma eller tänkt att 

Aha, där satt det ju faktiskt också en magnet? (Ex. 6. Introduktion lektion 2) 

 

Ett annat exempel på koppling mellan magnetism och vardagsanvändning, 

och även på hur läraren stöttar eleverna i deras bearbetning av 

informationen, är när läraren försöker skriva sitt namn med magnet i 

järnfilspån för att illustrera hur en magnetisk rittavla funderar. En elev har 

tidigare berättat om en magnetisk leksak som man kan rita och skriva på, och 

läraren intervenerar här genom att uppmuntra och bekräfta elevens 

berättelse: 

E: Hos min mormor så har hon en röd som man skruvar med två såna härna, 

och sen skakar man för att få bort allt. 

L: Det var ju jättesmart! Kanonbra, rolig leksak som man använder 

magnetism till. (Ex. 7. Introduktion lektion 2) 

 

Att skriva i järnfilspån och att samtala om magnetiska rittavlor innebär 

förekomst av text, även om den texten är kopplad till magneters 

användningsområden, likaväl som magnetlås i skåpdörrar. I exemplen 6 och 

7 ovan framkommer tydliga spår av andra texter då flera av läroböckerna 

poängterar, och tar upp exempel på, magneters användning i vardagen.  

Utan att du tänkt på det, har du säkert haft nytta av magneter många gånger – 

kanske till och med idag.  För både i skola och hem finns magneter av många 

slag. (Ur okänd, kopierad lärobok i vilken läraren läst inför temat.)  

 

Taveltext skapas av läraren och här är gränsen mellan att bearbeta och att 

presentera information svår att dra då de ibland går i varandra. Som i 
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följande exempel då läraren använder både tavla, kroppsspråk och artefakter 

i form av en burk med järnfilspån för att bearbeta och presentera information 

om hur en magnettavla från tidigare exempel fungerar:  

David: Vadå, jag fattar inte. [Amanda visar lite med händerna.] 

L: Jag ska visa dig. Det är som en liten platta. En liten platta den kan se ut på 

olika sätt [ritar och förklarar på tavlan]. 

E: Ja en sån!  

L: … och så sitter det något längst fram. Jag tror att det faktiskt är som du sa 

Björn, vad trodde du att det är som sitter längst fram? 

Björn: Metall… eller  magnet. [L  skriver magnet vid bilden.] 

Amanda: Man kan hålla på lite avstånd så här, så ritar den. 

L: Men det kan inte vara sand utan det måste vara nån typ av metall, nåt som 

är magnetiskt. Jag skulle faktiskt kunna tro att det kan vara samma som i den 

här burken [håller upp en liten burk med järnfilspån]. (Ex. 8. Introduktion 

lektion 2) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att åtskilliga spår av lärobokstexter 

framkommer i lärarens samtal under inledningen. Observerbara texter 

handlar till stor del om organisation, medan spår av texter övervägande 

berör innehållet, dvs. information. Av förekommande texter är uppgifter 

(frågorna), laborationsanteckningar och taveltext de mest framträdande vad 

gäller att läsa och skriva. Under introduktionen har text dock en 

förhållandevis undanskymd roll, men kan sägas utgöra en resurs genom att: 

 läraren organiserar arbetet genom samtal med stöd av 

gruppindelning, gruppuppgifter och lektionsplanering. 

Gruppuppgifter och lektionsplanering innehåller spår av läroböcker 

(olika elevböcker samt PULS lärarpärm). 

 läraren presenterar information om ämnesinnehåll med stöd av 

lektionsplanering och taveltext, vilka innehåller spår av läroböcker, 

och enstaka internettext. Den ursprungliga lärobokstexten 

presenteras företrädesvis muntligen och på annat vis 

rekontextualiserad, till exempel genom att överföras till taveltext. 

Läroboken medieras med andra ord genom läraren, som tolkar och 

anpassar innehållet. 

 läraren samlar information om elevernas syn på fenomenet, genom 

samtal med stöd av gruppuppgifter och lektionsplanering. Eleverna 

samlar information under lärarens presentation och genom 

lärarledda samtal kring de uppgifter som tidigare genomförts och 

dokumenterats. Spår av text är även framträdande i dessa samtal. 
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 elever bearbetar information genom lärarledda samtal med stöd av 

taveltext och de egna laborationsanteckningarna. 

5.3.1.4 Textrelaterade samtal 

Vardagliga formuleringar dominerar innehållet i samtalen framför allt i 

lektion 1, vilket särskilt framkommer under samtalen om magnetism i 

vardagen. Som i följande exempel: 

L: Nån annan, har nån nåt förslag? Försök och tänka till hemma. Finns det 

någonstans hemma en magnet som ni har nytta av? Finns det någonstans i 

skolan en magnet som ni har nytta av… eller inte nytta av? [Ger frågan till 

E1.] 

E1: Akvariet jag har, så sätter man den på insidan och utsidan och så drar 

man, så sitter dom ihop genom glaset, typ så här. 

E2: och så blir det rent liksom. 

L: Precis, jamen ja, sån hade jag också när jag hade akvarium när jag var 

liten! Två stycken, två magneter, en på varje sida, och så drar man efter glaset 

och så skrapar den rent. Den har du ju nytta av, eller hur? Mycket nytta av! 

(Ex. 9. Introduktion lektion 1) 

 

En tydlig tendens är att längre fram i temat förkommer allt fler exempel på 

ett naturvetenskapligt språk/ordval (empiriska beskrivningar och 

förklaringar, teoretiska beskrivningar och förklaringar samt även 

generaliserande beskrivningar och förklaringar) från både elevernas och 

lärarens håll. Varje lektion inleds med att läraren frågar eleverna om vad en 

magnet är. David som får frågan i tre av lektionerna kan utgöra ett exempel 

på den språkliga (begreppsliga) utveckling som sker hos eleverna, samt 

lärarens stegvisa ökning mot en mer naturvetenskaplig terminologi. En 

utveckling som även visar tecken på elevernas meningsskapande:  

Lektion 1: 

L: Är det nån som vet vad en magnet är? E 

E: Det är en liten plupp. 

L: En liten plupp, som… ja försök. 

E: som fäster på typ kylskåp. [David och flera räcker upp handen.] 

L: En liten plupp som fäster på kylskåp. Ja, absolut. David har du en annan 

beskrivning? 

David: Det kan fästa sig på järn och metall. 

L: Fäster sig på järn och metall. 
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Lektion 3: 

L: En magnet, vad är det? David? 

David: Det är en magnetisk sak, den sätter sig vid metall.  

L: [nickar] Fäster sig på metall. Mmm, Amanda? 

Amanda: och som drar sig åt, vad heter det så här, järn och så.  

L: Vissa, vissa, järn är… 

Amanda: Och det där bolt, det andra…  

L: Ja, det var tre stycken ämnen som den tyckte om, eller hur. Är det nån som 

kommer ihåg dom tre ämnena?  

E: [ohörbart] 

L: Järn… [pekar på Björn] 

Björn: Kobolt och nickel. 

L: Det är tre olika metaller, grundämnen, men naturligtvis kan man blanda 

andra metaller med nån av dom här, så får man en metall som också är 

magnetisk som fäster på metall.  

Lektion 4: 

L: En magnet, kan nån av er förklara för mig vad en magnet är? Vad säger du 

David? 

David: En magnet är typ en metallbit som sätter sig, fäster sig vid metall av 

järn.  

L: Absolut! Det är en metallbit som fäster sig vid andra metaller av järn. 

 

I lektion 3 presenterar läraren en teoretisk förklaring till sambandet mellan 

olika metaller och magnetism (”Det är tre olika metaller, grundämnen…”). I 

utdraget från lektion 4 framgår att David är säkrare i hur han ska förklara 

vad en magnet är. I lektion 1 har en annan elev infört ordet ”fäster” som 

David sedan använder, och han rättar sig själv i lektion 4 genom att byta ut 

”sätter sig” mot ”fäster sig”. Samma omformulering gjorde läraren i lektion 

3, vilket tyder på en begreppslig progression från lärarens sida, och som 

uppenbarligen David tagit till sig (även om metallerna nickel och kobolt inte 

nämns i sista utdraget).  

Vardagsspråket har en tydlig koppling till den interaktiva dialogen, som 

nästan uteslutande sammanfaller med IRF-kedjornas interaktionsmönster. 

Den interaktiva dialogen, som ofta bär spår av text, öppnar för sidospår 

vilket ibland leder till att eleverna kommer ifrån ämnet (t.ex. vid vilka poler 

pingviner och isbjörnar bor). Där låter läraren elevernas associationer styra 

dialogen, men blir efter en stund mer auktoritativ i sitt förhållningssätt och 
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tar initiativ för att åter styra in samtalet på ämnet och utvecklingen av ”the 

scientific story”. Den mer styrda IRE-strukturen förekommer mer frekvent 

under senare delen av temat, då tillsammans med ett auktoritativt 

förhållningssätt. Vid de episoder där text (i form av uppgifter, 

lektionsplanering och taveltext) är direkt involverad är lärarens 

förhållningssätt, med enstaka undantag, uteslutande auktoritativt och ibland 

även utan interaktion. Dessa interaktiva episoder har då en IRE-struktur. 

Följande exempel visar ett utdrag ur en auktoritativ interaktion med IRE-

struktur om vilka föremål som fastnar på magneter: 

L: Vi återgår till magnetism. Jag fortsätter med min genomgång och 

repetition. Det är en magnet! Vi har kollat olika saker som fastnar på 

magneter. Kan ni säga nån sak som ni fastnar på en magnet? E1? 

E1: En femkrona.  

L: En femkrona. E2? 

E2: Olika sorters skruvar.  

L: Bra E2. Fastnade alla sorters skruvar som vi hade i den lådan?  

E2: Nej, det berodde på vilken metall. 

L: Amanda? 

Amanda: Sån där? [Pekar på vita tavlan.] 

L: Ja, vi konstaterade ju att den här faktiskt var magnetisk, att det fastnade på 

tavlan. E3? 

E3: Krokodilklämma.  

L: Krokodilklämman. Kommer ni ihåg dom här små fina, dom hoppade ju 

upp här [håller upp en klämma]. De var flera saker i eran tallrik som fastande 

på magneten. … Bra. Måste man ha magneten direkt på det föremålet som 

det ska fästa vid eller verkar den även på lite avstånd? E4? 

E4: Den verkar på avstånd. 

L: Ja, det gör den faktisk, den är stark den här kraften. 

(Ex. 10. Introduktion lektion 4) 

 

Innehållet karaktäriseras av såväl vardagsspråk som ett naturvetenskapligt 

språk. De två sista turerna visar hur läraren intervenerar genom att markera 

och sedan utveckla elevens empiriska beskrivning till en (generell) teoretisk 

förklaring – ”…, den är stark den här kraften”.  

I episoder där endast spår av lärobokstext framkommer, innehåller drygt 

hälften interaktiv dialog med IRF-kedjor, medan resterande samtalsepisoder 

är auktoritativa. En interaktiv dialog som innehåller spår från en lärobok där 

det står att magneter är känsliga, och där Davids respons (R) på den öppna 
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frågan (I) leder till att läraren ger feedback (F) och utvecklar svaret, kan 

enligt min tolkning se ut som följer:  

L: Samtidigt så är magneterna ganska känsliga, det tror jag vi har sagt. Man 

ska inte… [tappa den säger E2] tappa den, slänga den i golvet. Vad händer 

då? För då… [visar genom att slå magneten mot handen]. Vad händer David? 

David: Då kanske den där sydpolen och nordpolen ramlar dän och är på 

golvet.  

L: Precis [skrattar] dom ramlar inte dän och är på golvet, men man liksom 

rubbar ordningen i dom.  

E2: Och då kanske dom inte får tillbaka sin… 

L: Nej, så magneter ska man vara lite försiktiga med.                                  

(Ex. 11. Introduktion lektion 4) 

 

I exemplet intervenerar läraren genom att markera och utveckla Davids 

vardagsformulering (skämt), om vad som händer om man tappar en magnet, 

till en teoretisk förklaring i den tredje turen – ”Då kanske den där sydpolen 

och nordpolen ramlar dän och är på golvet.”  ”man liksom rubbar 

ordningen i dom.” Omformuleringen exemplifierar markering som den mest 

frekventa interventionen. Det innebär att läraren markerar en idé 

(föreställning) genom att upprepa den och även genom att omformulera och 

utveckla föreställningen i riktning mot ett mer naturvetenskapligt innehåll. 

Under introduktionen lägger läraren även tyngdpunkt vid att kontrollera 

elevernas förståelse genom att be dem förklara sin ståndpunkt, samt genom 

att blicka tillbaka och sammanfatta vad eleverna kommit fram till under det 

laborativa arbetet under tidigare pass och även forma idéer genom att till 

exempel introducera begrepp. 

Sammantaget visar tendenserna i samtalsanalysen under 

introduktionsdelen, och under temats gång, att läraren leder samtalet med sin 

lektionsplanering och frågorna (gruppuppgifterna) som underlag och: 

 innehållet omfattas av allt fler naturvetenskapliga, främst empiriska, 

beskrivningar och förklaringar från att inledningsvis ha varit övervägande 

vardagsbaserat (då samtalen kretsade kring magnetism i vardagen). 

 förhållningssättet rör sig från interaktiv dialog mot auktoritativ 

interaktion. Samtalen innehåller ökat inslag av auktoritet när text (och då 

inte spår av text) är involverad.  

 interaktionsmönstret följer förhållningssättet genom att gå från IRF-

kedjor till en mer styrd IRE-struktur. När samtalen kretsar kring 

uppgiften, dvs. mer styrd, blir även frågorna mer slutna.  

 lärarens intervention sker genom ett flertal olika strategier, främst genom 

att markera och forma idéer, kontrollera elevernas förståelse och 

sammanfatta slutsatser och det centrala i ”the scientific story”. 
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5.3.2 Grupparbete  

Under samtliga fyra lektioner förekommer arbete i elevgrupper vid två 

tillfällen så som de sitter placerade. Tiden räknas från det att lärarens 

muntliga instruktion är klar och tills läraren bryter aktiviteten för en 

gemensam genomgång. Tiden för grupparbete varierar stort och varar mellan 

3 – 24 minuter, vilket sammantaget är 36 % av den sammanlagda tematiden. 

Det innebär att grupparbete är den aktivitet som ägnas mest tid, tätt följd av 

introduktionsdelen som utgörs av 33 %. Under denna aktivitet får eleverna 

gruppvis pröva, laborera, diskutera och dokumentera. Mestadels används 

tiden till att undersöka olika föremåls magnetiska egenskaper för att kunna 

besvara gruppuppgifterna (se bilaga 2 och 3). Läraren cirkulerar under tiden 

runt i klassrummet för att stötta eleverna i processen, och intervenerar på 

olika sätt genom att göra dem uppmärksamma på väsentliga upptäckter, 

svara på frågor samt påminna eleverna om att fokusera på uppgiften.  

