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Sammanfattning 
Denna studie undersöker en lågstadielärares ambitioner med naturvetenskaplig undervisning och hur 
dessa ambitioner kan ta sig uttryck i den undervisning som bedrivs. Detta undersöks med hjälp av en 
kvalitativ intervju med berörd lärare samt deltagande observationer under fyra undervisningsmoment 
som läraren bedrev. Studiens resultat kategoriseras och analyseras med hjälp av scientific literacy, 
vision I och vision II, fundamental scientific literacy och Roberts kunskapsemfaser. Studiens resultat 
visar på såväl skillnader som likheter mellan lärarens uttryckta ambitioner och dennes 
naturvetenskapliga undervisning. I ljuset av detta resultat förs en diskussion kring vad dessa likheter 
och skillnader kan bero på. 

Abstract 
This study examines a primary school teacher’s ambitions within science education and how those 
ambitions manifest in the classroom. This is being examined by interview with the mentioned teacher 
and by observations as a participant within four of the teacher’s science classes. The results of this 
study is categorized and analyzed with assistance of scientific literacy, vision I and vision II, 
fundamental scientific literacy and Roberts’ curriculum emphases. The results of the study points at 
both similarities and indifferences between what the teacher expresses as ambitions, and how science 
classes are being constituted and organized. In the light of this result, a discussion takes place around 
what these similarities and indifferences can be products of. 
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2 Inledning 
Under min lärarutbildning har jag mött ämnet naturvetenskap och fick i detta möte en helt ny bild av 
ämnet jämfört med den undervisning jag själv upplevde i grundskolan, men även den jag har upplevt 
under min tid ute på fältet som lärarstudent. Detta har skapat intresse hos mig att gräva djupare i 
naturvetenskaplig undervisning för att undersöka vilka tankar som finns bakom utformningen av 
denna samt hur dessa tankar visar sig i praktiken. 

Läroplanen lyfter fram naturvetenskap som ett sätt att förstå sig själv och omvärlden med hjälp utav 
samt att undervisning i naturvetenskap ska ge eleven möjlighet att utveckla kritiskt tänkande. 
Undervisningen ska även utveckla argumentationsförmåga som med naturvetenskaplig kunskap blir 
användbar i olika valsituationer samt förståelse för begrepp, modeller och teorier för samtal kring och 
tolkningar av naturvetenskap.1 Enligt Wickman & Persson söker naturvetenskapen svar på frågor som 
rör naturens samt den materiella världens funktioner. Den undersöker vad som finns i orört tillstånd i 
naturen, människan och de ting som människan har skapat. Wickman & Persson menar att 
naturvetenskapen idag till stor del har en status som gör att resultaten av den inte ifrågasätts i stor 
utsträckning, trots att den ofta motbevisar sig själv genom att presentera förnyade teorier om redan 
fastställda fakta. Människans övertro till vetenskapliga metoder är vad som gör den till något som vi 
väljer att se som trovärdigt. Av dessa skäl menar Wickman & Persson att naturvetenskapen i skolan 
bör synliggöra för eleverna vilka metoder som ligger bakom de resultat som vi i samhället blir 
presenterade för, genom t.ex. media. För att skapa insikt hos eleverna om att naturvetenskap inte är en 
samling statiska sanningar bör undervisningen även beröra frågor som synliggör naturvetenskapens 
föränderlighet och att dess utveckling består av kreativa processer som eleverna såväl möter som 
påverkas av under deras levnadstid.2 

Med ovanstående som utgångspunkt vill jag undersöka vilka föreställningar en lärare har kring sin 
undervisning i naturvetenskap samt vad som betonas i undervisningen. Detta undersöker jag i ljuset av 
de undervisningskvaliteter som läroplanen och Wickman & Persson eftersöker, samt mot bakgrund av 
litteratur som belyser hur undervisning i naturvetenskap kan organiseras och vad den ska innehålla för 
att elever ska ha nytta av den. 

3 Bakgrund 

3.1 Emfaser  
Tankar kring undervisning i naturvetenskap och vad den egentligen berör eller syftar till presenterar 
Roberts med sin klassificering som beskriver kunskapsemfaser i naturvetenskapsundervisning. 
Emfaserna är tolkningar av vad olika undervisningspraktiker och läromedel, såväl explicit som 
implicit, förmedlar till eleverna. Roberts själv beskriver emfaserna som ”[…] a coherent set of 

                                                      
1 Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid. 111, 127, 144 
2 Wickman, P-O. & Persson, H. (2009). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. 

Sid. 28-31 
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messages to the student about science (rather than within science). Such messages constitute 
objectives which go beyond learning the facts, principles, laws, and theories of the subject matter 
itself- objectives which provide answers to the student question: “Why am I learning this?”3 Det 
budskap som emfaserna förmedlar är inte avgränsat till endast ämnesinnehåll utan kan även innefatta 
kvaliteter som t.ex. vad kunskaperna ska kunna användas till. Roberts emfaser är sju till antalet och 
benämns som följande:  

The ”Solid Foundation” Emphasis. Denna emfas är inriktad på att elevens naturvetenskapliga 
kunskaper gynnar dennes framtida studier. Undervisningen motiveras av att eleven är i behov av 
kunskapen vid senare tillfällen i livet, inte här och nu. Det undervisningssätt och innehåll som eleven 
möter är en del av en bestämd struktur som påverkas av hur naturvetenskapslärare på universitetet 
förmedlar att ämnet bör utformas, även om själva syftet med vad undervisningen i slutändan ska leda 
till inte är fastställt. 

The ”Correct Explanations” Emphasis. Inom denna emfas dominerar en tro på att naturvetenskapen 
kan ses som en samling sanningar vilka ska överföras till eleven. Laborationer och experiment syftar 
till att komma fram till och visa dessa sanningar. Undervisningen motiveras av att eleverna ska känna 
till vad naturkunskapen har kommit fram till, utan att ett användningsområde för kunskaperna 
nödvändigtvis presenteras. Detta kan således ge eleven en bild av naturvetenskapen som statisk och 
överförbar kunskap. 

The ”Self as Explainer” Emphasis. Emfasen förmedlar naturkunskap som en produkt av intellektuella 
och kulturella processer som växt fram ur ett funktionellt syfte för människan. I ett sådant förmedlande 
skapas även utrymme för förklaringar ur t.ex. religiösa perspektiv vilket ger naturkunskapen en sorts 
motpol att jämföras med, till skillnad från att den jämförs med ingenting eller osanningar. Inom denna 
emfas står eleven mer i centrum då deltagande och förmågan att kunna redogöra för sin förståelse av 
naturvetenskapen är central. Elevens egna uttryck blir viktiga av samma anledning som att en 
vetenskapsmans uttryck är det. 

The ”Everyday Coping” Emphasis. Emfasen fokuserar på vilken användning i det dagliga livet som 
naturvetenskap kan ha, såväl i elevens vardag som i dennes framtid. Undervisningen behandlar ett 
naturvetenskapligt innehåll som eleven kan möta och ha nytta av i vardagen. I undervisningen får 
eleven möjlighet att ta del av naturvetenskapliga principer och generaliseringar. 

The ”Science, Technology and Decision” Emphasis. Denna emfas skiljer på teknik och naturvetenskap 
och fokuserar på begränsningen av naturvetenskap i beslut som rör såväl privatliv som politik. Därmed 
innefattar sådan undervisning införandet av andra värderingar i beslutsprocesser, än de som endast är 
naturvetenskapliga. 

The ”Scientific Skill Development” Emphasis. Denna emfas fokuserar elevens process framför 
arbetsprodukt såväl vid pågående som vid slutfört arbete. Undervisningen syftar till att utveckla de 
förmågor eleven behöver för att göra vetenskapliga undersökningar. Detta innebär en metodfokus som 
ses som viktig för att eleverna ska bli bättre på att lösa problem själva.   