Tabell 11. Texter och textanvändning under lektionernas grupparbeten 

Aktivitet Grupparbete (36 % av den totala tematiden) 

Text  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L läser högt: uppgifter (frågor) 

E läser högt: uppgifter (frågor och svar, egna och 

varandras) 

E läser tyst: uppgifter (frågor och svar) 
E skriver: svar och förklaringar i NO-häftet, ”tatuering” 

på varandras händer (vid ett enstaka tillfälle) 

Samtal i elevgruppen om: uppgifterna (frågor och svar), 

hypotes, stavning, ord/begrepp, allt möjligt annat (t.ex. att 

det går att skriva med änden på glödlampan) 

L påminner om och kontrollerar att uppgiften görs, ställer 

frågor och svarar på frågor i anslutning till uppgifterna   

----------------- 

Spår av  

texter 

-------------------------------------------------------------------- 

PULS elevbok och lärarpärm  uppgifterna (text), 

arbetssättet  

----------------- 

Texten som 

resurs 

--------------------------------------------------------------------- 

Organisation, information – samla och bearbeta 

 

Under grupparbetet används text i form av uppgifterna återigen som en 

resurs för att organisera arbetet, men även för att eleverna genom ett 

undersökande arbetssätt gemensamt ska samla information samt bearbeta 

den information som läraren presenterade under introduktionen. Dessa båda 

delar hör nära samman under denna aktivitet, varför de redovisas 

gemensamt. Frågorna utgör en väsentlig del av lärarens design av temat, då 

en stor del av verksamheten i samtliga aktiviteter kretsar kring uppgifterna. 

Uppgifterna ger här ett stöd för laboration, diskussion och dokumentation i 
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grupperna. Ett syfte som framgår av lärarens planering är att eleverna ska få 

”Undersöka magneters egenskaper” (lektion 1-2) och ”Uppleva magnetism – 

experiment med dankar och magneter” (lektion 3). Kanske är syftet också att 

eleverna ska vara aktiva, samarbeta och ha roligt? (se citat om glädje s. 76). 

5.3.2.1 Organisation  

Den text som förekommer under grupparbetet bidrar till att iscensätta arbetet 

och styra arbetsgången, en arbetsgång som återkommer vid flera tillfällen. 

Vid sex av åtta gruppaktiviteter används skrivna uppgifter för att styra 

arbetet. I övrigt ges muntliga instruktioner. Inför samtliga skrivna 

gruppuppgifter har läraren gått igenom hur eleverna ska gå tillväga med stöd 

av uppgiftsbladet, och läraren läser även frågorna högt. Eleverna får varsitt 

papper med uppgifter som de ska hjälpas åt att besvara skriftligen med hjälp 

det materiel, som visas i figur 4, och som läraren delar ut på ett fat.   

 

 

 

 

Figur 4. Materiel som används vid samtliga fyra 
lektionspass, förutom magneter och kompass. Vid 
pass 4 används även batteri, elsladd och glödlampa. 

 

Varje fråga ska klippas ut och klistras in i skrivhäftet som är ett häfte i A4-

format med varannan sida linjerad. Läraren har berättat för eleverna att de 

inte ska behöva skriva av frågorna, däremot tar klippandet och klistrandet en 

hel del tid i anspråk. Under det laborativa arbetet går läraren runt och pratar 

med grupperna dels om innehållet i uppgiften, men även för att kontrollera 

att de koncentrerar sig på uppgiften och att alla uppgifter utförs enligt 

instruktionen. Följande exempel11 illustrerar hur denna kontroll kan te sig 

och hur läraren intervenerar med både kroppsspråk och röst: 

[L kommer till gruppen och tar Davids papper och lägger framför honom. 

Pekar på texten, och hämtar en sax åt honom.] 

L: Har ni klippt ut? [Nej, svarar gruppen.] Klipp ut och klistra in! 

Amanda: Alla dom här? 

[Även Cecilia börjar klippa. Samtliga klipper och klistrar in i sina böcker.] 

(Ex. 1. Grupparbete lektion 1) 

                          
11 Som nämnts tidigare har ljudnivån (mycket samtidigt tal och ljud från slamrande materiel) 
under grupparbetet omöjliggjort att kunna urskilja all dialog i gruppen. Vissa delar har dock 
kunnat transkriberas och det är från de delarna som citerade exempel hämtas. 
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Amanda är den i gruppen som tar flest initiativ och som ofta läser både 

frågor och svar högt för kamraterna i gruppen. Det visar sig bland annat när 

Amanda läser en fråga högt medan hon klipper ut den: ”Vad händer med en 

magnet som kan vrida sig utan motstånd? Ni hör ju inte på mig vad jag 

säger.” och lite senare när hon säger till David: ”Häng med nu då. Vi har 

redan skrivit.” (lektion 3). De två gruppmoment som inte styrs av skrivna 

frågor är mer fria i sin struktur. Den minst styrda handlar om att fritt bygga 

med Magstix och i det momentet visade eleverna prov på stort engagemang 

och kreativitet.  

 

 

 

 

 

Figur 5. Magstix, dankar och små magnetiska stavar som 
kan kopplas samman och som används i lektion 3.  

 

Beträffande dokumentationen har läraren valt att inte låta eleverna följa den 

struktur som finns beskriven i lärarpärmen och elevboken till PULS. Att 

läromedelsförfattarna anser att en strukturerad dokumentation är väsentlig 

framgår av lärarpärmen: ”Gör ordentliga anteckningar! Ordentliga 

anteckningar är givetvis alltid av godo. Men här, där det finns många frågor, 

är behovet av att bokföra och strukturera särskilt stort.” (Sjöberg & Öberg, 

1997b:61). Sedan hänvisas till en anteckningsmall som finns i elevboken, 

och som författarna föreslår att läraren ska presentera på stordia eller på 

tavlan. I en separat färgad ruta står: 

Gör ordentliga anteckningar! 

Det bästa är att för varje experiment skriva  

 en rubrik med den fråga som ska besvaras.  

 hur ni tänker göra för att ta reda på svaret – rita gärna en bild. 

 er hypotes, det vill säga hur ni tror att det ska gå. 

 hur det faktiskt gick. 

 det svar ni fått fram genom experimentet.  

Ni kan fortsätta att anteckna på det här viset i många uppgifter också i 

fortsättningen. (Sjöberg & Öberg, 1997a:34)  

 

Innehållet i elevernas anteckningar, som alltså inte följer en given mall, samt 

vilka föreställningar som samlas och bearbetas behandlas i nästa avsnitt.  
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5.3.2.2 Samla och bearbeta information 

Under grupparbetet får eleverna möjlighet att praktiskt undersöka det läraren 

introducerat. Det arbetet sker i grupp, även om eleverna stundtals undersöker 

var för sig eller tillsammans med läraren.  

Text i form av uppgifter bidrar till att eleverna samlar information om 

vad en magnet är, vilka egenskaper den har, vilka ämnen som är magnetiska, 

hur man skapar en sluten krets osv. Läraren samlar under tiden information 

om elevernas syn på problemet och kontrollerar deras förståelse genom att 

samtala med dem under det laborativa arbetet. Till exempel låter läraren 

eleverna ställa hypotes innan de själva får söka svar och bearbeta sin syn:  

L: Börja med att gruppvis sortera upp. 

…  

L: Jag kommer inte att ge er magneterna förrän ni har börjat sortera upp dom. 

[Gruppen diskuterar och sorterar.]  

Amanda: Här lägger vi omagnetiska. 

David: Den här är magnetisk. 

?: Den här är gummi. 

Amanda: Nej, David. 

David: Ja den ja. 

[Fortsatt diskussion i gruppen om olika saker. De är oense om var en del 

saker ska ligga.] (Ex. 2. Grupparbete lektion 1) 

 

Efter att tillsammans ha placerat föremålen i två högar får gruppen 

(fokuseleverna Amanda, Björn, Cecilia och David) en magnet för att kunna 

kontrollera om de sorterat föremålen (se figur 4 ovan) rätt beroende på om 

de är magnetiska respektive inte magnetiska. Läraren kommer tillbaka till 

gruppen för att stötta eleverna under processen, som också ska 

dokumenteras, och ger dem här tydliga instruktioner om tillvägagångssätt: 

L: Har ni klistrat in den? [Jepp, säger någon.] Nu när ni börjar prova, prova 

en sak i taget och så kollar ni det gemensamt. 

Amanda: Okej, jag börjar med saxen. 

L: Och sen så sorterar ni upp så ni får nya högar. 

Amanda: Vem hade rätt! Okej, saxen var rätt visst var det. Okej, då skriver vi 

sax. (Ex. 3. Grupparbete lektion 1) 

 

Exemplet visar att eleverna inte endast samlar information om olika föremåls 

magnetiska egenskaper, de bearbetar samtidigt sina tidigare föreställningar. 
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Amanda konstaterar att hennes (gruppens?) hypotes stämmer överens med 

verkligheten: ”Vem hade rätt! Okej, saxen var rätt visst var det.” I 

lärarpärmen står:  

Poängen med hypotes och hypotesprövning är att man utsätter tidigare 

föreställningar för granskning […] Rena gissningar är alltså inte meningsfulla 

som hypoteser. Däremot bidrar experimentet till elevernas erfarenhet även 

utan att de i förväg ställer hypotes. (Sjöberg & Öberg, 1997b:61)  

 

Eftersom frågorna leder det undersökande arbetet i en specifik riktning, kan 

de sägas vara ett stöd när eleverna bearbetar sina respektive föreställningar 

och de får tillfälle att genom undersökning och samtal öka sin förståelse för 

olika fenomen. Gruppen prövar och undersöker, men förhållandevis lite tid 

av uppgiften ägnas åt att läsa och skriva. Frågorna om magnetism består av 

en mening och är övervägande slutna, medan de mer öppna frågorna om 

ellära består av två meningar. De skrivna svar som eleverna producerar är 

även de kortfattade (se bilaga 3). Emellanåt diskuteras gemensamt i gruppen 

vilka svar de ska skriva. Diskussionen rör huvudsakligen svarets innehåll 

men även dess form, exempelvis förs diskussion om det heter 

”mittemellanskruv” och hur ordet ”slags” stavas (se svaren på första och 

andra frågan i bilaga 3). 

Den arbetsform där dokumentation (både gällande form och innehåll) är 

mindre central är en medveten strategi från lärarens sida, vilket framkommer 

av fältdagboken:                      

Tidigare, innan L hade så mycket kunskap och erfarenhet, var L mer noga 

med att det skulle vara strukturerat, ”skriv hypotes…” Nu har L ändrat till 

mer fria former. ”Eleverna uppskattar det mer. Det är mer glädje när det är 

friare och mer experiment och inte så mycket dokumentation, men det kräver 

mer av läraren. Man måste vara påläst eftersom det kommer fler frågor, men 

det är roligare för både dem och mig.” (Fältanteckningar 090209) 

 

Vid flera tillfällen ger läraren uttryck för att ett syfte med dokumentationen 

är att eleverna ska minnas det undersökande arbetet bättre och att de ska 

kunna se mönster – helt enkel samla information: ”Skriv några exempel på 

material som släpper igenom, så att ni har lite koll.” (Läraren lektion 3).  

Andra gruppaktiviteten i pass 2, en av de två ”fria” gruppuppgifter som 

inte styrs av en skriven fråga och som heller inte ska dokumenteras 

skriftligen, varar i endast tre minuter och grupperna ska då undersöka var 

norr är med hjälp av en kompass. Här finns spår av text då det står om 

kompasser, som ju är magneter, i läroböckerna. Uppgiften är även en 

förberedelse för den fråga kommer senare och som handlar om vad som 

händer med en magnet som kan vrida sig utan motstånd. Den andra ”fria” 

gruppuppgiften (andra gruppaktiviteten i pass 3 som varar i 12 minuter) 

innebär att gruppen fritt ska få prova Magstix och sedan tillsammans skapa 
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ett ”spektakulärt konstverk” som ska redovisas muntligen för övriga klassen. 

Även i den uppgiften framträder spår av läromedlet PULS. Lärarpärmen 

(som citerar kursplanen) poängterar att ett empiriskt arbetssätt ska 

genomsyra undervisningen och dit hör den experimentella metoden som 

kännetecknar mycket av naturvetenskapen. I lärarpärmen står även att: 

”Magneter och magnetism är ett underbart område att utforska. Det är 

mycket viktigare att eleverna får tänka och pröva än att de når fram till vissa 

resultat.” (Sjöberg & Öberg, 1997b:61). En av elevböckerna tar även upp att 

det finns magnetiska leksaker. Läraren har bland annat skrivit i sin planering 

till lektion 3: ”Uppleva magnetism – experiment med dankar och magneter.”  

Sammanfattningsvis skapar grupparbetet möjlighet för eleverna att arbeta 

med sina naturvetenskapliga föreställningar. I det arbetet utgör texten en 

resurs genom att: 

 läraren och eleverna organiserar arbetet med stöd av gruppuppgifter, 

vilka innehåller spår av både läroböcker och de kursplaner som finns 

i lärarpärmen. 

 eleverna samlar information genom laboration och diskussion i 

grupp, utifrån gruppuppgifter. Läraren samlar information om 

elevernas syn genom samtal om gruppuppgifter.  

 elever bearbetar information genom laboration och diskussion i 

grupp, med stöd av gruppuppgifter.  

5.3.2.3 Textrelaterade samtal  

Medan eleverna arbetar i grupp har läraren en mer tillbakahållen roll, och 

samtliga elever får i denna aktivitet i stor utsträckning möjlighet att själva 

pröva och samtala. Det innebär som tidigare framgått att bara delar av 

samtalen kunnat urskiljas. Dock framgår en del av elevernas dialog med 

varandra, och även viss interaktion med läraren. Därför kan några 

framträdande drag i fråga om samtal och lärarens intervention exemplifieras. 

Innehållet i de samtal eleverna emellan som handlar om uppgifterna (de 

samtalar emellanåt om helt andra saker), verkar kännetecknas av vardagliga 

formuleringar som exempelvis: ”testa spiken”, ”prova den hära stenen”, 

”kolla, jag vet nu hur man ska göra”. ”Vi äger” – säger Amanda när de 

lyckats att få lampan att lysa i en ”krånglig sluten krets”. Men som även 

framgår av elevernas skriftliga svar, så leder de empiriskt beskrivande 

frågorna även in på ordval av mer naturvetenskaplig karaktär, vilket bland 

annat visar sig i följande utdrag ur en episod där David gör en empirisk 

beskrivning av ett föremål: 

[Gruppen diskuterar och sorterar.]  

Amanda: Här lägger vi omagnetiska. 

David: Den här är magnetisk. (Ex. 4. Grupparbete lektion 1) 
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Läraren kommer då och då till gruppen för att kontrollera såväl elevernas 

förståelse av deras naturvetenskapliga föreställning om fenomenet, som hur 

det går med själva processen. Vid dessa tillfällen blir inslagen av främst 

empiriska beskrivningar och förklaringar fler. Gränsdragningen mellan vad 

som är empirisk respektive teoretisk beskrivning/förklaring, kan vara svår 

göra. I det här fallet är min bedömning att läraren ger gruppen en empirisk 

förklaring mot bakgrund av att den magnet som fastnar kan observeras. 

L: Bara för att magneten fastnar på den så betyder inte det att det är en 

magnet. Den är magnetisk, men det är ingen magnet [håller upp något]. Det 

är skillnaden. (Ex. 5. Grupparbete lektion 1) 

 

Här följer ytterligare ett exempel på hur läraren stöttar elevernas 

meningsskapande kring magnetens egenskaper genom en empirisk 

förklaring: 

L: Skriv några exempel på material som släpper igenom. Så att ni har lite 

koll. Så har det med tjockleken att göra också, eller hur.  

(Ex. 6. Grupparbete lektion 3) 

 

Att tjockleken är avgörande för om ett föremål kan släppa igenom 

magnetism, är även en sammanfattande slutsats som läraren bidrar med. 

Exempel 6 visar även det andra tillfället då läraren menar att de ska skriva 

ner sina iakttagelser ”så att ni har lite koll”. 

Förhållningssätt och interaktion eleverna emellan framstår övervägande 

som interaktiv dialog, med tillhörande IRF-kedjor, men det finns inslag av 

auktoritativ interaktion då Amanda vid ett flertal tillfällen tar på sig en 

ledarroll i gruppen. Förutom de exempel på hennes auktoritativa hållning 

som redan getts visar följande episod hur den rollen kan te sig: 

Amanda: Vad skulle man göra? Finns det metaller som inte fastnar, ja det gör 

det. Den här. Nåra slags skruvar. [Skriver i sin bok.] Jag skriver här så länge. 

(Ex. 7. Grupparbete lektion 1) 

 

Här framgår att hon först läser frågan och sedan skriver svaret ”högt” så att 

kamraterna styrs (och får stöd) i hur de ska skriva, vilket i sin tur tydligt 

återspeglas i deras svar (se andra frågan bilaga 3). Tre skriver Några slags 

skruvar., medan David skriver Många slaks skruvar.  

Lärarens förhållningssätt under sin korta vistelse hos gruppen är 

företrädesvis auktoritativt, genom interaktion av IRE-struktur. Ett exempel 

visar hur eleverna styrs mot hur föremålen på tallriken ska benämnas: 

L: Vet ni vad det här är?  

David: Till en pistol.  

L: Bly.  
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David: En sån har min farfar hemma. (Ex. 8. Grupparbete lektion 1) 

 

Medan David använder sin erfarenhet och kopplar kulan till sin 

bakgrundskunskap presenterar läraren den rätta beteckningen på metallen. 

Emellanåt gör läraren hela klassen uppmärksam på en uppgift med en klar 

auktoritativ interaktion. Läraren visar sig nedan ta initiativ (I), eleverna ger 

respons (R) och i den sista turen ges evalueringen (E) med kroppsspråket: 

L: Så, nu ska vi gemensamt, sch, kolla på den tredje. Den tredje frågan är 

Kan magnetism verka på avstånd eller måste magneten beröra för att 

fungera? [Läser på ett av elevernas papper.] 

E1: No way, avstånd! 

L: Jag vet att ni har provat. 

E1: Avstånd. 

L: Har ni provat? 

E2: Nej. 

L: Du tror att det är avstånd. 

E3: Man håller den och så känner man. [L nickar och gör ”tummen upp”.] 

L: Prova, ta en sak som ni vet är magnetisk och så provar ni och känner. 
(Ex. 9. Grupparbete lektion 1) 

 

Interventionen under grupparbetet ser lite annorlunda ut än under de övriga 

mer lärarstyrda aktiviteterna. Ett flertal resurser används för att guida 

elevernas arbete med deras naturvetenskapliga föreställningar. Uppgifterna i 

sig, tillsammans med materiel, styr elevernas laborationer i den riktningen, 

och de får även stöd av de gemensamma diskussionerna för att skapa mening 

kring fenomenet magnetism. Läraren ingriper emellanåt i diskussionen, som 

beskrivits ovan, och använder röst och kropp för att stötta eleverna. Viktiga 

begrepp poängteras och markeras genom att utveckla en beskrivning: 

L: Vad sa du om mynten? Du sa nånting.  

[Eleverna provar mynten.] 

L: Den är magnetisk, klart och tydligt. 

Flera: Ja, femman. (Ex. 10. Grupparbete lektion 1) 

 

Andra strategier som att bekräfta och svara på frågor, introducera nya termer 

(t.ex. metallbleck, bly och rotera), kontrollera elevernas förståelse genom att 

exempelvis fråga gruppen: ”Vad kom ni fram till då?” eller ”Kolla om det 

funkar på ett finger.” används, men även att sammanfatta väsentliga 

slutsatser som i exemplet ovan om tjockleken. Dessutom kontrollerar läraren 
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att processen, ”görandet”, fortskrider genom sin blotta närvaro, och genom 

kontrollfrågor som:  

L: Har ni skrivit upp alla saker, som ni... [ja, svarar gruppen]. Vad stod det 

här då? Då kan ni klippa ut nästa. Finns det några metaller som inte fastnar, 

på magneter? [Ja, det finns det ju, säger någon.] Så skriver ni.  

[L pekar sedan på ett papper och de börjar klippa ut fråga 2.] 

(Ex. 11. Grupparbete lektion 1) 

 

Sammantaget visar de tendenser som framgår av samtalsanalysen att skrivna 

uppgifter, materiel och ett undersökande arbetssätt ligger till grund för 

arbetet och: 

 innehållet i gruppsamtalen kring uppgifterna är främst grundade i ett 

vardagsspråk, medan lärarens interaktion och intervention bidrar till ett 

mer naturvetenskapligt språk. 

 förhållningssättet i gruppen kännetecknas av interaktiv dialog med inslag 

av auktoritativ interaktion från en av elevernas samt från lärarens sida.  

 interaktionsmönstret följer förhållningssättet genom att elevernas 

samtalsmönster främst innehåller IRF-kedjor, medan lärarens 

auktoritativa förhållningssätt i samband med uppgifterna leder till samtal 

av IRE-struktur.  

 lärarens intervention sker genom att använda ett flertal resurser (t.ex. 

peka, visa med olika fysiska föremål, berätta, bekräfta muntligen och 

kroppsligen). Mest frekvent är de kontroller som görs, där även elevernas 

idéer markeras, genom att de omformuleras och nya begrepp införs, eller 

en idé delas så att alla görs uppmärksamma (se t.ex. exempel 9). De 

uppgifter eleverna fått kan tolkas som ett sätt att välja ut och markera 

centrala delar av ”the scientific story” och uppgifterna formar därigenom 

elevernas föreställningar genom möjligheter att upptäcka specifika 

särdrag och egenskaper hos olika ämnen. 

5.3.3 Uppföljning 

Tiden mellan lektionernas båda avsnitt med grupparbeten har kategoriserats 

som uppföljning. Under denna del leder läraren samtalet kring vad eleverna 

kommit fram till vid det laborativa arbetet i grupp. Uppföljningen varar 

mellan 9 och 20 minuter vilket sammantaget är 21 % av den totala 

tematiden. Läraren väljer att bryta för gemensam genomgång när grupperna 

verkar klara med gruppuppgiften (de aktuella frågorna), och/eller när det 

upplevs som ”rörigt” i klassrummet. Läraren höjer då rösten och säger till 

exempel efter 23 minuters grupparbete i lektion 3: 

Nu, bryter jag er. Alla tittar på mig. Det blir lite rörigt, för en del hinner bli 

färdigt, en del gör inte riktigt det ni ska, en del jobbar jättesnabbt och en del 
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jobbar lite långsammare. Så är det ju, vi jobbar olika. Nu ska ni ha klistrat in 

alla fyra. För som jag sa när jag gick runt till er, när ni har gjort färdigt en så 

tar ni nästa fråga, och dom flesta hann faktiskt också göra den sista. Lite 

snabbt ska jag gå igenom dom här fyra sista nu.  (Ex.1. Uppföljning lektion 

3) 

 

Det förekommer även en kortare uppföljning efter lektionens andra 

grupparbete, men den sammanfaller med lektionens avslutning, varför den 

istället sammanförts med den aktiviteten. I uppföljningen ingår däremot en 

kortare instruktion inför det andra tillfället av laborativt arbete i grupp. 

Tabell 12. Texter och textanvändning under lektionernas uppföljning av grupparbete  

Aktivitet Uppföljning (21 % av den totala tematiden)  

Text L läser högt: uppgifter (frågor) 

L läser tyst: lektionsplanering, uppgifter 

E läser högt: uppgifter (svar), anteckningar i NO-häftet 

E läser tyst: uppgifter (frågor och svar), taveltext  

L skriver och ritar: taveltext (frågor, svar, sammanfattning 

förklaring) 

E skriver och ritar: svar, taveltext (som kopieras) 
Samtal om: svar på uppgifterna, taveltext 

---------------- 

Spår av  

texter 

-------------------------------------------------------------------- 

Olika läroböcker (elevböcker och lärarpärm)   

texter: planering, frågor, taveltext, NO-häftet  

samtal om: magnetiska och ledande egenskaper hos olika 

material och metaller, atomer, jordens magnetiska poler, 

sambandet magnet-kompass, kompassens historia, 

magnetiska leksaker, batteriers poler, hur glödlampan 

fungerar, hypoteser, (målen i år 5) 

---------------- 

Texten som 

resurs  

-------------------------------------------------------------------- 

Organisation och information – bearbeta och presentera 

 

Under uppföljningen används text som en resurs för att strukturera 

organisationen samt för att presentera och bearbeta informationen från det 

undersökande arbetet. I samband med att eleverna presenterar vad de 

kommit fram till, inför läraren nya begrepp, visar på samband och 

visualiserar förklaringar, till exempel genom illustrationer på tavlan. Detta 

kan kategoriseras som att elever och lärare presenterar information samtidigt 

som eleverna bearbetar innehållet. Några konkreta exempel på de olika 

kategorierna ges under nedanstående rubriker. 
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5.3.3.1 Organisation  

Även i det uppföljande skedet av lektionerna används de texter som läraren 

skapat under förberedelserna som resurs för att upprätthålla organisationen. 

Dels lektionsplaneringarna, men även de uppgifter som löper som en röd 

tråd genom temat. Dessa bidrar till att hålla fokus på ämnesinnehållet, vilket 

blir tydligt i exempel 1 ovan, men även i följande utdrag från övergången 

mellan grupparbete och uppföljning:  

[L skriver av fråga 1 på tavlan: Vilka saker fastnar på magneter? L tittar i sina 

papper, tystar klassen och påbörjar uppföljning.] 

L: Då, schh… nu ska jag bryta så ska vi prata. (Ex. 2. Uppföljning lektion 1)  

 

Det framgår alltså vilken fråga som ska redovisas, och taveltexten förstärker 

därmed innehållet i samtalet. Eleverna kan på samma gång följa strukturen 

av genomgången, då de har de aktuella uppgifterna med egenhändigt 

producerade svar i sina NO-häften. Det framgår även av följande exempel: 
[L  tar fram ett papper med uppgifterna.] 

L: Schh! [Småprat.] Jag läser den så ni vet vilken ni ska titta på. 

    (Ex. 3. Uppföljning lektion 3)  

 

Planeringen, som läraren läser i då och då, ger stöd för 

presentationsordningen av de olika innehållsliga delarna, samt vad denna 

presentation är tänkt att innehålla. Detta visar sig enligt följande två 

exempel: 
L: Nu vill jag bara visa. Den här bilden vill jag att ni ska rita i er bok. Det är 

viktigt [har sin planering i handen]. (Ex. 4. Uppföljning lektion 2) 

… 

[L tittar i sina papper – byter inriktning.] 

L: Men hur kan det då komma sig att en magnet fungerar som den gör. Det 

beror faktiskt på att vårat jordklot. Vårat jordklot, vi pratade ju om det förut. 

(Ex. 5. Uppföljning lektion 2) 

 

Uppgifter och lärarens lektionsplanering bär tydliga spår av läroböcker, 

vilket fortplantar sig både i det undersökande arbetssättet med tillhörande 

uppföljning och i det innehåll läraren väljer att lyfta fram. I PULS elevbok 

står till exempel ”Alla svarar kanske inte på riktigt samma sätt på frågorna. 

Då kan det bli intressanta diskussioner. Olika svar kan vara riktiga på olika 

sätt.” (Sjöberg & Öberg, 1997a:34). Endast i en episod under hela temat 

nämns kursplanerna, och då för att upprätthålla fokus på uppgiften i en av 

grupperna (eller med andra ord tillrättavisa dem):  

L: [namnger och pekar ”strängt” på två elever.] Det här måste ni kunna det är 

ett mål i årskurs 5. Att få en lampa att lysa och då måste man veta hur en 

glödlampa funkar. (Ex. 6. Uppföljning lektion 4)  
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5.3.3.2 Bearbeta och presentera information 

Under uppföljningen bearbetas, i helklass under lärarens ledning, den 

information om magnetism som eleverna samlat under grupparbetet. Under 

interventionen sammanfattar och förklarar läraren, både muntligen och 

skriftligen, och låter eleverna svara på frågor. I den muntliga delen går 

läraren igenom svaren på en fråga i taget, med stöd av uppgiftsbladet (vilket 

även kan tolkas som att läraren samlar information om vilken mening 

eleverna skapat).  

I samband med uppföljningen använder läraren sin lektionsplanering med 

ytterligare fakta nedtecknade. Ofta leder det till att läraren skapar text på 

tavlan, vilket tillsammans med figur 6 illustreras av utdraget nedan. Vid 

redovisningen benämner eleverna en sak i taget av dem som befanns vara 

magnetiska, och läraren upprepar, skriver på tavlan osv. När det uppstår 

tveksamhet eller oenighet så utvecklar och förklarar läraren, och det blir då 

diskussion där grupperna får berätta vad de kommit fram till och hur de 

gjort. Eleverna får även kopiera i sina häften det läraren ritar och skriver på 

tavlan. Ibland rättar och kompletterar eleverna det de tidigare skrivit i sina 

häften, men vid ett tillfälle frågar en elev: ”Ska vi skriva upp det?” och 

läraren svarar: ”Nej, ni kan ha era anteckningar precis som dom är.”. Svaret 

antyder därmed att anteckningarna har en perifer funktion. Interaktionen vid 

tillkomst av taveltexten i figur 6 ser ut som följer:  

L: Vilka saker var magnetiska i er hög? Nu vill jag veta, vilka var det som 

faktiskt fastnade på magneten. [Pekar på tavlan där frågan står.] Vad säger 

E1?  

E1: Saxen.  

L: Sax [skriver på tavlan]. Jag skriver uppe här under. 

E5: Ska vi skriva upp det? 

L: Nej, ni kan ha era anteckningar precis som dom är. E3 hade du nåt annat? 

E3: [ohörbart, troligen femkrona] 

L: Femkrona [skriver på tavlan]. 

L: E4. 

E4: Änglaben. 

L: Änglaben [skriver]. E2. 

E2: Vad heter det, kroko… krokodil… vad heter det… vad heter det, 

krokodilklämma. 

L: Precis! [skriver] Då fick ni lära er ett nytt ord va. En krokodilklämma, det 

är den som ser ut som en krokodilmun. 
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E2: Här egentligen ska det sitta en kabel. 

           L: Absolut! Man använder dom där när man gör olika kopplingar i ellära.   

           [Samtalet fortsätter enligt samma mönster.] (Ex. 7. Uppföljning lektion 1) 

 

Läraren skriver slutligen en sammanfattning av svaret på frågan. Den 

sammanfattande slutsatsen markeras med röd färg och genom att ringas in.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Taveltext från lektion 1, där läraren sammanställer elevsvaren på första 
frågan. 