The ”Structure of Science” Emphasis. Inom denna emfas fokuseras kunskapen om hur vetenskapen 
fungerar och utvecklas. Detta görs genom diskussioner kring t.ex. samspel av bevis och teori och 
förhållandet mellan modeller och de förklaringar som de är avsedda för.4  

                                                      
3 Roberts, D.A. (1982). Developing the concept of ”curriculum emphases” in science education. Sid. 245 
4 Roberts, D.A. (1982). Sid. 246-249 
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Enligt Wickman & Persson är intentionen med kunskapsemfaserna att för lärare synliggöra olika 
aspekter av naturvetenskaplig undervisning. Dessa emfaser kan lägga grunden till att den 
naturvetenskapliga undervisning som bedrivs blir mångsidig och kan anknytas till andra 
ämnesområden. De menar att det finns skilda fokus kring emfaser i skolan beroende på vilken ålder 
eleverna har. I äldre åldrar ligger fokus vid Correct Explanations och Solid Foundation, medan 
emfaserna Self as Explainer och Scientific Skill Development fokuseras i högre grad i lägre åldrar.5 

Vidare används och tolkas dessa emfaser av Östman som en slags helhetslösningar kring vilken 
riktning naturvetenskaplig undervisning kan ta form utifrån. Dessa väljer han att gruppera med 
utgångspunkt i de påståenden om naturvetenskap som uttrycks, i detta fall i textböcker i kemi. Utifrån 
denna tanke ser han hur dessa emfaser kan delas in i tre grupper.6 

I första gruppen väljer Östman att placera emfaser som han anser fokusera lärandet i naturvetenskapen 
som en samling sanna kunskaper som går att finna svaret på. Dessa kunskaper lärs ut genom att 
återbevisa sanna påståenden, t.ex. genom experiment. De emfaser som återfinns i denna grupp är 
Structure of Science som använder demonstrationer och experiment, Correct Explanations som 
förklarar naturvetenskapen som skapad och fastställd av professionella, Scientific Skill Development 
som förmedlar att kunskap om naturvetenskap hittas genom naturvetenskapliga färdigheter samt Solid 
Foundation vilken förmedlar naturvetenskap som en sann vetenskap som är logisk och där 
sanningarna med tiden blir fler och kunskapen därmed ökande. Östman lyfter även fram att det såväl 
inom Scientific Skill Development som inom Structure of Science är möjligt att se naturvetenskap som 
relativa sanningar, detta till skillnad från att de undervisas som sanningar oavsett kontext.  

Den andra gruppen består av emfasen Everyday Coping. Här fokuseras vilka fördelaktiga 
användningsområden naturvetenskapen har för den enskilda individen, t.ex. hur den kan förbättra vår 
livskvalitet eller hjälpa oss att förstå fenomen som vi omges av. 

Den tredje gruppen innefattar emfasen Science, Technology and Decisions. Denna emfas beskrivs av 
Östman som svårare än tidigare nämnda att beteckna, men skrivs ut som relationen mellan 
naturvetenskaplig kunskap, normer och beslut. Här finns en tro på att naturvetenskapliga kunskaper, 
och de normer som kunskaperna ger, formar människans beslut, t.ex. i hur denne väljer att påverka 
naturen. Östman påpekar dock att det normativa innehållet i de undersökta texterna framförallt 
uttrycks i teknologiska aspekter, och därmed t.ex. inte kulturella. 

De emfaser som beskrivits ovan visar sig enligt Östman aldrig ensamma, utan ofta två eller flera 
tillsammans samtidigt. Han finner emfasen Everyday Coping som mest frekvent förekommande i och 
med att de texter han har undersökt är väldigt tydliga med att lyfta fram naturvetenskapens fördelar för 
människan, såsom kontroll över, nyttjande av samt förståelse för naturen.7 Emfasen Self as Explainer 
nämns inte som närvarande i någon av de grupper som Östman presenterar. 

3.2 Scientific Literacy, Vision I och Vision II 
Vidare finns tankar kring vad det är som undervisning i naturvetenskap ska syfta till att utveckla hos 
eleverna. Ett begrepp som samlar sådana tankar är Scientific Literacy vilket enligt Roberts innefattar 
uttryck för vad som ska utgöra den naturvetenskapliga undervisningen i skolan och därmed de 
kvaliteter som eleverna får möjlighet att utveckla. Han menar att det inte råder konsensus kring detta 

                                                      
5 Wickman, P-O. & Persson, H. (2009). Sid. 217 
6 Östman, L. (1996). Discourses, discursive meanings and socialization in chemistry education. Sid. 10 
7 Östman, L. (1996). Sid. 10-12 
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begrepp och att definitionerna av det därför är många. Lederman & Lederman nämner dock ett 
mönster i definitionerna av SL: ”In general, scientific literacy was always at least partially associated 
with an individual’s ability to make informed decisions about scientifically based personal and societal 
issues.”8 De menar här att SL oavsett syn på begreppet ofta har innefattat individens förmåga att ta 
beslut på naturvetenskapliga grunder. De uttrycker vidare att förståelsen för innebörden av SL närmare 
kan förstås utifrån begreppen naturvetenskapligt arbetssätt och naturvetenskapens karaktär.9 

Vidare presenterar Roberts tankar kring hur undervisning i naturvetenskap ska utveckla SL hos 
eleverna. Han beskriver två skilda sätt att se på SL som en produkt av undervisningen. Han benämner 
dessa som Vision I och Vision II och presenterar dem på följande sätt: 

”Vision I gives meaning to SL by looking inward at the canon of orthodox natural science, that is, the 
products and processes of science itself. At the extreme, this approach envisions literacy (or, perhaps, 
thorough knowledgeability) within science. […] vision II derives its meaning from the character of 
situations with a scientific component, situations that students are likely to encounter as citizens. At 
the extreme, this vision can be called literacy (again, read thorough knowledgeability) about science-
related situations in which considerations other than science have an important place at the table.”10 

Roberts menar att dessa synsätt inte bör ses som färdiga definitioner, eftersom de beskriver vida 
perspektiv vilka framhålls som extremer för att förtydliga skillnaderna mellan dem. En skillnad som 
beskrivs är hur SL i Vision I föreställs som kunskap inom naturvetenskap medan Vision II snarare 
föreställer hur SL fokuserar kunskap om naturvetenskapligt relaterade situationer. Detta innebär att 
eleven enligt Vision I får uppleva och bearbeta naturvetenskap i skolan på ett liknande sätt som en 
vetenskapsman möter den, d.v.s. genom naturvetenskapliga produkter och processer. Detta menar 
Roberts inte är av ondo i sig, men kan få konsekvensen att eleven ser på vardagsnära och samhälleliga 
problem ur ett perspektiv som endast är naturvetenskapligt. Vision II kan då ses som en motpol till 
Vision I, i och med att den snarare fokuserar på att utveckla reflekterande förmågor hos eleven där det 
naturvetenskapliga perspektivet endast är ett av alla perspektiv att ta hänsyn till i beslutsfattande 
processer.  I relation till kunskapsemfaserna framhåller Roberts att Scientific Skill Development och 
Structure of Science är införlivade i Vision I, och att emfaserna Self as Explainer samt Science, 
Technology, Decisions och Everyday Coping är inkorporerade i Vision II.11 

Även Norris & Philips skriver om hur undervisning ska kunna utveckla SL hos eleverna. De lyfter 
definitioner av SL och påpekar att en viktig del i form av Fundamental Scientific Literacy kan ha 
glömts bort. Med detta begrepp avser de fånga in språkliga aspekter av SL, med fokus på hur eleven 
kan förstå texter med naturvetenskapligt innehåll i relation till de kvaliteter som SL avser utveckla. 
”Conversely, a failure to learn how to read scientific text points to a failure to understand science, no 
matter how much of the substantive content of science is learned.”12 De lyfter fram att textförståelse i 
sig inte är nog, utan endast är ett instrumentellt verktyg som krävs för att kunna relatera ett 
naturvetenskapligt innehåll till SL, d.v.s. på ett icke enbart faktabaserat sätt. Därtill menar de att 
naturvetenskap till stor del utgörs av text och texternas innehåll, samt att kunskap om naturvetenskap 
blir tillgänglig genom studerandet av dessa texter. Genom att erkänna detta och fokusera 
undervisningen kring att lära sig hur sådana texter läses, menar de att undervisningen kan ge eleverna 
stora kunskaper om såväl det naturvetenskapliga innehållet som naturvetenskapens karaktär.13 

                                                      
8 Lederman, N.G. & Lederman, J.S. (2011). The development of scientific literacy. I: Exploring the Landscape of Scientific Literacy. 