 

I exemplet framgår hur läraren betonar och utvecklar begrepp medan det 

skrivs på tavlan (”Då fick ni lära er ett nytt ord va. En krokodilklämma, det 

är den som ser ut som en krokodilmun.”). Elevens förkunskap (”Här 

egentligen ska det sitta en kabel.”) tas tillvara av läraren genom att det 

uppmärksammas och delas med hela klassen (”Absolut! Man använder dom 

där när man gör olika kopplingar i ellära.”). En sammanfattande teoretisk 

beskrivning, som likaledes kan anses som en förklaring, är den text som 

ringats in (järn, nickel och kobolt är magnetiska) och därtill skrivits med rött. 

Text i form av uppgifter (frågor och svar) och taveltext, används under 

uppföljningen, av både lärare och elever, och kan därmed ses som en resurs 

för att följa upp och sammanfatta det undersökande arbetet samt för att 

tydliggöra samband mellan fenomen (förklaringar) och olika egenskaper hos 

till exempel metaller (beskrivningar). Läraren tittar ibland i sina 

anteckningar och producerar därefter text på tavlan, som eleverna emellanåt 

skriver av i sina NO-häften.  

Om elevgrupperna kommit fram till olika svar tar läraren upp det till ett 

gemensamt problem. Detta framkommer i detta exempel som är en del av 

fortsättningen av ovanstående utdrag: 

E1: Glödlampa. 

L: Glödlampa [skriver samtidigt]. 

E3: Va, glödlampa? 
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David: Va, den fastna inte på våran. 

L: Glödlampa, var det nån som inte… fastnade den inte på eran? 

Flera E: Nej. 

L: Fastnade den inte på eran? 

Flera E: Inte våran heller.  

L: Inte eran heller? 

E2: På våran gjorde den det. 

L: Inte eran heller? [Pekar på en grupp.] På eran fastnade den. Få se då. Upp 

till bevis! [Alla tittar på E2 som visar.]  

L: Jag var ju med när E2 kollade. Jag såg att den var magnetisk. 

E3: Så där?  

L: Va då så där? 

E2: Den är ju magnetisk. (Ex. 8. Uppföljning lektion 1) 

 

Exemplet visar hur problemet diskuteras gemensamt och prövas praktiskt 

tills en lösning kan bevisas (läraren uppmanar ”Upp till bevis!”). När 

konsensus råder kan ordet glödlampa föras till listan med saker som fastnar 

på magneter (se även figur 6). Utdraget åskådliggör hur klassen gemensamt 

kan skapa mening genom att redovisa och diskutera varandras olika 

synpunkter och slutsatser under ledning av läraren. 

Sammanfattningsvis utgör texten en resurs under uppföljningen genom 

att: 

 läraren håller fast vid organisationen med stöd av uppgifter och 

lektionsplanering. 

 eleverna presenterar information om den mening de skapat under 

laboration och diskussion i grupp, med stöd av sina 

laborationsanteckningar (svaren på frågorna). Läraren presenterar 

ny information genom att utveckla elevsvaren muntligen och genom 

att producera text på tavlan. Taveltext är vanligast under 

uppföljningen och vid den textproduktionen använder läraren sin 

planering som stöd.  

 eleverna bearbetar information under lärarlett samtal om frågorna 

där läraren sammanfattar och utvecklar elevsvaren. Uppgifter (frågor 

och svar) samt den taveltext som skapas av läraren används således 

som underlag när eleven transformerar sin förståelse. 
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5.3.3.3 Textrelaterade samtal 

Fenomenet magnetism har tidigare introducerats och eleverna har fått 

bearbeta sina föreställningar genom empiriska undersökningar. Vid 

uppföljningen sammanfattar läraren information vid ett flertal tillfällen. Ett 

exempel på det är när läraren under lektion 1 försöker sammanfatta för 

eleverna skillnaden mellan en magnet och ett föremål som är magnetiskt: 

L: När vi pratar om magnetisk nu, så betyder det inte att de små sakerna jag 

skriver upp här är magneter, utan de attraheras av, de tycker om en magnet, 

att magneten drar till sig dem. Så när vi pratar om saker som är magnetiska så 

är det ju inte magneter vi pratar om utan det är föremål som magneten drar 

till sig. (Ex. 8. Uppföljning lektion 1) 

 

Utdraget illustrerar även hur läraren inför och förklarar begrepp med hjälp av 

vardagsspråket (attraheras av – tycker om – drar till sig). Ovanstående 

samtal kring huruvida glödlampan är magnetisk eller inte, leder vidare till 

elevinitierade samtal om hur en glödlampa fungerar, vilket i sin tur leder 

vidare till samtal om lysrör och lågenergilampor. I samband med det följer 

flera episoder där taveltext får stort utrymme.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Taveltext från lektion 4, där läraren illustrerar en sluten krets, samt hur en 
glödlampa och ett batteri fungerar. 

 

Text i form av lektionsplanering, uppgifter och nedtecknade svar finns med 

som underlag under hela lektionen, men det är framförallt under 

uppföljningen som läraren producerar taveltext. Det är multimodala texter 

som eleverna sedan kopierar i sina NO-häften.  

Ett annat exempel hämtas från lektion 2, där läraren illustrerar hur man 

med hjälp av en magnet kan göra en spik respektive en sax magnetisk (fråga 

5 och 6, bilaga 2). Tavelbilden i figur 8 har läraren hämtat från en lärobok 

(Nordling m.fl., 2003:158) och den rekontextualiseras via lärarens planering, 

till tavlan och slutligen till elevernas NO-häften. Det läraren ritat och skrivit 

på tavlan är i stort sett en kopia av bilden i läroboken, förutom att den 

rektangel som föreställer en magnet i boken (och i planeringen) markeras 

med S (söder) respektive N (norr) på kortsidorna. 
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Figur 8. Taveltext från lektion 2, där läraren visualiserar skillnaden mellan en 
”vanlig” järnbit och en magnet.  

 

Innehållet i samtalen kring frågor och svar har, jämfört med tidigare 

aktiviteter, betydligt högre inslag av ett naturvetenskapligt språk från främst 

lärarens sida. Empiriska beskrivningar och förklaringar uttalas och skrivs, 

men framförallt ingår ett ökat inslag av mer teoretiska formuleringar. Detta 

visar sig till exempel i anslutning till taveltext (se figur 6-8) som ger 

underlag för såväl muntliga teoretiska beskrivningar som förklaringar från 

lärarens sida. Den inringade texten i figur 6 och lärarens monolog från 

exempel 8 ovan, visar på det jag tolkar som teoretiska förklaringar. 

Lärarens förhållningssätt är med några undantag auktoritativt och vid 

ungefär hälften av de auktoritativa episoderna förekommer ingen, eller 

ytterst lite interaktion. Det innebär med andra ord att läraren innehar största 

delen av talutrymmet och håller ett flertal kortare monologer. De samtalen 

kretsar i första hand kring frågorna (som i exempel 7 och 8 i avsnitt 5.3.3.2) 

och kring taveltexten. Som en följd av det auktoritativa förhållningssättet 

består interaktionsmönstret övervägande av IRE-struktur eller i ungefär lika 

många episoder utan interaktion lärare och elever emellan. IRE-strukturen, 

innehållande teoretiska beskrivningar och förklaringar, visar sig när läraren 

utvidgar samtalet utifrån en fråga. Här följer ett utdrag från samtal kring 

första frågan (Vilka saker fastnar på magneten?) om hur det kommer sig att 

glödlampan är magnetisk:  

L: Vad säger du E2. Vad tror du det beror på att den är magnetisk? 

E2: Själva… vad heter det… tråden i glödlampan. 

L: Ja just det, det finns ju en glödtråd som oftast brukar, är det nån som vet 

vad det brukar vara för metallämne i den? E1 

E1: Koppar. 

L: Nej. Vi har pratat om det [pekar på David som räcker upp handen]. David. 

David: Är det inte kvicksilver? 

L: Nej, kvicksilver är ofta i lysrör, men inte i glödlampor. Det börjar på v. 

Vet du E2? 

E2: [ohörbart] 
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L: Det finns en metall som heter wolfram, väldigt vanligt att glödtråden i en 

glödlampa är av wolfram. Det kan ju faktiskt vara så att det är just den 

metallen som är magnetisk. (Ex. 9. Uppföljning lektion 1) 

 

Läraren intervenerar i ovanstående exempel genom att markera och 

utveckla resonemanget utifrån elevernas syn (t.ex. säger E2 ”tråden i 

glödlampan” och läraren utvecklar till ”glödtråden”) samtidigt som elevernas 

förståelse kontrolleras (Vad säger du E2?). Episoden avslutas sedan med en 

sammanfattning. Sammanfattningar är den klart dominerande interventionen 

under uppföljningen, vid sidan av att utveckla det eleverna tar upp samt att 

kontrollera deras förståelse.  

Sammantaget visar tendenserna i samtalsanalysen under 

uppföljningsdelen att läraren guidar eleverna med lektionsplanering och 

frågor som underlag och med stöd av taveltext:  

 innehållet omfattas av allt fler teoretiska beskrivningar och förklaringar, 

vilket särskilt framträder i samtal kring taveltext. 

 förhållningssättet är övervägande auktoritativt och läraren upptar en stor 

del av talutrymmet. Interaktiv dialog förekommer främst då det endast 

framkommer spår av text, eller i episoder där elevernas associationer 

leder till samtal utanför ämnet (t.ex. berättar en elev om glödlampor som 

ramlat i golvet hemma). 

 interaktionsmönstret följer som tidigare förhållningssättet i och med att 

de flesta episoder kännetecknas av IRE-struktur.  

 lärarens intervention sker återigen genom ett flertal olika strategier. Mest 

frekvent är de sammanfattningar som läraren gör och de slutsatser som 

presenteras. Eleverna uppmanas även att förtydliga och förklara sina 

ståndpunkter i stor utsträckning. Taveltext och andra resurser som röst, 

kroppsspråk samt olika artefakter används av läraren i samband med de 

naturvetenskapliga beskrivningarna och förklaringarna.  

5.3.4 Avslutning  

Den sista aktiviteten efter lektionens andra grupparbete har kategoriserats 

som avslutning. Den delen handlar just om att avsluta dagens NO-pass 

genom en kort uppföljning (kontroll) av vad eleverna kommit fram till under 

det laborativa arbetet, en muntlig sammanfattning av lektionens innehåll 

samt i lektion 1-3, en framåtblick av vad nästföljande lektion innehåller. 

Varje avslutning varar mellan 3-7 minuter, vilket sammantaget är 10 % av 

den totala tematiden. 

Tabell 13. Texter och textanvändning under lektionernas avslutande del 

Aktivitet Avslutning (10 % av den totala tematiden) 

Text L läser högt: uppgifter (frågor och svar) 
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E läser och skriver: uppgifter (svar) vid enstaka tillfälle 
Samtal om: uppgifter (svar), taveltext (vid ett tillfälle) 

----------------- 

Spår av  

texter 

--------------------------------------------------------------------- 

Olika läroböcker (elevböcker och lärarpärm)   

texter: uppgifterna (frågor) 
samtal om: magneter, metaller, kompass, kopplingen 

magnetism/ellära - hem/vardag, sluten krets, hemuppgift 

och kommande lektion 

----------------- 

Texten som 

resurs 

---------------------------------------------------------------------- 

Organisation och information - bearbeta 

 

Under den avslutande aktiviteten används framförallt uppgifterna som en 

resurs för att summera vilka uppgifter som behandlats under lektionen samt 

vilka som återstår, det som hör samman med organisationen. Läraren går 

också igenom innehållet i svaren delvis med frågor till eleverna om vilka 

slutsatser de dragit men även med en kort sammanfattning. På så vis 

bearbetas informationen ytterligare. Utöver de skrivna uppgifterna redovisas 

”spektakulära konstverk” (vars instruktioner gavs muntligen) gruppvis av 

eleverna.  

5.3.4.1 Organisation  

Några minuter av varje lektionspass används till att läraren avslutningsvis 

kortfattat pratar om vad de har gjort under passet samt blickar framåt mot 

nästa pass. Genom att läsa uppgifterna går läraren igenom vilka frågor som 

är avklarade respektive återstår till nästa tillfälle. Eleverna kan följa med i 

sina NO-häften där avklarade frågor ska vara inklistrade och besvarade. 

Detta framgår av utdraget från lektion 2: 

L: Vi har inte hunnit göra alla saker med magnetism idag. Vi har inte gjort: 

”Finns det material som släpper igenom magnetism?” [läser på Amandas 

blad] och vi har inte gjort ”Kan magnetism gå genom kroppen?”. Men vi har 

gjort de två sista faktiskt: ”Vad händer med en magnet som kan vrida sig utan 

motstånd?”  [….]  

L: I era papper nu, har ni svarat på dom två frågorna ni klistrade dit? [Lite 

småprat.] 

E2: Ja, men jag hittar inte min, jag hittar inte min den där lappen.  

L: Och ni har ritat det som jag har gjort på tavlan? [Lite småprat.] Då tar ni 

era papper, lägger in i boken, ser till att alla saker ligger i byttan. 

(Ex. 1. Avslutning lektion 2) 
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Lärarens avslutande framåtblick, i följande exempel från lektion 3, bär spår 

av lektionsplaneringen som i sin tur bär spår av lärarpärmen (s. 60): ”Det 

finns ett nära samband mellan magnetism och elektricitet.”  

L: Nästa gång vi träffas. Vi ska ha ett pass… då ska vi gå över och prata lite 

grann om ellära. Och redan som vi pratade om idag i början av lektionen så 

hänger faktiskt magnetism och ellära ihop en hel del. Vi har jobbat med ellära 

förut, men vi ska jobba ännu mer nästa gång.  (Ex. 2. Avslutning lektion 3) 

 

Till organisationen hör även praktiska delar, som att se till att eleverna 

plockar ihop materiel och vet vad de ska göra efter rasten, men i de 

momenten är ingen text involverad. 

5.3.4.2 Bearbeta information 

Repetition är enligt läraren en viktig del av undervisningen, och läraren 

avslutar genom att sammanfatta innehållet i lektionen, och ibland dessutom 

från tidigare lektioner. Att en medveten struktur, som är tänkt att bidra till 

elevernas meningsskapande (”att det fastnar”), ingår i lektionens design 

framgår av följande citat: 

Och sen vill jag försöka knyta ihop det, och repetera, repetera, repetera. 

Nästan alltid talar jag om i slutet av lektionen: det här kommer vi att göra 

nästa gång. Det gör jag för att väcka lite intresse. Ja just, det kommer vi att 

ha, kul, kan eleverna svara. Och likadant med: Vad har vi gjort nu? Vi har ju 

faktiskt pratat om det här och repetera lite kort. För repetition gör ju att det 

fastnar till slut. (Ex. 3. Lärarintervju 090324) 

 

I den sista delen av lektionen används text marginellt, även om det finns ett 

flertal spår av lärobokstexter och av lärarens planering. I lektion 1, 2 och 4 

görs en kort genomgång av frågorna, med fokus på innehållet, efter samma 

mönster som under uppföljningen. Vid något enstaka tillfälle kompletterar 

en elev sina anteckningar i NO-häftet och vid ett tillfälle hänvisar läraren till 

taveltext som skrivits tidigare. I slutet av lektion 1 får eleverna en 

hemuppgift som ges muntligen, och som visar hur läraren ämnar hålla fast 

vid utvecklingen av ”the scientific story”: 

L: Det är också så att nästa gång ska vi fortsätta jobba med de här frågorna. 

Jag ska fortsätta förklara lite grann hur magneter fungerar och hur det 

kommer sig att de är magnetiska. Ni kan få en liten uppgift till nästa gång. 

Det är att kolla hemma om ni hittar några andra smarta användningsområden 

för just magneter. Titta om ni ser dem någonstans i erat hem, eller om ni kan 

komma på något bra ställe där ni skulle kunna använda en magnet för att lösa 

ett problem eller underlätta vardagen. (Ex. 3. Avslutning lektion 1) 

 

Magneters praktiska användningsområde i hemmen är ett tydligt spår från 

flera läromedels elevböcker. I en elevbok står: ”Magneter av olika slag finns 
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på många ställen i ett hem.” (Nordling m.fl., 2003:158). Även magnetiska 

leksaker nämns i elevböcker samtidigt som lärarpärmen poängterar ett 

undersökande arbetssätt, vilket framträder i avslutningen av lektion 3 (se 

nedan exempel 4). Lektion 3 som i övrigt skiljer ut sig i och med en gruppvis 

redovisning. I slutet av lektion 3 får varje grupp gå fram för att visa sina 

respektive konstverk av Magstix, säga vad de döpts till och vilka 

”specialfunktioner” de har. Kreationerna kommenteras av läraren och ett 

vinnande konstverk röstas sedan fram av klassen. Det framgår av följande 

utdrag:  

[Alla grupper får säga vad de kommit fram till. L berömmer och uppmuntrar, 

gör tummen upp, ler… Applåder och skratt för den vinnande ”Katten”.] 

L: Schh. Då har vi fått en vinnare. Det var ju roligt. [Kommentarer från 

klassen.] Magnetism är ganska häftigt som både leksak och praktiskt i det 

vardagliga livet. (Ex. 4. Avslutning lektion 3) 

 

Applåder fick även fokuseleverna för att de som enda grupp lyckats med att 

göra en riktigt ”krånglig sluten krets” med många av föremålen från 

tallriken. Läraren lyfter fram den som ett gott exempel i slutet av lektion 4:  

L: Vi har en grupp här framme som har gjort en väldigt krånglig sluten krets 

som kan få lampan att lysa. Japp! Och Amanda kommer att visa den nu. 

[Amanda håller upp.] Ser ni? Amanda och den här gruppen har i stort sett 

använt alla sina saker som dom fick att leda ström till sin slutna krets. 

Jättebra! [Applåd, skratt.] (Ex. 5. Avslutning lektion 4) 

 

Här kan man säga att även temats krets har slutits. De materiel (och även de 

uppgifter) som genomgående använts genom samtliga lektioner har varit 

betydelsefulla i arbetet med att introducera och utveckla ”the scientific 

story”, vilket visar på en genomtänkt design av temat. Uppmuntran och 

upptäckarglädje uppfattar jag därutöver som nyckelord i lärarens 

undervisning. Enligt min tolkning har läraren lyckats med de intentioner som 

getts uttryck för i samtal och intervju, nämligen att låta eleverna undersöka 

och uppleva magnetism, föreläsa och repetera samt dessutom få eleverna att 

se att ”vardagen och NO hör ihop. Att det faktiskt är vardagsgrejer, och att 

det finns runt omkring oss, och att de får upp intresset för NO och 

vetenskap.” (från lärarintervjun 090324). För att förverkliga de intentionerna 

används ett flertal olika resurser och medier, men av dessa har textarbete 

med eleverna ingen framträdande plats.  

Sammanfattningsvis framgår att text har en undanskymd roll under 

avslutningen, men kan sägas utgöra en resurs genom att: 

 läraren använder uppgifter och till viss del lektionsplanering för att 

sammanfatta och förutsäga (visa den röda tråden i) organisationen. 

 eleverna presenterar information om den mening de skapat under 

laboration och diskussion i grupp. Läraren presenterar information 
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genom att utveckla elevsvaren muntligen. Detta sker översiktligt och 

med stöd av uppgifterna, och vid ett tillfälle med hänvisning till 

taveltext. 

 elever bearbetar information genom samtal om frågorna, där läraren 

sammanfattar och utvecklar svaren.  

5.3.4.3 Textrelaterade samtal 

Under avslutningen leder läraren en kort tillbakablick av dagens arbete men 

även en framåtblick för att visa vad som komma skall, till exempel hur 

fenomenen magnetism och elektricitet är relaterade till varandra och till 

vardagen. I några samtalsepisoder ställer läraren frågor kring lektionens 

innehåll, som i första episoden i den avslutande delen av lektion 1: 

L: Säg ingenting, räck upp handen. [Håller spik och magnet så att alla ska 

se.] Man ska prova så här, är det lika, sitter den… kan spiken fastna överallt 

eller finns det nåt ställe på magneten där den har sin favoritplats? 

E: På toppen. 

L: På toppen säger du. Mycket bra [visar samtidigt]. Vad säger Amanda?  

Amanda: Här i mitten sitter den inte fast. 

L: Nej, den där vill liksom inte vara alls. Den vill liksom inte dit [småprat] 

eller hur, du sa ju den vill liksom inte dit. (Ex. 6. Avslutning lektion 1) 

 

Innehållet i ovanstående utdrag karaktäriseras uteslutande av ett 

vardagsspråk (t.ex. ”favoritplats”, ”på toppen”, ”vill inte dit”), vilket också 

är signifikant för avslutningen av lektion 1. I språkligt hänseende framstår en 

klar skillnad gentemot lektion 4, där det naturvetenskapliga språket är 

betydligt mer framträdande. I den delen förekommer empiriska och 

teoretiska beskrivningar samt även flera teoretiska förklaringar i så gott som 

samtliga episoder. Flera av dem bedömer jag även som generaliserande 

förklaringar. Ett exempel på generaliserande teoretisk förklaring är lärarens 

sammanfattning: ”Saker som leder ström, kan transportera elektroner.” och 

även ”Elektricitet är elektroner i rörelse.” I båda fallen finns spår av PULS 

elevbok som talar om sluten krets och att ”lampan lyser bara om vägen är 

hel.” (Sjöberg & Öberg, 1997a:26). Här visar läraren tecken på att använda 

ett ännu mer ämnesspecifikt språkbruk än läroboken. 

Förhållningssättet är övervägande auktoritativt. Det kan bero på att 

endast några minuter återstår av lektionen och det därför inte finns så stort 

utrymme för interaktiv dialog. Dessa minuter ägnar läraren åt att kontrollera 

vilka frågor som gjorts och hur eleverna svarat, förutom att göra en 

summering av innehållet, en framåtblick av kommande pass samt tala om att 

eleverna ska plocka ihop. I likhet med tidigare aktiviteter är interaktiv dialog 

mer framträdande när spår av text (i motsats till samtal om uppgifter och 
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taveltext) förekommer. I följande episod tar Amanda initiativ till en dialog, 

efter att läraren i slutet av lektion 1 uppmanat eleverna ”komma på något bra 

ställe där ni skulle kunna använda en magnet för att lösa ett problem eller 

underlätta vardagen.” 

Amanda: Kan en magnet fastna på en sån lyktstolpe eller flaggstång [pekar 

på flaggstången ute på skolgården]?  

L: Det beror ju på.  

E2: Glasfiber. 

L: Men du skulle, man kan ju om du behöver ha nån sak att fästa. Tänker du 

på att linan? 

Amanda: Den här stången. 

L: Att hela stången skulle vara magnetisk? 

Amanda: Mm 

L: Varför skulle den vara det?  

Amanda: Den såg ut som typ som järn. 

L: Den såg ut som järn. Det finns säkert dom som är av järn också. 

(Ex. 7. Avslutning lektion 1) 

 

Episoden visar att Amanda i slutet av dagens pass börjat fundera på, och 

därmed transformera sin förståelse av, hur magneter fungerar, vilka material 

som är magnetiska och vad det innebär i vardagen. Det vill säga just det som 

passet som strax ska avslutas har handlat om. Episoden visar även en av få 

interaktioner med IRF-kedjor under avslutningen. Eftersom lärarens 

förhållningssätt är övervägande auktoritativt, innebär interaktionsmönstret 

således att de flesta samtal har en IRE-struktur och många av de episoderna 

är utan interaktion.  

Lärarens intervention handlar till stor del om att blicka tillbaka och 

sammanfatta såväl vad de gjort under passet som vilka slutsatser om 

fenomenet magnetism som kunnat dras. Vid genomgång av svaren 

kontrolleras förståelsen och läraren markerar viktiga svar och ber antingen 

eleven utveckla svaret eller gör det själv. I denna sista del av lektionen är, 

förutom sammanfattningen, framåtblicken ett väsentligt inslag, vilket kan 

skapa förförståelse och förväntningar inför kommande lektion (se exempel 3 

i avsnitt 5.3.4.2).  

Sammantaget visar tendenserna i samtalsanalysen under avslutningsdelen, 

som i lektion 1, 2 och 4 kretsar kring uppgifterna, att: 

 innehållet karaktäriseras av vardagsformuleringar i första lektionen och 

övervägande teoretiska beskrivningar och förklaringar i sista lektionen.  
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 förhållningssättet är till största del auktoritativt och läraren upptar en stor 

del av talutrymmet. Interaktiv dialog förekommer främst då det endast 

framkommer spår av text, exempelvis om magneters vardagsanknytning. 

 interaktionsmönstret följer förhållningssättet genom att de flesta episoder 

kännetecknas av IRE-struktur eller ingen interaktion alls.  

 lärarens intervention sker genom att läraren kontrollerar om och hur 

eleverna genomfört uppgifterna. Viktiga upptäckter poängteras och 

utvecklas. Främst summerar läraren dagens pass och berättar vad som 

händer vid nästa NO-lektion (förutom vid sista passet) med stöd av sin 

planering. 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 

För att knyta samman hela studien görs här en sammanfattande beskrivning 

av resultaten genom att besvara varje forskningsfråga för sig. Resultaten av 

den övergripande huvudfrågan, och studiens slutsatser, summeras till sist. 

 

Vilka texter använder respektive skapar lärare/elever? 

Läraren gör ett antal didaktiska val vad gäller användning av text i sin design 

av temats fyra lärsekvenser. I det aktiva valet kan elevernas läsande och 

skrivande sägas stå i bakgrunden, då den textmängd som eleverna möter i 

klassrumspraktiken är sparsam, medan samtal och laboration står i 

förgrunden. Läraren använder lärarpärm och läroböcker för elever, 

faktaböcker, internet, tidigare anteckningar och lektionsplaneringar. Läraren 

skapar med stöd av dessa texter ny lektionsplanering, uppgifter och 

taveltext. Dessutom skapas en fast gruppindelning inför temat. 

Eleverna använder uppgifter, taveltext och etikett på burk (vid ett enstaka 

tillfälle). Eleverna skapar laborationsanteckningar och kopierar taveltext i 

sina NO-häften, samt vid ett tillfälle (utanför uppgiften) ”tatuering” på 

varandras armar. 

Signifikativt är att läraren genomgående använder sig själv som ett 

medierande redskap, genom att innehållet i läroboken tolkas för att sedan 

anpassas och presenteras muntligen och skriftligen i interaktion med 

eleverna. Eleverna använder alltså inte läroboken direkt, och av den 

anledningen framträder många spår av andra texter i undervisningen.  

 

Vilka spår av texter kan identifieras i lärarens undervisning?  

Spår av andra texter, främst de lärobokstexter som läraren använt under 

förberedelsefasen, är frekventa och i många fall tydligt framträdande. Text 

från läroböcker omformas och överförs till lärarens planering, som sedan 

fortplantar sig i den muntliga presentationen och ibland även till taveltext. 

Taveltexten förs i vissa fall ytterligare ett steg vidare till elevernas NO-
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häften. Uppgifterna har läraren till stor del kopierat från elevboken till PULS 

Fysik och kemi 4-6 (Sjöberg & Öberg, 1997a), och en utveckling av svaren, 

som läraren presenterar muntligen, finns även de i elevboken. I de lärarledda 

samtalen framkommer många spår av lärobokstexterna, såsom kopplingen 

magnetism och vardag (magneter i hem) och kopplingen magnetism och 

elektricitet. Här sker med andra ord en rekontextualisering i och med att 

texter förs vidare från en kontext till en annan. Texten ”byter skepnad” 

genom att gå från visuell text till muntlig verbaltext och i flera fall tillbaka 

till visuell text i flera led. En sådan textkedja kan till exempel bestå av: 

lärobokstext  lärarens planering  lärarens berättelse/gemensamt samtal 

 taveltext  elevens NO-häfte  gemensamt samtal. Ett konkret exempel 

är bilden i figur 8, som följt hela kedjan (se även bilaga 1). Den ursprungliga 

lärobokstexten genererar alltså ett flertal olika texter. Förutom innehållsliga 

delar visar sig även läroböckerna få återverkningar genom ett muntligt och 

undersökande arbetssätt.  

 

Vad gör lärare/elever med förekommande text? 

Inför hela temat, och delvis inför varje lektion, läser läraren i olika 

läroböcker (främst elevböcker i NO), andra faktatexter (i bok- och digital 

form) samt sina tidigare anteckningar och lektionsplaneringar. Läraren 

samlar idéer från olika håll och väljer sedan ut det som läraren anser viktigt 

och som överensstämmer med de kursplanemål som är en del av 

undervisningens inramning. Målen hämtas främst från lärarpärmen till PULS 

Fysik och kemi 4-6 (Sjöberg & Öberg, 1997b). Läraren skapar av dessa 

texter en multimodal lektionsplanering för egen del, som innehåller 

anteckningar och skisser om olika naturvetenskapliga fenomen. Läraren 

sammanställer och kopierar uppgifter som används som underlag för 

laboration och samtal. Inför temat skrivs även en gruppindelning som läses 

upp vid första tillfället för att placera eleverna i fasta konstellationer. Dessa 

texter är en del av temats inramning och bidrar även till att iscensätta arbetet 

under respektive lärsekvens och dess olika aktiviteter. 

Under samtliga lektioner läser läraren lektionsplanering (tyst) och 

uppgifter (tyst och högt) för att organisera arbetet och för att presentera 

ämnesinnehållet. Taveltext bestående av både ord och bild (dvs. multimodal) 

produceras framförallt när läraren, i dialog med eleverna, sammanfattar och 

utvidgar resultaten av det undersökande arbetet i grupp. Läraren använder 

även taveltext när information/fakta förklaras och presenteras. Eleverna läser 

uppgifterna i den undersökande aktiviteten och skriver sedan svar på 

frågorna, laborationsanteckningar, i sina NO-häften. Den taveltext läraren 

producerat läses och används delvis som förebild och komplement till den 

text eleverna själva skriver. Vid ett tillfälle uppmanar läraren en elev att läsa 

en etikett på en burk med järnfilspån. Några av fokuseleverna skriver även 

vid ett tillfälle på varandras armar, vad de kallar ”tatueringar”.  
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De texter som läraren skapar inför temat/lektionen (lektionsplanering, 

uppgifter och gruppindelning) bidrar till att iscensätta och strukturera 

lektionens upplägg och innehåll, fokusera på det som är lektionens/temats 

och kursplanens mål, repetera det som gjorts i gruppen tidigare samt se 

helhet och sammanhang - organisation.  