Linder, C. & D.A. Roberts m.fl. (red). Sid. 127 
9 Lederman, N.G. & Lederman, J.S. (2011). Sid. 127 
10 Roberts, D.A. (2007). Scientific literacy/science literacy. I: Handbook on Research of Science Education. S.K. Abell & N.G. 

Lederman (red). Sid.730 
11 Roberts, D.A. (2007). Sid.730, 767-769 
12 Norris, S.P. & Phillips, L.M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Sid. 237 
13 Norris, S.P. & Phillips, L.M. (2003). Sid. 225-227 
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Även om SL finns närvarande som en efterfrågad konsekvens av naturvetenskaplig undervisning, 
menar Smith m.fl. att de lärare som undervisar i ämnet och deras tankar kring begreppets innebörd för 
deras undervisningspraxis hittills har varit relativt osedda. Deras studie följer förändringar i hur lärare 
ser på sin naturvetenskapliga undervisning i ljuset av SL. Resultatet av denna visar att lärarna 
inledningsvis kopplar ihop givande undervisning i naturvetenskap med bl.a. användandet av korrekt 
naturvetenskaplig terminologi samt att undervisningen präglas av aktiviteter där elever får möjlighet 
att själva experimentera och undersöka. Resultatet visar även att lärarnas bild av naturvetenskaplig 
undervisning och vad SL innebär för utformandet av den, förändrades över tid. Detta förklaras genom 
att lärare behöver konfrontera sina tankar kring vad naturvetenskap är och vidare tänka kring hur dessa 
tankar formar den undervisning som eleverna får ta del av. Intentionen med den egna undervisningen 
synliggörs när kollegor finner möjligheter att samtala med varandra och ställa frågor som 
problematiserar såväl synen på naturvetenskap som den egna undervisningen i ämnet och vad denna 
undervisning egentligen bör syfta till. På detta sätt kan lärarna skapa sig en bild, om än utanför den 
som forskning i ämnet förespråkar, av vad SL innebär och vidare klargöra vilken typ av undervisning 
de vill bedriva, vad undervisningen ska få för resultat och varför.14 

I likhet med hur emfaserna förmedlar olika undervisningssyften till eleverna vill jag undersöka hur 
naturvetenskaplig undervisning kan se ut i grundskolans tidigare år. Detta gör jag i ljuset av SL, 
Vision I och Vision II, Fundamental SL samt Roberts kunskapsemfaser med de innebörder och 
definitioner av begreppen som har framställts ovan.  

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra en lärares resonemang om sin naturvetenskapliga 
undervisning, och huruvida dessa resonemang blir till ett innehåll i den undervisning som läraren 
bedriver. Detta undersöks genom både intervju och observation, i syfte att belysa relationen mellan en 
formulerad dimension som kan fångas i intervju och en spontan dimension som kan uppstå i 
observerade undervisningsmoment. För detta undersökningsändamål har följande frågor formulerats: 

1. Hur formulerar läraren sina ambitioner kring naturvetenskaplig undervisning? 

2. Vad karaktäriserar undervisningen i ljuset av SL, Vision I och Vision II, Fundamental SL samt 
Roberts kunskapsemfaser? 

5 Metod 

5.1 Val av metod 
Den kvalitativa intervjun karaktäriseras av öppenhet då informanten har möjlighet att svara fritt, d.v.s. 
utan givna svarsalternativ. Denna öppenhet skapas med hjälp av att intervjun är semistrukturerad, 
vilket innebär att den utgår från ett fastställt tema, men med frihet för informanten att utforma 
                                                      
14 Smith, K.V. & Loughran, J. m.fl. (2012). Developing scientific literacy in a primary school. Sid. 133-134, 146-148  
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svaren.15 Det innehåll som går att finna i intervjun skapas då med hjälp av samspelet mellan 
intervjuare och informant. För denna studie användes i kvalitativ anda öppna frågor. Dessa var till sin 
karaktär även inledande som syftar till att informanten spontant får möjlighet att återge centrala 
aspekter av det frågan berör, tolkande vilket innebär att intervjuaren gör speglingar av informantens 
uttryck med hjälp av tolkande återkoppling, direkta då de introducerade dimensioner av ett innehåll 
som informanten uttryckte som centrala i ämnet, samt även specificerande i sitt sätt att trycka på 
preciseringar av informantens uttryck.16 

Trost menar att en kvalitativ intervju innebär en grad av standardisering som påverkas av i vilken grad 
intervjuaren anpassar språkbruket och formen av intervjun efter informanten. Är graden av 
standardisering hög anpassas intervjun lite eller inte alls, medan låg standardisering innebär hög 
anpassning.17 Intervjun i denna studie hade en medveten prägel av låg standardisering. Detta då de 
frågor som ställdes inte följde en bestämd ordning utan snarare utgick ifrån att i samspel med 
informanten forma ett innehåll kring det ämne som intervjun avsåg. En låg grad av standardisering var 
passande för studiens intervju då syftet med denna var att fånga in lärarens egenformulerade tankar 
kring dennes undervisning i naturvetenskap. 

I denna studie genomfördes även observationer där syftet var att på nära håll observera den 
naturvetenskapliga undervisningen. Einarsson & Chiriac skriver om olika typer av observationer, 
däribland direkt observation som innebär att observationen sker på plats utan tidsfördröjelse. Den 
direkta observationens fördel är att den innebär ett deltagande i en verklig situation där forskaren får ta 
del av den naturliga miljön som råder. För att få möjlighet att gå tillbaka till en verklig situation som 
ägt rum menar Einarsson & Chiriac att tekniska hjälpmedel, såsom bandspelare, är en förutsättning. 
Dock pekar de på risker med att sådana hjälpmedel kan påverka den observerade gruppens beteende 
och därmed även insamlade data. I en direkt observation kan observationen vara öppen eller dold. Att 
dölja observationen är t.ex. möjligt genom att vara fullt accepterad i en grupp eller att dölja själva 
datainsamlingen. Att observationen är öppen betyder att observatören dels är accepterad av gruppen, 
dels att hen är öppen med sitt undersökande syfte. Således kan forskaren öppet agera som observatör 
och t.ex. föra anteckningar. Vidare presenterar författarna olika observatörsroller som beskriver hur 
forskaren kan förhålla sig till den grupp som undersöks.18 I denna studie innebär min observatörsroll  
observatör som deltagare, då jag går in i en grupp där jag är känd sedan innan, men där syftet att 
observera är överordnat att delta. Detta var ett aktivt val utifrån Einarsson & Chiriacs tankar om att en 
roll som deltagare som observatör eller fullständig deltagare kan vara problematisk. Detta då dessa 
innebär roller som ligger närmre det som observeras än observatör som deltagare, eller t.o.m. 
fullständig observatör. Den distans till det observerade som observationen kräver i sin strävan att se på 
något utifrån är då svårare att skapa.19  

De observationer som genomfördes för studien påminner om vad Patel & Davidson beskriver som 
ostrukturerad observation. Denna typ av observation är enligt dem behjälplig för ett utforskande syfte 
där forskaren vill ha så mycket information som möjligt om det valda problemområdet. Även om 
denna typ av observation inte grundar sig på ett utprovat observationsschema så kräver den sin 
förberedelse, framförallt teoretisk sådan då forskaren behöver ha en grund för sina val kring vilket 
innehåll som blir viktigt att registrera.20  Detta bidrar till att studien är inspirerad av en etnografisk 