Befintliga texter (lärobokstexter och andra faktatexter) används av läraren 

för att välja ut ett ämnesinnehåll, samt uppdatera sina kunskaper inför temat 

och lektionerna. Kunskaper som sedan rekontextualiseras och som avsätter 

spår när läraren leder samtal kring läroböckernas innehåll - information. 

Även i det innehållsliga arbetet utgör uppgifter och lektionsplanering en 

resurs, och därutöver producerar läraren taveltext. Eleverna läser sedan 

uppgifter och taveltext (oftast tyst) och med stöd av dem producerar de egen 

text i NO-häftet. Taveltexten kopieras, medan svaren är mer individuella. 

 

Vad kännetecknar interaktionen under de textrelaterade samtalen? 

Trots att textarbete (elevers läsande, skrivande och samtal om text) ställs i 

bakgrunden kan i stort sett alla samtalsepisoder relateras till text eller spår av 

text. Läraren designar temat och lektionerna i stora drag i ett återkommande 

mönster, men även de lärarledda samtalen framvisar genom analysen ett 

mönster. I samtalen ges utrymme för elevernas synpunkter, intresse och 

associationer. De samtalen kategoriseras övervägande som interaktiv dialog, 

och i dessa samtal är det i första hand spår av lärobokstext som behandlas. 

Dialogen kännetecknas i de fallen av IRF-kedjor av en mer öppen karaktär, 

där responsen inte är lika förutsägbar och där responsen i sin tur leder till en 

ytterligare utveckling av svaret, alternativt till ytterligare respons (t.ex. I-R-

F-R-F…). När text förekommer mer konkret i form av taveltext och 

gruppuppgifter, blir lärarens förhållningssätt betydligt mer auktoritativt, och 

samtalen är då företrädesvis av IRE-struktur med mer givna svar. Här 

framträder även ett tydligt samband beträffande det språkliga innehållet. Vid 

den mer oförutsägbara interaktiva dialogen används ett mer vardagsbetonat 

språk, medan läraren i ökad grad under temats gång inför naturvetenskapliga 

begrepp i de auktoritativa samtalen kring text. Allra tydligast visar sig det 

naturvetenskapliga språkbruket i samband med samtal kring taveltext.  

Den klart dominerande interventionen är när läraren rekapitulerar vad 

som gjorts under tidigare aktivitet eller lektion och då sammanfattar 

slutsatser från det laborativa arbetet. Tillbakablick och sammanfattning 

förekommer i hög grad tillsammans med att kontrollera elevernas förståelse i 

samband med samtliga textrelaterade samtal. Vid samtalen kring text stöttar 

läraren främst genom att markera och utveckla elevers olika föreställningar. 

Vid samtal kring taveltext introducerar läraren fenomen och begrepp samt 

visar hur naturvetenskapliga företeelser hänger samman. Vid samtalen där 

det endast förekommer spår av text ser bilden av lärarens intervention något 

annorlunda ut då samtliga kategorier är representerade (se avsnitt 4.6.3). Det 

vanligaste är att läraren guidar eleverna genom att markera det som 
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framkommer i de ofta dialogiska samtalen och läraren utvecklar då 

resonemanget eller ber elever att göra det. Tillbakablick med tillhörande 

sammanfattning och kontroll av elevernas förståelse är som nämndes ovan 

frekvent. Därutöver introducerar läraren nya termer eller poängterar likheter 

och skillnader, uppmärksammar svar och lyfter det genom att till exempel be 

en elev upprepa, eller låta en enstaka elev eller en grupp redovisa sina 

slutsatser, dvs. välja ut och dela idéer.  

 

Hur används text som resurs i en lärares design av ett fysiktema? 

Under fysiktemat använder lärare och elever många olika semiotiska 

resurser/språkliga redskap (t.ex. tal, text, bild, färg och kroppsspråk), fysiska 

redskap (t.ex. sax, klister, penna, magnet, kompass och andra föremål) och 

medier (t.ex. dator, OH-apparat och whiteboard-tavla). I sina förberedelser 

läser läraren ett flertal lärobokstexter, och gör sedan ett medvetet val att inte 

låta eleverna läsa direkt i läroboken. Läroboken (och andra texter) är alltså 

främst en resurs för läraren, och eleverna får del av den resursen via läraren, 

som medierar innehållet. Läraren omformulerar, ritar, skriver och berättar 

valda delar från olika texter och designar laborationer med hjälp av de 

uppgifter som finns i PULS elevbok. Läraren anpassar på så sätt lärobokens 

innehåll i interaktion med eleverna mot bakgrund av deras förkunskaper.  

Läraren gör även ett val vad gäller elevernas skrivande, då den struktur av 

laborationsanteckningar som läroboken föreslår inte används. Elevernas 

textproduktion består istället av kortfattade svar. 

Slutsatserna av studien gör gällande att fysik är ett aktivt, samtalsrikt men 

för eleverna textfattigt ämne i skolår 5. Läraren är den största konsumenten 

och producenten av text, och lärare och elever använder olika texter, på olika 

sätt och i olika grad:  
 

 text används av läraren främst som resurs för att planera och 

förklara – vilket innebär att organisera undervisningen samt samla 

och presentera information, dvs. rama in och iscensätta 

förutsättningar för meningsskapande. 

 text används av eleverna främst som resurs för att göra och förstå – 

vilket innebär att samla och bearbeta information, dvs. transformera 

sin förståelse och skapa mening genom samtal och handling. 

 

En annan väsentlig slutsats är att förekomst av text visar sig ha stor betydelse 

för användandet av ett naturvetenskapligt språk (främst från lärarens sida) i 

klassrumssamtalen. Direkt närvaro av text under lektionerna, framförallt i 

form av taveltext, bidrar till en ökad användning av såväl empiriska som 

teoretiska beskrivningar och förklaringar. 

Hur dessa resultat kan tolkas och vilka didaktiska implikationer de pekar 

mot, diskuterar jag i det avslutande kapitlet. 
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag mina tolkningar av de viktigaste 

resultaten i förhållande till forskningsbakgrund och mina forskningsfrågor. 

Jag gör därefter några didaktiska reflektioner kring texter i naturvetenskaplig 

undervisning. Därutöver resonerar jag kring genomförandet av min egen 

studie och ger slutligen förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Resultat 

Studien bekräftar den entydiga bilden av naturorienterande ämnen som 

huvudsakligen undersökande och muntligt baserade (Fang & Wei, 2010; 

Lundqvist, 2009; Skolverket, 2008a; af Geijerstam, 2006; Wellington & 

Osborne, 2001) och att explicit undervisning kring naturvetenskapliga texter 

till stor del saknas (Danielsson, 2010; Ekvall, 2010; Helldén m.fl., 2005). 

Studien ger samtidigt en bild av intresserade och aktiva elever under ledning 

av en väl förberedd, entusiasmerande lärare. En lärare som lägger sig vinn 

om att bygga undervisningen på elevernas befintliga föreställningar och att 

koppla samman naturvetenskapliga fenomen med vardagliga företeelser. En 

lärare som gör sig själv till en levande, interaktiv och multimodal lärobok.  

 

Text och tid 

Även om elevernas textarbete står i bakgrunden, visar kartläggningen att det 

förekommer ett flertal olika texter i undervisningen. Däremot använder 

eleverna inte läroböcker och annan faktalitteratur som finns tillgänglig i NO-

salen, detsamma gäller de två datorerna. Bilden av hur texterna används (och 

inte används) i undervisningen stärks av bland andra Danielsson (2010), 

Berg m.fl. (2007), Nelson (2006) samt Wellington och Osborne (2001). 

Lärobokstext och text från internet är främst en viktig resurs för läraren vid 

planeringsarbetet. Dessa texter förs i sin tur vidare och avsätter spår i 

muntlig verbaltext (klassrumssamtal) och i andra visuella texter (uppgifter 

och taveltext), där de fungerar som en resurs för att organisera arbetet, både 

vad gäller innehåll och struktur (se bl.a. Selander, 2007; Knain, 2001). 

Läroboken används dock inte till läxläsning, vilket är vanligt förekommande 

enligt Wellington och Osborne (2001), men det kan bero på att läxor i 

naturkunskap främst är vanligare i senare årskurser. Helhetsbilden av de 

texter som förekommer överensstämmer alltså med den tradition som verkar 

råda, där NO-lärare lägger liten tonvikt vid elevers läsande och skrivande 

(bl.a. Norris & Phillips, 2003; Wellington & Osborne, 2001).  
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Läraren ser enligt min tolkning inte lärobokstext som en resurs för 

elevernas del, och därmed menar jag att den lärpotential som finns inte 

utnyttjas fullt ut. Enligt Martin (1998) har lärare gått ifrån användning av 

läroboken, men i och med de nya kursplanerna i Lgr 11, kommer läroböcker 

och andra texter möjligen att uppleva en renässans. Detta kan tolkas som en 

fördel mot bakgrund av forskningens betoning av läs- och skrivaktiviteter i 

NO-ämnen, vilket stöder mina resultat eftersom text i direkt närvaro ökar 

användandet av ett ämnesspecifikt språk. När lärobokstexten förs vidare från 

en kontext till en annan och då ofta i muntlig form, kännetecknas samtalen 

av en mer vardaglig karaktär. De tendenser som pekar på att närvaro av text 

ökar användandet av ett naturvetenskapligt språk finner jag extra intressanta.  

Varför används då inte läroboken i större utsträckning? Svaren kan vara 

flera. En lärare med erfarenhet och goda fackkunskaper kan enligt Selander 

och Skjelbred (2004:117) vara mer flexibel och mindre styrd av 

läromedelstexterna, jämfört med en osäker eller nyutbildad lärare. Han eller 

hon kan ändra, lägga till och ta bort innehåll utifrån sina elever intresse och 

förutsättningar. Det är delvis det den erfarna och kunniga läraren gör i 

studien, när innehållet i läroboken istället görs tillgängligt för eleverna med 

hjälp av ett flertal andra semiotiska resurser. Ingen lärobok kan på samma 

interaktiva vis, flexibelt anpassa sig till elevernas befintliga förkunskaper 

och intresse, och därifrån stegra en utveckling av det ämnesspecifika språket. 

Enligt Edling (2006:189) visar forskning att kunskap i läroböcker 

presenteras på ett auktoritärt och monologiskt sätt i jämförelse med andra 

texttyper, vilket kan tala för lärarens berättande. Detta kan ställas mot 

Reichenberg (2000) som förordar texter med mer röst och kausalitet, och 

Schleppegrell (2004) som menar att abstrakta texter är nödvändiga i 

naturvetenskap.  

En annan anledning till att texter används i liten utsträckning kan vara att 

den tid som avsatts till NO-undervisning i den studerade klassen är ca 80 

minuter varannan vecka, dvs. i genomsnitt 40 minuter per vecka. Skolverket 

(2008b) noterar att de 90 minuter som lärare i årskurs 4 sade sig avsätta till 

NO i medeltal varje vecka, var i underkant. Lärarens val (naturligtvis i 

samverkan med övriga lärare i arbetslaget/på skolan) kan därför vara en 

förklaring till att tiden i första hand används till samtal och laborationer. 

Läraren uttrycker själv att tiden är en begränsande faktor och att det vore 

önskvärt med ett längre NO-pass varje vecka. Även om tidsprioriteringen 

kan diskuteras menar jag att läraren fullföljer sitt uppdrag utifrån det 

undersökande arbetssätt som nuvarande läroplan och den aktuella läroboken 

betonar. Därtill påverkar troligen den tradition av muntlig och undersökande 

undervisning som ramar in NO-undervisningen.  

 

Samtala och göra 

Fokus i fysiktemat ligger på det praktiska arbetet med tonvikt på att låta 

eleverna undersöka fenomenet magnetism, för att på så vis kunna dra 



 100 

slutsatser och arbeta med sina naturvetenskapliga föreställningar. Eleverna 

får ställa hypoteser, ofta i ett lärarlett helklassamtal, för att sedan 

tillsammans iaktta, undersöka och diskutera. Slutligen ska eleverna 

skriftligen och muntligen redogöra för sina slutsatser. Det ligger helt i linje 

med det läromedel som ligger till grund för lärarens planering:  

Det som är själva kärnan i fysik och kemi kan man för övrigt inte lära sig 

utantill. Istället handlar det om att iaktta, resonera och pröva. (Sjöberg & 

Öberg, 1997b) 

 

De slutsatser eleverna kommit fram till i grupp diskuteras sedan gemensamt 

och läraren intervenerar under samtalet genom att till exempel kontrastera 

synpunkter, införa nya begrepp och utveckla resonemanget med hjälp av 

olika semiotiska resurser för att göra ”the scientific story” tillgänglig för alla.  

Läraren intervenerar på flera olika sätt, och den mest frekventa är 

repetition (Mortimer & Scott, 2003). Repetition är också det som läraren 

betonar i intervjun och det framgår även av den skrivna planeringen. 

Inledningsvis i planeringen för lektion 2 står: ”Vad gjorde vi förra gången?” 

tillsammans med de frågor som behandlades vid pass 1. I inledningen av 

planeringen för lektion 3 står: ”Repetition av förra lektionen.”. En stor del av 

inledningen används även till att kontrollera elevernas förståelse och tidigare 

kunskap om ämnet magnetism. Det pekar på att läraren bygger sin 

undervisning med elevernas tidigare erfarenheter som grund. En sådan 

aktivering av förkunskaper saknas ofta enligt af Geijerstam (2006). Lärarens 

ambition att hela tiden koppla aktuella fenomen till vardagliga företeelser, 

kan ses som en del i ett aktivt lärande i naturliga sammanhang. När läraren 

manar till ”upp till bevis” (se exempel 8 avsnitt 5.3.3.2) kan det tolkas som 

att eleverna får öva sig i att förhandla, och inte bara se till innehållet, vilket 

af Geijerstam (a.a.) efterlyser. Att samtala om naturvetenskapliga fenomen, 

så som läraren gör, har visat sig vara viktigt i arbetet med att förändra 

elevernas vardagsföreställningar mot att alltmer kunna tänka och resonera i 

enlighet med naturvetenskapliga konventioner (Mercer m.fl., 2009:254; 

Strömdahl, 2002b). Resultatet antyder alltså att läraren gradvis socialiserar in 

eleverna i den naturvetenskapliga diskursen genom begreppslig progression, 

som utgår från ett vardagligt ordval till att alltmer närma sig ett 

ämnesspecifikt språk.   

Under gruppsamtalen, eller ”bänksamtalen” som Sahlström (2008) kallar 

dem, har eleverna ett stort inflytande över talutrymmet. Dessa samtal är 

mestadels interaktiva dialoger, och har mer karaktär av vardagsinteraktion 

(Sahlström, 2008). Däremot framkommer inte i materialet någon 

undervisning kring hur eleverna ska arbeta och samtala i grupp för att 

samtalen i större utsträckning ska vara effektiva i ett lärandesyfte (Mercer 

m.fl., 2009). Även om sådan explicit undervisning kan ha ägt rum tidigare, 

eller i andra ämnen, finns en utvecklingspotential i det hänseendet, både 
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beträffande elevernas meningsskapande och för att ”develop a meta-

awareness of the use of talk for learning.” (Mercer m.fl., 2009:354). 