                                                      
15 Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Sid. 82 
16 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2010). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid. 98, 150-152 
17 Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Sid. 39 
18 Einarsson, C. & Hammar C. E. (2002). Gruppobservationer – Teori och praktik. Sid. 23-27 
19 Einarsson, C. & Hammar C. E. (2002). Sid. 27-28 
20 Patel, R. & Davidson, B. (2011). Sid. 97-98 
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ansats, som innebär att i studerandet möta människors egna erfarenheter och uttryck, i en miljö som är 
naturlig för dem. Det är då inte relevant att endast studera handlingar och uttryck i gruppen, utan även 
vilken bakgrund dessa handlingar och uttryck kan ha. Detta kräver av forskaren att vara noga i sin 
datainsamling där det förutom lyssnande och observerande även krävs ett visst deltagande och 
frågande.21 

5.2 Urval 
För denna studie har tid för observation och intervju lagts i årskurs två med 18 elever och en 
klasslärare vid en kommunal skola i stockholmsområdet. Valet av klass föll på klasslärarens utbildning 
och intresse för naturvetenskap som skolämne, samt att klassen under tillgänglig tid för observation 
arbetade inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Ännu en variabel i valet av denna klass med 
tillhörande lärare var att de känner mig sedan tidigare genom uppdrag som genomförts såväl i klassen 
som i skolan som helhet. Detta gjorde mig känd för den grupp som var tänkt att observeras. Inför 
observationer i den berörda klassen skickades brev ut med syftet att samla in skriftliga medgivanden 
från elevernas vårdnadshavare om att de godkände att datainsamlig för studien genomfördes i klassen. 
Av 18 tillfrågade föräldrar erhölls 18 godkännanden. 

5.3 Genomförande 
Under tiden för studien närvarade jag vid fyra lektionstillfällen i naturvetenskap inom området 
människans sinnen, utspridda på två veckor. Även en intervju med klassens lärare genomfördes. Inför 
observationer informerades samtliga elever och föräldrar samt lärare och skolchef skriftligt om min 
närvaro och syftet med den. 

5.3.1 Intervju med lärare 

Den genomförda intervjun utformades efter kvalitativ intervjumetod där grunden var att ställa frågor 
till informanten som berörde studiens forskningsfråga som syftade till att undersöka lärarens tankar 
kring sin egen undervisning i naturvetenskap. För detta ändamål tänktes på förhand  ut frågeområden 
utifrån vilka olika mer specifika frågor kom att konstrueras.22  Dessa frågeområden berörde bl.a. 
lärarens utbildningsbakgrund och tjänst, och dennes syn på naturvetenskap och naturvetenskapliga 
arbetssätt i skolan och i synnerhet lärarens egen praktik. Intervjun genomfördes med låg 
standardiseringsgrad då frågeområdena med dess innehåll styrde intervjun i mindre grad än lärarens 
tankar och uttryck, vilket därmed innebar att de snarare låg i bakgrunden som ett mindre synligt 
ramverk för vilken inriktning intervjun var tänkt att ha. Intervjun fördes således framåt av ett samspel 
mellan frågor som var inledande samt tolkande och de utsagor som läraren bjöd på. 

Den intervju som genomfördes kom att förläggas innan de observationer som genomfördes inom 
studien tog plats. Detta för att kunna ha lärarens uttryck som ett stöd i observationer av dennes 
undervisning. Intervjun tog plats i lärarens hemmiljö, d.v.s. sitt och klassens klassrum, efter att 
eleverna gått hem för dagen. Platsen var tänkt att vara känd och bekväm för läraren samtidigt som den 
skulle vara ostörd i möjligaste mån. Tiden för intervjun uppgick till ca 20 minuter. Datainsamling 
skedde med diktafon samt anteckningsblock.  

                                                      
21 Einarsson, C. & Hammar C. E. (2002). Sid. 131-132 
22 Bilaga 1  
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5.3.2 Klassrumsobservationer 

De observationer som genomfördes inspirerades av etnografisk ansats, med tanken om att vara nära 
gruppen genom ett deltagande, men att samtidigt med distans till gruppen och därmed inneha rollen 
observatör som deltagare. I och med att jag var känd för gruppen sedan tidigare innebar min närvaro 
inte nödvändigtvis beteendeförändringar i gruppen som kunde komma att äventyra studiens resultat. 
För att insamlandet av data skulle gå smidigt samt ge möjligheten att fånga upp så mycket som möjligt 
av den pågående undervisningen och elevernas tankar, assisterades antecknande med hjälp av 
ljudinspelning. Ljudinspelningen skedde med hjälp av mobiltelefon, något som kan ses som positivt då 
denna typ av utrustning är bekant för eleverna, till skillnad från att exempelvis rigga klassrummet med 
mikrofoner eller dylikt. De anteckningar som gjordes var av sammanfattande art samt även egna 
kommentarer kring de upplevelser som erhölls under observationen. Den totala tiden för observation 
uppgick till ca fem timmar. 

5.4 Databearbetning och analys 
De data som insamlades via intervju transkriberades ordagrant, med viss modifikation vad gäller 
talspråkets utformning i texten. Dessa modifikationer syftade endast till att göra språket mer lättläst 
och var inte tänkt att förändra något av det meningsinnehåll som fanns i materialet. Kvale & 
Brinkmann menar även att talspråk framfört i skriven form kan ha en stigmatiserande verkan gentemot 
informanten, i och med de i talspråket vanliga upprepningar och snabba sammanhangsbyten som kan 
bli tydliga i skriven form.23 Vidare bearbetades studiens data utifrån Kvale & Brinkmanns tankar om 
meningskodning, där tanken är att kategorisera och märka upp sitt datamaterial utefter t.ex. nyckelord 
för att skapa översikt kring meningsuttryck, och därmed analysmöjligheter, som finns i materialet.24 
För denna studie innebär detta att studiens data kodades efter kategorier inspirerade av olika delar i 
bakgrunden, som t.ex. de olika kunskapsemfaserna, Vision I och Vision II etc. 

Resultaten presenteras utifrån studiens frågeställningar i tre huvudkategorier. Den första kategorin, 6.1 
ambitioner kring naturvetenskaplig undervisning, utgörs av data från intervju med denne utifrån 
frågeställningen hur formulerar läraren sina ambitioner kring naturvetenskaplig undervisning? Den 
andra kategorin, 6.2 undervisningens karaktär, utgörs av de data som samlats in under studiens fyra 
observationstillfällen och presenteras samt analyseras med hjälp av kunskapsemfaserna. Den tredje 
kategorin, 6.3 undervisningens riktning, behandlar data insamlade genom observation och analyseras 
mot bakgrund av Vision I och Vision II, Fundamental SL samt kunskapsemfaserna. Dessa tre 
kategorier utgår ifrån frågeställningen vad karaktäriserar undervisningen i ljuset av SL, Vision I och 
Vision II, Fundamental SL samt Roberts kunskapsemfaser? Analys av dessa resultat kommer att 
beskrivas inom rubriken för respektive resultat. 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 
Då den etnografiska ansatsen inte är synonym med beprövade observationsscheman eller andra 
strukturerade tillvägagångssätt, äventyras validiteten i och med svårigheten att bestämma huruvida det 
som var tänkt att undersökas faktiskt har undersökts.25 Validiteten kan dock styrkas med vad Patel & 
Davidson benämner som triangulering, ett begrepp som i korthet rymmer olika metoder för att öka 

                                                      
23 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2010). Sid. 204 
24 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2010). Sid. 217-218 
25 Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002). Sid. 42 
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validiteten kring sitt datamaterial.26 För denna studie innebar detta användande av intervju, 
observation samt anteckningar för att på så sätt kunna ställa data mot varandra och se huruvida de höll 
sig inom samma område. Jag valde även att skicka studiens transkriberade data till den berörda läraren 
för granskning. 