Fokuseringen på samtal och praktiskt arbete innebär att de textsamtal jag 

även intresserat mig för inte förekommit i det fysiktema jag studerat. Den 

”NO-chock” som Liberg (2003:215f) beskriver, riskerar därmed att skjutas 

på framtiden. När eleverna sedan, kanske först i årskurs 7, förväntas kunna 

tillgodogöra sig innehållet i de läroböcker som då används, finns risken att 

”chocken” blir ännu större i och med att texten då är än mer abstrakt och 

svårtillgänglig (Edling, 2006; Liberg, 2006) och därför kräver mer lärarstöd 

för att bli begriplig (se t.ex. Fang & Schleppegrell, 2008; Lundberg, 2006; 

Reichenberg, 2005). Å andra sidan visar studier kring textanvändning i NO 

(Danielsson, 2010; Ekvall, 2010; af Geijerstam, 2006) att medvetet 

textarbete och metasamtal heller inte förekommer i nämnvärd utsträckning i 

årskurs 8. Martin (1998:323) använder till och med uttrycket Childism då 

han menar att det finns idéer om att det naturvetenskapliga språket undviks 

eller anpassas (bland annat genom att bli mer personligt och berättande) 

beroende på att det anses för svårtillgängligt för barn. Läraren i studien visar 

dock prov på att ge eleverna den vägledning från det vardagliga till det 

naturvetenskapliga språket som Martin (a.a.:297) talar om och därmed vara 

förtolkare av naturvetenskapliga texter (Strömdahl 2002b:144). Vid något 

tillfälle använder läraren dessutom ett mer vetenskapligt uttryck (t.ex. 

”Elektricitet är elektroner i rörelse.”) än det som förekommer i läroboken. 

Läraren pratar om att väcka elevernas intresse och att NO ska vara roligt 

för eleverna och därför inte alltför styrt. Det överrensstämmer med den 

tradition som lägger vikt vid att undervisningen ska vara intressant och rolig, 

och som därför fokuserar upplevelser framför att lära sig att göra relevanta 

hypoteser och iakttagelser (Berg m.fl., 2003; Sjöberg & Öberg, 1997b:61).  

NO-undervisning som bygger på en undersökande och muntlig 

verksamhet har stöd i kursplanerna (Skolverket, 2000), men riskerar att bidra 

till att eleverna marginaliseras inom skolans textkultur (Liberg, 2002:27), 

och i förlängningen även utanför skolan (Edling, 2006; Norris & Phillips, 

2003, Wellington & Osborne, 2001). Att komplettera den befintliga 

verksamheten med explicit undervisning kring hur man både läser och 

skriver i den naturvetenskapliga genren ser jag därför, i likhet med andra 

(t.ex. Danielsson, 2010; Ekvall, 2010; Fang & Wei, 2010), som en viktig 

utvecklingspotential. Hur denna komplettering skulle kunna se ut 

återkommer jag till under avsnitt 6.2. 

 

Läsa och skriva 
Av materialet framkommer att klassen arbetar med texter och textförståelse i 

andra ämnen, främst i svenska och SO (samhällsorienterande ämnen), vilket 

indikerar lärarens omedvetenhet om de särdrag i naturvetenskapliga texter 

som är nödvändiga för att konstruera naturvetenskaplig mening (bl.a. Fang 



 102 

& Schleppegrell, 2008; Schleppegrell, 2004; Martin, 1998). Läraren ger 

uttryck för läsning som en generell och icke ämnesbunden aktivitet, eftersom 

läsning prioriteras bort då eleverna ”läser och skriver så mycket annars”. 

Läsning i fysik förekommer dock vid andra tillfällen enligt läraren: 

Sen ibland har man mer NO under perioder, då kör vi teman. Vi har haft 

temaveckor med teknik t.ex. då har vi jobbat lite med uppfinningar, och olika 

tekniker. Fysik kommer in, vi pratar och läser om hur jorden rör sig, månen, 

universum och såna saker. (Ex. 4. Lärarintervju 090324) 

 

Multimodal text, vilket är fallet i PULS elevbok (Sjöberg & Öberg, 1997a), 

kan utgöra en resurs genom att erbjuda varje elev olika valmöjligheter att 

skapa mening (Selander, 2007:105). Att elever har olika lärstilar (se t.ex. 

Tjernberg, u.u.; Myrberg, 2003; Liberg m.fl., 2002; Wellington & Osborne, 

2001) framgår av intervjuerna där Björn säger sig lära bäst när han får höra 

eller läsa, Cecilia av att prova och göra, medan Amanda och David säger sig 

lära bäst av att lyssna när någon pratar och förklarar. Detta menar jag talar 

för att kombinera flera olika semiotiska resurser och medier i 

undervisningen, vilket stöds av Martin (1998) som påpekar att läroboken bör 

vara ett komplement till lärarens övriga resurser.  

Avsaknaden av många tillfällen till läsning och skrivning i ämnet, och 

tillhörande metasamtal, leder till att eleverna inte får nödvändiga förebilder 

från existerande texter för både reception och produktion av texter i ämnet 

(se t.ex. Danielsson & Ekvall, 2008; Wellington & Osborne, 2001; Martin, 

1998). Läraren i studien väljer även bort att introducera den strukturerade 

dokumentation av laborationsrapport som läromedelsförfattarna förespråkar, 

med motivering att eleverna uppskattar mer ”fria former”. Även här menar 

jag att eleverna går miste om en viktig förebild för sitt skrivande.  

Min tolkning är att texten, både den befintliga och den som produceras, 

har en outtalad funktion. Läraren säger vid två tillfällen att eleverna ska 

skriva för att ”ha lite koll” och att de inte ska behöva skriva av frågorna. 

Elevernas anteckningar från det undersökande arbetet kan sägas ha en 

minnesfunktion då de utgör en resurs när eleverna ska presentera och 

repetera slutsatser. I övrigt, i likhet med de resultat af Geijerstam (2006) 

presenterar, används anteckningarna inte i någon större utsträckning för det 

fortsatta arbetet. Läraren läser flyktigt det eleverna skriver under det 

laborativa arbetet, enligt min tolkning mest för att kontrollera vilka uppgifter 

de arbetat med dvs. en kontrollfunktion. Elevtexterna används heller inte 

som underlag för bedömning från lärarens sida, då läraren säger sig sällan 

samla in och i efterhand läsa det som skrivs. Det motsägs av Helldén m.fl. 

(2005:29) som menar att skrivandet i naturvetenskaplig undervisning 

domineras av kunskapsredovisning som sedan används för bedömning och 

utvärdering av elevens kunskaper. 
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De frågor som läraren valt att sammanställa är övervägande slutna till sin 

karaktär, och då inställer sig frågan om det gynnar samtalet i gruppen. 

Elevsvaren i de första uppgifterna visar sig bli väldigt kortfattade, och de 

föregås inte av någon längre gemensam diskussion, medan svaren är något 

mer utförliga i de sista öppna frågorna (se bilaga 3-4). En annan reflektion 

gäller det tidsödande moment när eleverna ska klippa ut och klistra in 

frågorna i sina NO-häften. De momenten leder till samtal och görande (se 

ex. 1 avsnitt 5.3.4.1) som inte fokuserar innehållet och således inte stöttar det 

meningsskapande arbetet. Här menar jag att det finns möjlighet till både 

tidsvinst och utvecklingsmöjlighet. 

Den aktiva och samtalsrika undervisningen har många förtjänster då 

eleverna får pröva empiriskt, diskutera och därefter dra slutsatser, och 

läraren inför muntligen ett alltmer naturvetenskapligt språk. Men 

textfattigheten kan, som beskrivits ovan, ha en negativ inverkan på elevernas 

tillgång till kunskapsområdet. Jag tror därför, i likhet med t.ex. Strömdahl 

(2002b) och Guthrie (2004), att eleverna har mycket att vinna på att knyta 

det laborativa arbetet till naturvetenskapliga texter. Dessa texter kan med 

fördel vara både beskrivande och berättande, då Fang & Wei (2010) 

konstaterar att ”even a modest amount of reading infusion could have an 

impact on middle school students’ science literacy.” (a.a.:262). 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att eleverna får undersöka (hands-

on), samtala och till viss del dokumentera skriftligen (minds-on) för att 

utveckla ”the scientific story” och transformera sin förståelse, men en 

strukturerad läs- och skrivundervisning som kan kopplas till det övriga 

arbetet saknas. Min bedömning är att lärarens mål i första hand är det 

specifika ämnesinnehållet, och inte att synliggöra de mer generella strategier 

som kännetecknar ämnet. Dessa strategier innefattar ett arbetssätt med mer 

strukturerad hypotesprövning, kritiska diskussioner, att skriva rapport och att 

läsa olika typer av texter. Texter i NO finns alltså, men olika former av 

arbete med texter förekommer inte i någon större utsträckning i det 

undersökta fysiktemat. Därmed menar jag att eleverna i studien inte ges 

möjlighet att bli fullständigt scientifically literate. 

6.2 Didaktiska reflektioner 

Selander & Kress (2010:35) betonar det självklara i att tid är en avgörande 

faktor när det gäller möjlighet till fördjupad bearbetning. Jag tror dels att det 

undersökande arbetet i grupp kan bli effektivare och mer målinriktat om 

eleverna får stöd och träning i hur de ska göra och samtala när de arbetar 

tillsammans (Mercer m.fl., 2009). Dels skulle läraren/arbetslaget kunna 

vinna tid genom att arbeta mer ämnesövergripande (se A-miljö och high 

literacy i avsnitt 2.3.1) trots att Knain (2001) menar att ämnesövergripande 

arbete suddar ut de traditionella ämnesgränserna och att läroboken då inte får 
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samma betydelse. Jag menar att det inte behöver utgöra en motsättning, utan 

att ett ämnesövergripande arbetssätt exempelvis innebär att man läser 

aktuella naturvetenskapliga texter inom ramen för svenskämnet. Forskare (se 

t.ex. Wellington & Osborne, 2001) anser dock att det är nödvändigt att det är 

NO-läraren, med sin ämneskunskap, som ska undervisa om hur man läser 

och skriver i NO. Det innebär i så fall att tiden ska tas från NO-

undervisningen eller att lärarna tillsammans organiserar undervisningen på 

annat vis. Organisationsfrågan ser då olika ut beroende på vilka årskurser det 

handlar om. I årskurserna 1-6, som är fallet i studien, är det ofta samma 

lärare som undervisar i både svenska och naturorienterande ämnen. 

Karlsson och Molander (2004) har påvisat ett positivt samband mellan 

god läsförståelse och resultat inom naturvetenskap, vilket innebär att lärare 

måste bli mer medvetna om olika texttypers särdrag och få redskap för att 

kunna föra metasamtal, och undervisa om alla de naturvetenskapliga språk 

som det enligt Lemke (1998) handlar om. Fang & Wei (2010) påtalar att 

lärare måste få stöttning i hur de ska gå tillväga i arbetet med att integrera 

textarbete i NO-undervisningen. Det gäller särskilt för lärare till äldre 

eleverna (secondary school) eftersom de kan sakna läsundervisning i sin 

utbildning. På det området krävs därför kompetensutveckling.  

En kombination mellan ämnesbaserad språkundervisning och 

språkbaserad ämnesundervisning (Liberg, 2009), där läsande och skrivande 

av naturvetenskapliga texter integreras i NO-undervisningen (Fang & Wei, 

2010; Fang & Schleppegrell, 2008; Guthrie, 2004) kan utvecklas genom 

explicit undervisning i linje med de didaktiska modeller som presenterats 

tidigare. Cirkelmodellen (Gibbons, 2006; Rose, 2005) kan bidra till att 

utveckla elevers skrivande av naturvetenskapliga (och andra) genrer, medan 

reciprok undervisning (Reichenberg, 2008b) kan bidra till bättre 

läsförståelse. Dess utvecklade form CORI (Guthrie, 2004), som specifikt 

riktar sig till lärande i naturvetenskap från tidiga skolår, ger redskap att 

utveckla både läsande och skrivande tillsammans med undersökande och 

muntligt arbete i naturorienterande ämnen.  

Mina didaktiska implikationer får nu draghjälp av de kommande 

kursplanerna, vilka blir ett stöd i arbetet att implementera det synsätt jag 

argumenterat för. Som förslagen ser ut får texter en större dignitet i den 

naturorienterande undervisningen. I Skolverkets förslag till nya kursplaner 

för fysik står att läsa om syftet: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 

fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i 

samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, 

tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 

innehåll. (Skolverkets förslag till kursplan i fysik för grundskolan 2011-01-

12)  
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Beträffande det centrala innehållet för årskurserna 4-6 står bl.a. under 

Fysikens metoder och arbetssätt: 

 - Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 

skriftliga rapporter. 

- Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till 

exempel i faktatexter och tidningsartiklar. (Skolverket, 2011) 

 

I denna studie presenteras en analysmodell (Mortimer & Scott, 2003) som 

tillika kan fungera som ett didaktiskt stöd vid planering av undervisningen i 

naturorienterande ämnen. Därtill ges exempel (om än kort) på hur samtal och 

läs- och skrivaktiviteter kan integreras i ett undersökande arbetssätt. Min 

förhoppning är att dessa utvecklingsmöjligheter kan få gensvar hos NO-

lärare på samtliga stadier. Denna uppsats kan komma blivande och 

verksamma lärare till nytta genom att bidra till ökad medvetenhet om 

textförståelse i allmänhet, om NO-ämnets särdrag i synnerhet och om vikten 

av språkutvecklande arbete i alla ämnen. Min bakgrund som lärare och 

studiens didaktiska inriktning bidrar möjligtvis till att resultaten kan 

användas och omsättas i praktiken. Detta synes extra viktigt i ljuset av de 

nya kursplanerna. Hur det arbetet rent praktiskt ska gå till är naturligtvis en 

väsentlig fråga, men förhoppningsvis kan jag i egenskap av språkutvecklare 

och lärarutbildare dra ett litet strå till den stacken. 

6.3 Metodiska reflektioner 
Undersökningen ger inga svar på hur fysikundervisningen ser ut i andra 

klasser, eller hur läraren arbetar i övriga ämnen eller ämnesområden. Jag är 

också medveten om att mitt material har en begränsad omfattning och att 

slutsatser därför inte kan dras alltför långtgående. Däremot stöds delar av 

mina resultat av ett flertal andra studier med delvis samma inriktning, vilket 

styrker studiens trovärdighet.  

Genom ett designteoretiskt perspektiv och en sociokulturell synvinkel, har 

jag kunnat belysa de texter och den interaktion som förekommer i ett 

klassrum under ett fysiktema. Utifrån didaktiska frågor, i både ett vidare 

perspektiv (inramning och iscensättning) och ett snävare perspektiv 

(samtalsanalyserna), har jag redogjort för hur läraren arrangerar 

undervisningen. Denna kombination av bredd och djup, samt den metodiska 

trianguleringen, ser jag som en styrka som borgar för tillförlitliga resultat 

(Bryman, 2002; Doheny-Farina & Odell, 1985). Studiens insamlade data 

(observationer, fältanteckningar, texter, fotografier, samtal och intervjuer) 

anser jag komplettera och berika varandra så att en helhetsbild har kunnat 

växa fram. Hade jag däremot valt att bara intervjua lärare och elever, kanske 

i kombination med enkäter, så hade troligen bilden av texten som resurs i 
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undervisningen sett något annorlunda ut. Framförallt hade den bilden varit 

mer ytlig ur en didaktisk infallsvinkel. Det hade också inneburit en mer 

fenomenografisk inriktning, och tonvikt vid deltagarnas uppfattningar istället 

för en beskrivning av den faktiska verkligheten. 