5.6 Etiska aspekter 
Undersökningarna i denna studie följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I linje med 
informationskravet i dessa principer har såväl den undersökta klassens elever och deras 
vårdnadshavare som berörd skolchef och klasslärare informerats om studien. Vad gäller 
samtyckeskravet har vårdnadshavare till närvarande elever undertecknat ett medgivande kring 
genomförandet av studien.27 Enligt nyttjandekravet bör information insamlad för studiens syfte inte 
delas vidare eller hanteras på så sätt att den riskerar att bli tillgänglig för utomstående, vilket har följts 
i denna studie. Denna information har varit tillgänglig för alla berörda i studien och har delgivits innan 
intervju- och observationsmoment genomfördes. Alla namn och uppgifter som förekommer i studien 
är fingerade för att skydda de deltagande enligt konfidentialitetskrav.28  I den kommun som studien 
genomfördes har jag sedan tidigare undertecknat en tystnadsplikt. 

6 Resultat 

6.1 Ambitioner kring naturvetenskaplig 
undervisning 
Den intervju som genomfördes med läraren lyfte frågor som behandlade dennes utbildning inom 
naturvetenskapliga ämnen samt frågor kring hur denne såg på sin egen undervisning, såväl i form av 
ambitioner som faktiska undervisningsexempel. Lärarens bakgrund inom ämnet är en lärarutbildning 
med specialiseringskurs inom naturvetenskap. 

6.1.1 Utgångspunkt för undervisningen 

I denna del av intervjun lyfter läraren fram aspekter av sin lärarutbildning, vad den innehöll och hur 
denna har format dennes tankar kring sin nuvarande undervisningspraktik. Läraren talar även specifikt 
kring vilka kvaliteter denne vill att eleverna ska utveckla. 

”Lärare: Det vi fick göra på kursen var ju mycket undersökningar och observationer, formulera och 
anteckna det vi gör. Så det är det som jag försöker att överföra nu till eleverna här. Att de alltid 
dokumenterar det som de gör och det som de ser, det är det vi gör.” 

Läraren uttrycker i citatet en vilja att till eleverna föra vidare produkterna av en undervisning som 
denne själv fick erfara under sin lärarutbildning. Dessa är produkter som undersökande, observation 
och dokumentation av genomförda moment. 

                                                      
26 Patel, R. & Davidson, B. (2011). Sid. 107 
27 Bilaga 2 
28 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Sid. 6-14 
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”Lärare: Utan det viktiga är ju det här undersökandet och laborativa, ta ställning i frågor som rör det 
vi jobbar med. Ta ställning . Det är viktigare än vad vi jobbar med, för det som vi jobbar med det 
kommer de flesta att inte komma ihåg. Men när man lär sig arbetssättet, det är det som är det viktiga 
[…]. Sen är det ju väldigt mycket jag som lärare vill, jag som vuxen person, som jag vill att de ska ha 
med sig. Som jag ser som allmänbildning. […] Jag tycker att det är viktigt att de får med sig just 
sådan här allmänkunskaper. Men framförallt, lära sig hur man ska ta reda på saker och vara den här 
utforskande personen.  Det tycker jag är viktigt.” 

I citatet uttrycker läraren några kvaliteter som centrala för dennes ambitioner med sin 
naturvetenskapliga undervisning. Dessa kvaliteter består av att eleverna får undersöka och laborera, bli 
förtrogna med ett naturvetenskapligt arbetssätt för att själva ha användning av det, tillskaffa sig vissa 
faktakunskaper samt även ta ställning i naturvetenskapliga frågor. 

Läraren gör i likhet med betydelsen av begreppet SL uttryck för ett flertal aspekter av 
naturvetenskaplig undervisning som denne vill förmedla med sin undervisning. Läraren framhåller 
naturvetenskapligt arbetssätt som en viktig del av den undervisning som eleverna får ta del av, dels 
utifrån en direkt överförd tanke från sin egen utbildning kring vad naturvetenskaplig undervisning kan 
innehålla, men även utifrån ett perspektiv som tar eleven och dennes framtid i åtanke i uttryck om att 
eleverna får lära sig hur de tar reda på saker på egen hand. Detta perspektiv påminner om emfaserna, 
Scientific Skill Development i och med fokus på arbetsätt, Solid Foundation då lärarens tankar kring 
arbetssätt i undervisningen är tydligt nedärvda från dennes egen utbildning samt Everyday Coping där 
eleverna förväntas kunna ha användning av att vara förtrogna med ett sådant arbetssätt i framtiden. Det 
går även att se dessa uttryck i ljuset av grupperingar av emfaser. I lärarens uttryck går det att finna spår 
av emfaser från samtliga tre grupper. Läraren framhåller ett naturvetenskapligt arbetssätt som 
uttryckligen har inspirerats av egna studier på högre nivå, vilket kan tolkas som anknutet till grupp ett 
och emfaserna Scientific Skill Development och Solid Foundation. Ambitionen är att eleverna ska 
kunna ta reda på saker själva och bli utforskande personer. Denne gör även uttryck för emfasen 
Everyday Coping i grupp två genom ambitionen att utveckla allmänkunskaper hos eleverna. Även 
ambitioner som berör emfasen Science, Technology, Decision i grupp tre kan uttolkas då läraren 
framhåller att ställningstagande är en viktig del, i detta fall överordnat undervisningens innehåll. 

Detta kan i förlängningen ses i ljuset av såväl Vision I som Vision II. Det påminner om Vision I då 
fokus i och med de nämnda emfaserna kan tolkas som drivande mot kunskaper inom naturvetenskap 
med den förtrogenhet i arbetsätt som fokuseras. Samtidigt tar läraren upp aspekter av undervisningen 
som snarare går under bilden av Vision II. Läraren nämner t.ex. ställningstagande i naturvetenskapliga 
frågor som en viktig del att utveckla hos eleverna, en kvalitet som går att finna i emfasen Science, 
Technology, Decision och som har en tydlig koppling till Vision II i och med hur naturvetenskaplig 
kunskap inom denna emfas förmedlas som viktig för såväl personliga som samhällsbeslut. 

6.1.2 Innehåll och arbetssätt 

I denna del av intervjun lyfter läraren fram aspekter av undervisningen som rör innehåll och arbetssätt 
inom två arbetsområden.  

”Lärare: Det som vi gör nu, vi jobbar med våra sinnen, då i varje sinne så har vi en typ av experiment. 
Så, då får de laborera lite. De får fundera på varför det blev som det blev. Sen får de beskriva det och 
dokumentera, rita ned.” 

I detta citat exemplifieras hur arbetsätt som läraren tidigare gjort ambitionsuttryck kring förverkligas i 
undervisningen. Eleverna laborerar, får tid att fundera över gjorda erfarenheter och dokumenterar 
sedan detta. 
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”Lärare: […] barnen hade egna häften, som jag hade gjort, med de olika vinterfåglarna. De fick 
skriva, blandat då med läsförståelse, skriva faktatexter eller bara skriva en ren text vi diskuterat, 
sedan fick de skriva av texten. Lite blandat, de lärde sig att skriva faktatexter så det var roligt.” 

Läraren beskriver arbetsätt som har använts i undervisningen och uttrycker ambitioner som sträcker 
sig över det rent naturvetenskapliga, i detta fall läsförståelse och skrivinlärning med inriktning mot 
faktatexter. 
 
I det första citatet exemplifierar läraren hur dennes ambition med ett naturvetenskapligt inriktat 
arbetssätt kan se ut i sin egen undervisning. Detta pekar på att emfasen Scientific Skill Development är 
närvarande ur lärarens perspektiv på sin undervisning och att det därmed går att koppla även Vision I 
till detta exempel. 
 
Lärarens beskrivningar av läs- och skrivmoment i sin undervisning kan tolkas som en ansträngning 
mot Fundamental SL som syftar till att utveckla elevernas förståelse för naturvetenskapliga texter. 
Lärarens arbetssätt fångar in språkliga aspekter, även om det utifrån datamaterialet är oklart huruvida 
dessa aspekter kan kopplas till kvaliteter synonyma med SL eller om de är rent språkliga utan att 
anknyta till naturvetenskapen mer än på en nivå som är rent innehållslig. 

6.2 Undervisningens karaktär 
De observationer som genomfördes i studien mötte undervisning inom det naturvetenskapliga 
arbetsområdet människans sinnen. Här arbetar elever i helklass med naturvetenskap genom att 
genomföra experiment, ta del av fakta från film och texter samt genom att dokumentera det 
genomförda arbetet. 

6.2.1 The ”Everyday Coping” Emphasis 

I denna undervisningssekvens tittar eleverna på en film som behandlar örat och sinnet hörseln. 

”Film: Efter en dag på tivoli har massor med ljud strömmat in i örat. Och det märks på hörselhåren på 
snäckan när det har varit mycket buller runt om. Håren som från början var styva och raka blir 
sladdriga som spaghetti av allt överljud. Det kan kännas som om man har lock för öronen eller att det 
liksom ringer i öronen. Men det här går för det mesta över om öronen får vila där det är tyst.”  

Ovanstående citat är hämtat från en film som visades under ett lektionspass vilket behandlade sinnet 
hörseln. Filmen är beskrivande kring funktionen av människans hörsel och berör en möjlig 
vardagserfarenhet kring hur örat kan påverkas vid mycket ljud, vad detta beror på samt hur det går att 
undvika eller lindra. 

Undervisningen om örat och hörseln fortsätter med att behandla ljud genom att eleverna konstruerar 
muggtelefoner och diskuterar kring dessa. 

”Elev 8: Tänk om man skulle göra muggtelefon, hus till hus, det skulle bli många snören! 

Lärare: Ja, det skulle det! Tänk om man hade en handväska och det skulle hänga tusen snören 
härifrån så att man kunde ringa. Tänk sedan att jag skulle ringa till min man, vilket snöre skulle jag 
välja nu då? 

[…] 

Elev 2: Du vet ju sådan här touch mobiler, när man ringer så kommer det fram en bild. Tänk om man 
inte har en bild utan ett snöre där det står namnet. 
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Lärare: Ja, precis. Vad fiffigt! Det är en himla tur att vi inte behöver uppfinna telefonen nu den finns 
ju redan. Tänk vilken smart människa, vad hette han som uppfann telefonen?” 

Under en lektion som behandlar fenomenet ljud arbetar eleverna med att tillverka och prova egna 
muggtelefoner. Det samtal som förs kring muggtelefoner problematiserar dess vardagsfunktion 
kommer in på telefonen som uppfinning. 

I dessa två undervisningsexempel går det att finna spår av emfasen Everyday Coping då delar av det 
naturvetenskapliga innehåll som förmedlas i undervisningen kan ses som vardagsnära nytta för 
eleverna. Eleverna presenteras t.ex. med förklaringar kring hur örat fungerar samt en eventuell 
åkomma och lösningen på denna. Presentationen sker med naturvetenskapliga förklaringar som 
bakgrund.  

Vardagsnyttan i det andra citatet skiljer sig från nyttan i det första. Här förs ett samtal om 
muggtelefoner där funktionen av dessa problematiseras i förhållande till den verklighet som eleverna 
lever i och där de använder moderna trådlösa telefoner. Vardagsnyttan för eleverna i detta 
undervisningsinnehåll är vetskapen om att uppfinningar som telefonen har en historia med mänsklig 
tankeverksamhet bakom. 

6.2.2 The ”Solid Foundation” Emphasis 

I denna del av undervisningen behandlas fakta om örat och hörseln. 

”Lärare: […] vi ska göra en muggtelefon men det gör vi efter rasten […]. Det vi gör nu innan rasten 
det är att vi skriver lite fakta om örat och hörseln i vårt häfte. Det vi ska skriva det vill jag att vi ska 
läsa igenom först nu.” 

Läraren planerar för att eleverna ska göra muggtelefoner men väljer att först behandla fakta om örat 
och även sinnet hörsel. 

”Film: Öron kan se väldigt olika ut. Men alla gör samma sak, tar emot ljud och lyssnar. Som osynliga 
vågor gungar ljudet fram och fångas upp av öronen. […] De här ljudvågorna gungar in i hålet som 
leder till trumhinnan. Trumhinnan är tunn och svänger lätt igång av minsta ljud. Trumhinnan sätter 
fart på de tre hörselbenen. Längst in i örat sitter snäckan, snäckan är fylld av en vätska som börjar 
röra sig när hörselbenen trycker på ingången. Längst snäckans väggar sitter hörselhåren, de är många 
tusen. Tillsammans bildar de en ljudkänslig matta som tar emot ljuden som fortplantats genom örat. 
Här förvandlas ljudvågorna till signaler som sen skickas in till hjärnan och du hör vad det är som 
låter.” 

Med hjälp av en film presenteras fakta kring örat som hörselorgan, vilka delar som utgör örat samt hur 
örat kan uppleva ljud. 

”Lärare: Ja, nu hör ni mig, ni har era trattar öppna. Ljudet kommer som vågor ute i luften, hörde ni att 
de beskrev det så på filmen? […]. När man kastar en sten i vattnet […]. Då ser man att det blir ringar 
på vattnet, har ni sett det någon gång? 

Elev 16: Det blir vågor. 

Lärare: Det blir små vågor och så funkar ljudet i luften. Ljudet kommer som små vågor i luften, in i 
våra trattar, i våra ytteröron.” 

Läraren väljer att vidare behandla fenomenet ljud genom att göra egna beskrivningar med kopplingar 
till verkligheten. 

Det undervisningsinnehåll som presenteras ovan motiveras inte av något uttalat syfte, vilket kan tolkas 
som emfasen Solid Foundation. Utifrån en sådan tolkning kan undervisningens innehåll i stället vara 
bestämt utifrån den progression i naturvetenskapen som skolämne som eleverna kommer att få 
uppleva under kommande undervisningstillfällen. I så fall blir innehållet viktigt utifrån vad eleven ska 
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förstå härnäst. Exempel på detta i ovanstående citat är lärarens undervisningsmoment som är tänkt att 
behandla muggtelefoner och som enligt uttryck från läraren bör föregås av kunskaper om örat och 
hörseln. 

6.2.3 The ”Correct Explanations” Emphasis 

I klassen pågår en lektion om känsel och detta undersöks genom ett experiment med vatten där 
eleverna deltar. 

”Lärare: Ner med händerna, annars kommer det att inte fungera! 

Lärare: Så då kan ni ta upp händerna och stoppa ner det här. Vad händer då? Ja, säg inte vad som 
händer. Vilken hand blir kall, säg inte nu, och vilken blir varm? Tänk bara det och så går ni tillbaks 
till era platser om en liten stund och så ska ni skriva vad som händer.” 

Läraren berättar för eleverna hur experimentet ska gå till för att det ska fungera.  Denne väljer även att 
avslöja att händerna ska nå ett stadium om varmt och kallt, men lämnar ingen information om vilken 
hand som blir vad. Eleverna ombeds skriva ned sina upplevelser av det genomförda experimentet. 

”Lärare: Den där är varm och den där är kall. Bra.  

[…] 

Lärare: Då kan ni lämna era böcker här framme när ni är klara.” 

I detta citat tittar läraren på en elevs nedskrivna redogörelse för experimentet. Eleven får veta att 
texten är tillfredsställande. Läraren redogör sedan för hela klassen att denne vill se färdigställda texter 
inlämnade på ett bestämt ställe i klassrummet. 

”Lärare: Är det någon som behöver testa en gång till? 

Lärare: Då får ni göra det en i taget. Om det inte fungerade för er så måste ni testa en gång till. Då 
kan ni gå fram till vattnet och känna på vattnet en gång till. 

Elev 10: Men det funkar inte för mig. 

Lärare: Vänta, jag ska fixa nytt vatten en gång till. Jag ska byta vatten. 

Lärare: Funkar det nu?  

Elev 5: Mm! 

Lärare: Bra!” 

I denna händelse blir elever ombedda att prova experimentet en gång till om det inte fungerade första 
gången. En elev uttrycker att denne inte fick experimentet att fungera, varpå läraren riggar om 
experimentet. Läraren frågar sedan eleven om experimentet fungerar och erhåller ett positivt svar. 

”Lärarstudent: Vet du varför vi gjorde det här experimentet? 

Elev 2: För att vi skulle veta hur det blev.” 