Även om jag bara följt fyra lektionspass, anser jag att det insamlade 

materialet är rikt, och väl gett möjlighet att besvara forskningsfrågorna. I det 

sammanhanget har film- och ljudinspelningarna varit en klar tillgång, för 

utan det materialet hade den fördjupade analysen varit omöjlig att 

genomföra. Sekvenseringen (uppdelningen i aktiviteter) har, förutom att 

skapa ”hanterbara analysenheter” (Selander & Kress, 2010:107), gett 

möjlighet att se mönster och skillnader i textanvändningen under lektionens 

olika faser. Enligt mitt förmenande har Mortimer och Scotts (2003) 

analysaspekter berikat och nyanserat resultaten i och med möjligheten att få 

syn på korrelationen mellan text och samtal, samt uppmärksamma det 

stöttande arbete som läraren utför.  

Det finns naturligtvis svagheter i studien. När jag nu ser tillbaka, finns det 

frågor till läraren jag velat gå på djupet med, till exempel: Vilket är syftet 

med de olika aktiviteterna? Varför just dessa? Hur tänker du kring 

uppgifterna? Varför ska eleverna klippa och klistra? Hur används elevernas 

dokumentation? Hur arbetar du med bedömning? Finns det en progression i 

läs- och skrivaktiviteterna? Hur ser du på vardagsspråk kontra det 

naturvetenskapliga språket, texter i NO kontra andra texter?  

Jag kan också konstatera att vissa av mina frågor kring text har väckt 

lärarens nyfikenhet, vilket möjligen har påverkat utfallet. I ett fall ledde de 

till att läraren läste uppnåendemålen i lärarpärmen och vid ett tillfälle fanns 

funderingar på att låta eleverna läsa i läroboken (det stannade dock vid 

funderingar). Eftersom läraren är väl medveten om att det finns 

kursplanemål (”de finns ju alltid där i bakhuvudet”), och lektionen blev 

”som den brukar” utan lärobok, så tror jag att min inverkan varit marginell. 

Ytterligare en brist i materialet har varit svårigheten att identifiera samtalen 

under grupparbetet. Där har dock videoinspelningen och elevernas 

dokumentation ändå gett goda möjligheter till analysunderlag.  

Syftet har varit att göra en deskriptiv studie, vilket jag menar att det också 

är. Den betoning på läs- och skrivaktiviteter som utkristalliserats i 

forskningsbakgrund och resultatdiskussion, kan dock ses som normativ i och 

med att den litteratur jag läst är förhållandevis entydig och att jag där 

upptäckt en utvecklingspotential i undervisningen. Med den etnografiska 

ansats jag valt, har jag eftersträvat att gå ut på fältet med öppna ögon utan 

förutfattade meningar (Kullberg, 2004; Rosengren & Arvidsson, 2002; Jank 

& Meyer, 1997; Doheny-Farina & Odell, 1985). Eftersom jag själv inte har 

erfarenhet av NO-undervisning i mellanåren, visste jag heller inte hur den 

skulle gestalta sig. Bilden av en, för eleverna, textfattig fysikundervisning 

har därför vuxit fram ur det empiriska materialet.  
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6.4 Fortsatt forskning 

Mitt viktigaste bidrag är att jag kunnat fylla en liten del av en 

forskningslucka genom att visa hur lärobok och andra texter används av 

lärare och elever i ett fysiktema i årskurs 5. Jag har, via de textspår jag 

identifierat, kunnat visa hur texten rekontextualiseras, och jag har konstaterat 

att direkt närvaro av text verkar öka graden av naturvetenskapligt språk. 

Därutöver har jag diskuterat hur textarbete skulle kunna förbättra NO-

undervisningen och i förlängningen troligtvis elevernas meningsskapande. 

I denna studie har texter och läraren varit i fokus och det vore därför 

intressant att titta närmare på elevers meningsskapande och utveckling, 

något som jag nu bara sett glimtar av. Det meningsskapandet skulle kunna 

kartläggas i en jämförande studie mellan elever som får traditionell 

undervisning och elever som får undervisning där undersökande arbete 

kombineras med strukturerade läs- och skrivaktiviteter, till exempel enligt 

Guthries (2004) modell CORI. En sådan studie skulle kunna undersöka ”the 

impact of reading infusion in the science curriculum on students’ science 

literacy.” vilket Fang och Wei (2010:262) säger sig sakna.  

Nelson (2006:25) efterlyser undersökningar som är gjorda ”med 

målsättning att optimera läroboksanvändning.” I det fallet tror jag att man 

kan vidga textanvändningen till att innefatta även andra faktatexter, 

berättande texter samt tidningsartiklar, i enlighet med kommande kursplaner. 

En sådan undersökning skulle kunna riktas mot att jämföra utfallet av olika 

didaktiska modeller för ämnesbaserad språk-, läs- och skrivundervisning 

(Liberg, 2009; Reichenberg, 2008a, 2008b, 2005; Gibbons, 2006; Lundberg, 

2006; Rose, 2005, Wellington & Osborne, 2001). Inte för att hitta modellen 

med stort M, för den finns som bekant inte, utan för att lära sig mer om vad 

olika modeller erbjuder för möjligheter. Därigenom skulle kunskapen utökas 

om hur lärare kan bidra till att utveckla elevernas scientific literacy, och hur 

de bättre kan förberedas att bemästra de naturvetenskapliga texter som 

förekommer i och utanför skolan. 

Ytterligare alternativ skulle kunna vara att följa lärare som fokuserar 

klassrumssamtalen med Mortimer och Scotts (2004) modell som 

planeringsunderlag, eller att kartlägga hur de texter eleverna producerar 

används för efterarbete och bedömning. 

Att svenska 15-åringarna ligger över genomsnittet vad gäller att förklara 

och förstå naturvetenskapliga företeelser och samband (Skolverket, 2007c) 

är kanske ett resultat av ämnets muntliga tradition. Genom att komplettera 

den undersökande och muntliga delen med undervisning om det 

ämnesspecifika skriftbruket samt läsande och skrivande av olika texter inom 

NO-genren, kanske förmågan att identifiera naturvetenskapliga 

frågeställningar och använda naturvetenskapliga fakta och argument kan 

förbättras. Det är en hypotetisk koppling, men möjligen kan framtida 

forskning ge svar på den frågan. 
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Bilaga 1.  Lärarens planering till lektion 1 (s. 1) 12 

 

                          
12 Läraren hade till denna planering utgått från olika läroböcker riktade till elever i skolans 
mellanår. Vid den första lektionen berördes endast de tre första punkterna. Övriga delar 
(fortsättning nästa sida) ingick i kommande lektioner, även om läraren skrev en ny planering 
inför varje lektionspass. 
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Bilaga 1. forts Lärarens planering till lektion 1 (s. 2) 13 

 

 

                          
13 Vid andra lektionen ledde läraren arbetet fram till och med magnetfält. Elektromagneter 
och sluten krets var huvudinnehållet i lektion 4. De grundläggande delarna återkom hela tiden 
genom muntlig repetition, medan andra begrepp inte berördes alls (t.ex. svartmalm-magnetit, 
knappmagnet och ringmagnet). Att en magnet är känslig tog läraren upp i samband med att 
den ramlade i golvet vid ett tillfälle (däremot inget om att den inte kan hettas upp). 
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Bilaga 2. Gruppuppgifter 

 

Magnetism – del 1. Lektion 1-3 

 Vilka saker fastnar på magneter? 

 

 Finns det metaller som inte fastnar på magneter? 

 

 Kan magnetism verka på avstånd eller måste magneten beröra för att 

fungera? 

 

 Sitter en spik lika fast överallt på magneter? 

 

 Kan man göra en magnet av en vanlig spik? 

 

 Kan man göra en magnet av en vanlig sax? 

 

 Finns det material som släpper igenom magnetism? 

 

 Kan magnetism gå igenom kroppen? 

 

 Vad händer med en magnet som kan vrida sig utan motstånd? 

 

 Kan magneter bara dra till sig, eller kan de stöta bort också? 

 

 

Magnetism – del 2, ellära. Lektion 4 

 Få en lampa att lysa. Skriv hur du gör och rita bilder. 

 

 Vilka saker på tallriken leder ström? Skriv en lista på föremålen. 

 

 Tänk ut en riktigt krånglig ”sluten krets”. Skriv ned allt som ingår. 
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Bilaga 3. Elevsvar  
 

MAGNETISM. Lektion 1-3  

(Avskrift och sammanställning av fokuselevernas svar i skrivhäftet,  

A = Amanda, B = Björn, C = Cecilia, D = David) 

 

Vilka saker fastnar på magneter? 

A. Sax, gem, klämma, spik, nål, änglaben, säkerhetsnål, liten skruv, 

skruv, 5 krona, glödlampa 

B. Sax, Gem, kläma, spik, nål, Änglaben, Säkerhetsnål, Liten skruv, 

skruv, 5 krona, Glödlampa 

C. Sax, Gem, klämma, spik, Nål, Änglaben, Säkerhetsnål, Litenskruv, 

Skruv, Femkrona, Glödlampa 

D. sax, gem, kemma, spik, nål, änglaben. Säkerhetsnål, liten skruv, 

skruv, 5krona, lampa 

 

Finns det metaller som inte fastnar på magneter? 

A. Några slags skruvar. Järn, nickel och kobolt 

B. Ja, Några slags skruvar. Järn, kobolt och Nicel är mangnetiska. 

C. Ja, det finns det! tex Några slags skruvar. Järn, Nickel & Kobolt är 

magnetiska. 

D. Många slaks skruvar. järn, nikel, och kobolt är mangnetiska. 

 

Kan magnetism verka på avstånd eller måste magneten beröra för 

att fungera? 

A. Svar: ja 

B. Den behöver inte vidröra. 

C. Det funkar på avstånd. 

D. Ja det går pa avstånd 

 

Sitter en spik lika fast överallt på magneter? 

A. Nej den funkade inte på mitten. 

B. Inte på mitten. 

C. Nej den sitter inte fast överallt. 

D. Nej inte överalt. 
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Kan man göra en magnet av en vanlig spik? 

A. Ja det kan den 

B. Ja (Har tappat bort frågan och själv först skrivit: Kan en spik bli 

magnetisk) 

C. Ja 

D. Ja det jick 

 

Kan man göra en magnet av en vanlig sax? 

A. Ja det kan man 

B. Ja! 

C. –  

D. Ja 

 

Finns det material som släpper igenom magnetism? 

A. Svar: Ja t.e.x. trä 

B. –  

C. Ja det finns det men bara endel. 

D. Ja med några matrial. 

 

Kan magnetism gå igenom kroppen? 

A. Ja vissa delar av kroppen. 

B. På vissa stälen. (Skrev först: Kan mangnet gå genom kroppen.) 

C. Ja, i vissa delar. Te.x håret & örat. 

D. ja 

 

Vad händer med en magnet som kan vrida sig utan motstånd? 

A. Den roterar mot norr. 

B. Der roterar mot norr. 

C. Den roterar mot norr. 

D. Den roterar. 

 

Kan magneter bara dra till sig, eller kan de stöta bort också? 

A. Ja (Jag?) det kan den. 

B. - 

C. Den kan stöta bort också. 

D. Ja det kan den. 
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MAGNETISM - ELLÄRA. Lektion 4 

 

Få en lampa att lysa. Skriv hur du gör och rita bilder. 

A. Man sätter ihop polerna och lampan så lyser den. Bild med batteri 

och glödlampa. 

B. Vi la lampan på båda metallskivorna Bild med batteri och 

glödlampa som lyser. 

C. Vi la lampan på båda metallblecken. Bild med batteri och glödlampa 

som lyser. 

D. vi la lampan på baterier Bild med batteri och glödlampa. 

 

Vilka saker på tallriken leder ström? Skriv en lista på föremålen. 

A. alla sortersskruvar funkar spik funkar sax, järn. änglaben, 

krokodilklämma, lampa mot lampa. blyets pengar 

B. tex en krona, 5:a, kokodilklema, plåt bit, spikar, skruvar. Gem, skott, 

änglaben, sax,  

C. Alla mynt, alla spikar, krokodil klämman, skott, änglaben, sax & 

aliminium 

D. alla spikar och alla kronor. 

 

Tänk ut en riktigt krånglig ”sluten krets”. Skriv ned allt som 

ingår. 

A. 2 änglaben en krokodil klämma alluminium klämma.  

B. –  * 

C. –  

D. -  

 

* På den sidan i Björns bok har Cecilia istället skrivit med glödlampan: N I 

C E och ritat en pil (därför skrev Amanda blyerts, tror jag). Gruppen 

upptäckte att det gick att skriva med änden på glödlampan, de diskuterade 

om det var blyerts. 
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Bilaga 4. Intervjuguide elev  

 

Vad tycker du om att gå i skolan? 

 Vad är lätt/svårt för dig i skolan? 

 

 

Hur lär du dig bäst? (Hur gör du när du ska lära dig något?) 

 Läraren visar och berättar 

 Undersöka och diskutera i grupp 

 Läsa och skriva 

 

 

Vad tyckte du om NO-lektionen idag/igår? 

 Vad lärde du dig? 

 

 

Vad tycker du om att ha NO? (Hur är det att ha NO?) 

 Läraren visar och berättar 

 Undersöka och diskutera i grupp 

 Läsa och skriva 

 

 

Vad är lätt/svårt i NO? 

 

 

Vad tycker du om NO-texterna? 

 Vilka texter intresserar dig mest? 

 Vilka texter är lätta/svåra? 

 

 

Hur gör du för att förstå det du läser? 

 Vad gör du om du inte förstår? 

 Vilken hjälp får du av texten? 

 Vilken hjälp får du av kamrater? 

 Vilken hjälp får du av läraren? 
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Bilaga 5. Intervjuguide lärare  
Vilken grundutbildning har du? 

 Vilken utbildning i NO? 

 

Hur lång lärarerfarenhet har du? 

 Erfarenhet av NO-undervisning? 

 

Vad tycker du om att undervisa i NO?  

 Hur är det att undervisa i NO? 

 

Vad arbetar ni med i NO? 

 Vad styr innehållet? 

 Var lägger du tyngdpunkten? 

 

Vad tyckte du om NO-lektionen idag/igår? 

 Gick det som du tänkt dig? 

 Var det en ”vanlig” lektion trots min medverkan? 

 

Hur lägger du upp undervisningen? 

 Vad styr upplägget? 

 Hur planerar du ett tema/en lektion? 

 

Vilket läromedel/material använder du?  

 Vad avgör/styr dina val? 

 Hur använder du läromedlet? 

 Vilket stöd tycker du att du får av 

läromedlet/lärarhandledningen? 

 

Använder du texter i NO? 

 Varför/varför inte? 

 Vilka? På vilket sätt? 

 Hur arbetar du med textsamtal och läsförståelse i NO? 

 Hur arbetar du med textsamtal och läsförståelse i andra 

ämnen? 

 

Vad uppfattar du som lätt/svårt för eleverna? 

 med NO som helhet? 

 med NO-texterna? 

 

Vilka mål sätter du upp? 

 Vad av elevernas kunskap/utveckling bedöms?  

 Hur bedöms den? 

 Vad och hur utvärderar du?   