I detta citat ställer jag som deltagande observatör en fråga till en av eleverna om vad denne tänker 
kring syftet med experimentet. 

”Lärare: Varför blir det så? Jag vill se alla händer i luften nu. Varför blir det så?  

[…] 

Elev 13: Det blir tvärtom. 

Lärare: Varför blir det så? Varför blir det tvärtom? Elev 12? 

Lärare: Att huden? När man stoppar ned… Att mottagarna registrerar först den kalla och blir van vid 
den och så stoppar ned den i det ljumna och det blir varmt? 
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Elev 13: Kan du säga? 

Lärare: Om man stoppar ned den kalla handen i kallt vatten, eller den ena handen i kallt vatten. Då 
fryser ju den här handen, den blir kall. Eller hur? Mottagarna, känseln, den blir kall. Och så stoppar 
man ned den i ljummet vatten så det blir lite varmare. Då blir den väldigt mycket varmare, eller hur?  
Den blir tvärtom.” 

Efter att samtliga elever provat på experimentet inleder läraren ett samtal med hela klassen kring vad 
som hände och varför. Läraren använder sig av begreppet mottagare när denne beskriver sin 
upplevelse av vad som hände i experimentet. En elev ber läraren svara på sin egen fråga om varför, 
varpå läraren fortsätter att formulera sin förståelse av vad som inträffat. 

Under ett annat undervisningstillfälle berörs sinnet hörsel. Detta sker genom att eleverna konstruerar 
och testar muggtelefoner. 

”Lärare: När ni har gjort en telefon alltså, när ni har en telefon där eller en mugg där och en mugg… 
där. Då ska ni ha en tråd som går emellan. För att den ska funka så måste ni spänna tråden ordentligt.  

[…] 

Lärare: […] Elev 2 tänk på att snöret ska vara spänt. 

[...] 

Lärare: Spänd tråd var ju jätteviktigt! Rita experimentet, hur det såg ut.” 

Ovanstående tre utsnitt av en lektion som behandlade konstruerandet av muggtelefoner är hämtade ur 
lektionens inledning, ur det pågående konstruerande samt ur ett avslutande samtal kring det som 
konstruerats under lektionen. Läraren nämner att en särskild detalj i konstruktionen behöver vara på ett 
visst sätt för att konstruktionen ska fungera. 

”Lärare: Precis Elev 7, det är precis som du säger. Ljudet går igenom tråden, tråden leder ljudet och 
muggarna fungerar som en tratt som era ytteröron. Och ljudet går igenom tråden. 

Elev 11: Jag visste det!” 

Uttrycket i detta citat behandlar funktionen bakom hur muggtelefonen överför ljud och nämns i 
samband med ett avslutande helklassamtal där läraren efterfrågar vad eleverna har gjort och vad som 
hände. 

I dessa citat som exemplifierar emfasen Correct Explanations kan emfasen bli synlig på ett flertal sätt. 
I undervisningsmomentet om känsel där klassen genomgår ett experiment med varmt, kallt och 
ljummet vatten går det att finna emfasen närvarande i och med lärarens uttryck kring experimentet. 
Läraren uttrycker att experimentet ska fungera, vilket i linje med Correct Explanations kan förstås 
som att eleverna ska komma fram till ett bestämt slutresultat. Detta i och med de uttalanden läraren gör 
som dels avslöjar vad som händer i experimentet i form av att eleverna kommer att uppleva en 
förändring i vilken hand som blir varm respektive kall under experimentets gång, dels hur läraren 
uppmanar elever som inte kommit fram till att experimentet har en viss utgång att prova igen samt dels 
på det sätt läraren vid ett tillfälle ger en elev notis om att denne kommit fram till ett rätt resultat genom 
att berömma det som eleven fört ned i sin skriftliga rapport kring experimentet. Även det citat som 
uttrycker hur jag som observatör ställer frågan kring syftet med undervisningsmomentet till en elev 
bidrar till upplevelsen av emfasens närvaro. Detta då elevens svar antydde att experimentet syftade till 
att låta eleverna upptäcka en bestämd slutsats. 

Vidare visas uttryck för att läraren är mån om att eleverna ska erhålla en bestämd förståelse av det som 
undervisningen behandlat. T.ex. nämner läraren under ett flertal tillfällen i undervisningsmomentet 
med muggtelefoner en parameter som är avgörande för att muggtelefonen ska fungera, i form av att 
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snöret i konstruktionen behöver vara spänt. Detta kan ses som att läraren är villig att visa vägen till ett 
bestämt resultat, i motsats till om eleverna själva fick arbeta med att dra den slutsatsen. Det går även 
att finna exempel på detta i avslutande helklassamtal från undervisningsmoment inom områdena 
känsel och hörsel. I båda dessa citat finns uttryck som behandlar vilka funktioner som ligger bakom 
det som eleverna har fått uppleva i experiment med vatten respektive muggtelefoner. En möjlig 
tolkning av dessa samtal är att läraren, i och med att samtalen förs under avslutande delar av 
lektionerna, gör en ansats att förklara vad denne hade tänkt sig att eleverna skulle upptäcka för 
naturvetenskapliga sanningar med hjälp av experimenten. 

6.2.4 The ”Self as Explainer” Emphasis 

I denna undervisningssekvens uppstår ett samtal kring hur muggtelefoner fungerar. 

”Lärare: Vad är det som gör att man kan prata i muggen och kompisen hör? 

[…]  

Elev 7: Kanske tråden har nån speciell sak? 

Lärare: Så du menar att det bara funkar med en sån här tråd? 

Elev 7: Det kan funka med en annan men det får inte vara för tjock tråd. 

Lärare: Det kanske inte ska vara för tjock tråd? 

Elev 7: Man kanske ekar in i muggen, sen kanske det kommer in mellan tråden. 

[…] 

Lärare: Vi borde testa med en annan tråd någon annan gång också. Ni kanske kan göra hemma, testa 
med en annan tråd.” 

Citatet visar en konversation under en lektion där eleverna konstruerar muggtelefoner. Läraren för ett 
samtal med en elev om telefonens funktion genom att ställa frågor till denne. I slutskedet av samtalet 
föreslår läraren att konstruktionen skulle kunna provas med andra material än de som användes i detta 
fall. 

I händelsen förmedlar läraren naturvetenskap, i detta fall i form av funktionen i en muggtelefon, som 
en kunskap som växt fram genom någon form av process till skillnad mot att den t.ex. skulle vara en 
naturvetenskapligt fastställd sanning eller liknande. Detta eftersom lärarens frågor i linje med emfasen 
Self as Explainer syftar till att eleven får möjlighet att redogöra för sina egna tankar kring 
konstruktionen, utan att nödvändigtvis vara ute efter en bestämd förklaring. Detta kan förstås som att 
det är elevens egen förklaring som läraren söker vilket förstärks med uttrycket om att konstruktionen 
skulle kunna prövas genom att byta ut muggtelefonens tråd. 

6.2.5 The ”Scientific Skill Development” Emphasis 

Inför ett experiment förs ett samtal om elevernas hypoteser kring detta. 

”Lärare: Ja, ett experiment men vad är det vi ska.. Vad kommer att hända tror ni? Vad kommer att 
hända Elev 1? 

Elev 1: Den hand som man har i det varma vattnet i det ljumma kommer att bli kallt, och det som 
kommer att vara i kalla vara varmt. 

Elev 3: Jag tror att det kommer att bli kallt. 

Lärare: Du tror att det kommer att bli så? Kom ihåg det som du sa nu. Då får du komma ihåg att testa 
om det är så eller inte. Är det någon som har en annan idé om hur det kan bli? Elev 3?” 
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I denna inledande händelse som rör experiment med vatten för att undersöka känsel ställer läraren 
frågor till eleverna kring deras tankar om vad experimentet kommer att leda till. 

”Lärare: Och så skriver ni och berättar och ritar om vad ni har gjort och hur det gick. […] Beskriv 
vad ni har gjort och hur man gjorde. Hur gjorde ni experimentet? Man kan börja med ”först gjorde vi 
såhär” och ”sen gjorde vi så här”.” 

Mot slutet av lektionen ombeds eleverna dokumentera vad de arbetat med under lektionen. De får två 
färdiga förslag till en struktur att svara på dessa frågor med. 

De ovanstående citaten går att koppla till emfasen Scientific Skill Development då de förmedlar delar 
av ett naturvetenskapligt arbetssätt.  Detta då läraren i det förra citatet tillfrågar eleverna att formulera 
sina tankar kring vad som komma skall, vilket kan ses som att de övas i att ställa hypoteser. I det 
senare citatet får eleverna tid till att träna sin förmåga att dokumentera kopplat till arbetssättet, en 
dokumentation som innehåller beskrivningar av vad som gjorts, hur det gjorts, vad som hände o.s.v. 

6.3 Undervisningens riktning 
Här visas undervisningens riktning genom sammanställande och analyserande av vad som framgått i 
kategorin ovan. Riktningen beskrivs genom framställning av undervisningssyften, vägar till SL genom 
Vision 1 och Vision 2 samt Fundamental SL. 

6.3.1 Undervisningssyften 

I datamaterialet från observerad undervisning finns flera emfaser närvarande och dessa kan i sin tur 
kopplas till grupperingar av emfaser. Emfaserna Solid Foundation, Correct Explanations och 
Scientific Skill Development återfinns i grupp ett och är närvarande i studiens data. Till denna grupp 
hör även emfasen Structure of Science, en emfas som i resultatet inte finns närvarande. Grupp två som 
utgörs av emfasen Everyday Coping, den mest frekvent förekommande emfasen, är närvarande i 
studiens data. Emfasen Science, Technology, Decision är inte närvarande, vilket innebär att grupp tre 
lyser med sin frånvaro. 

De ovan nämnda emfaserna är i resultatet redovisade som särskiljda. Flera emfaser har dock utlästs 
som närvarande under en och samma lektion, vilket kan ses som uttryck för att emfaser inte visar sig 
helt ensamma. Studiens data pekar på att emfasen Everyday Coping är underordnad emfaserna Solid 
Foundation samt Correct Explanations som är den som framgår som mest frekvent förekommande i 
och med de uttryck läraren vid flera tillfällen gör som bekräftar att en elev har kommit fram till den 
slutsats som en lektion eller ett moment avsåg. Denna tolkning leder till slutsatsen om att det går att se 
på grupp ett som dominerande av de tre i den observerade undervisningen, grupp två som till liten del 
närvarande samt grupp tre som icke närvarande. Är undervisningen ordnad på detta sätt kan det 
innebära att den får en demonstrerande karaktär där experiment används som ett sätt för elever att 
upptäcka vad som förmedlas som naturvetenskapens fastställda sanningar. Undervisningen förmedlar 
även naturvetenskapens användbarhet och nytta för den enskilde eleven. 

6.3.2 Vision I och Vision II  

Hur emfaserna i undervisningen är kopplade till Vision I och Vision II går att se genom hur dessa 
förhåller sig till varandra. Emfaserna Scientific Skill Development och Structure of Science är förenade 
med Vision I medan emfaserna Science, Technology, Decisions och Everyday Coping är förenade med 
Vision II. Som nämnt under rubriken ovan är emfaserna Scientific Skill Development och Everyday 
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Coping närvarande i data från observerad undervisning. Detta kan tolkas som att såväl Vision I som 
Vision II finns representerade i hur undervisningen bedrivs, då dessa kan kopplas till varsin emfas. 
Samtidigt är det intressant att det inte går att finna emfaserna Science, Technology, Decision och 
Structure of Science som närvarande i undervisningen, då detta innebär att hälften av vad som utgör 
såväl Vision I som Vision II inte visar sig. Detta kan tyda på att den riktning inom vilken eleverna är 
tänkta att utveckla SL, eller få tillgång till naturvetenskap i skolan, inte är helt i linje med varken 
Vision I eller Vision II utan snarare ett mellanting och därför innefattar kunskaper såväl i som om 
naturvetenskap, d.v.s. naturvetenskapliga arbetsätt och naturvetenskapens struktur respektive den 
vardagsnytta och den berikade omvärldsförståelse som naturvetenskapen kan ge oss. 

6.3.3 Fundamental Scientific Literacy 

Här behandlar undervisningen faktainnehåll och även läsning av instruktioner inför ett experiment. 

”Lärare: Det vi gör nu innan rasten det är att vi skriver lite fakta om örat och hörseln i vårt häfte. Det 
vi ska skriva det vill jag att vi ska läsa igenom först nu. Elev 5, kan du börja med att läsa upp första 
meningen.” 

I citatet inleder läraren en sekvens där det sker en genomgång av en faktatext som eleverna sedan ska 
skriva in i sina egna häften. 

”Lärare: Hör ni, idag ska vi göra ett experiment med känseln. Ett annat experiment än det vi gjorde 
förra veckan. Vad är det man behöver till det här experimentet?  

(Eleverna läser igenom en skriftlig instruktion om hur experimentet ska gå till).” 

I denna händelse inleds ett experiment. Läraren frågar eleverna vad som behövs för experimentet, 
skriftlig information som de nyss har fått utdelad i form av ett arbetsblad där experimentet står 
beskrivet. 

”Lärare: Ni som inte fick läsa får läsa nästa gång. Då är det detta som ni ska skriva i era böcker. Börja 
och skriv på en gång så att ni hinner göra klart.” 

Här meddelar läraren att de som inte fick möjligheten att delta i en uppläsning av en faktatext får göra 
det vid ett annat tillfälle. Läraren nämner även att den upplästa informationen ska skrivas ned. 

I den observerade undervisningen går det med citaten ovan att finna spår av moment som kan tolkas 
som Fundamental SL. I samtliga exempel arbetar klassen med texter, såväl faktatext som text som 
beskriver ett experiment. Detta kan ses som att läraren för in moment där eleverna får möjlighet att ta 
del av naturvetenskapliga texter, och att detta kan leda till ökad förståelse för naturvetenskapen om en 
stor del av naturvetenskapen finns representerad i text. Dock kan tolkningen av detta 
undervisningssyfte vara motsägelsefull, med perspektivet att Fundamental SL innebär förståelsen av 
hur dessa texter läses och förstås snarare än att förmedla ett kunskapsinnehåll. Detta då studiens data 
inte kan svara på huruvida läraren faktiskt avser att lektionen ska beröra det förra eller det senare. 

7 Diskussion 
I resultatet av denna studie har data framställts utifrån såväl lärarens ambitioner kring dennes 
undervisning i naturvetenskap som hur dessa ambitioner realiseras i den naturvetenskapliga 
undervisningspraktiken. I denna diskussionsdel möts dessa delar av undersökningen för att på ett 
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tydligare sätt än i resultatframställningen visa vilka eventuella likheter och skillnader som finns mellan 
lärarens utsagor och den undervisning som observerats. 

I sina tankar om den egna undervisningen i naturvetenskap visar läraren på viljan att föra vidare det 
sätt att arbeta med naturvetenskap som denne själv mötte under sin egen grundutbildning. Läraren 
uttrycker tankar kring vikten av ett naturvetenskapligt arbetssätt där eleverna får möjligheten att bli 
kompetenta inom naturvetenskap genom kunskaper om hur ett naturvetenskapligt innehåll kan 
undersökas. Detta blir tydligt i den undervisning som läraren bedriver, när det naturvetenskapliga 
innehåll som ska behandlas vid flera tillfällen undersöks genom experimenterande. I lärarens uttryck 
kring detta arbetssätt nämner denne att detta är något överförbart. Detta reser funderingar kring det 
naturvetenskapliga innehåll som undervisningen utgår ifrån, och om pedagogen även ser denna del av 
undervisningen som något som kan överföras till eleverna. Funderingen väcks då resultaten visar att 
experimentens syfte är att få eleverna till upptäckter som redan är gjorda, upptäckter av 
naturvetenskapligt fastställda fakta. Detta då kommentarer från läraren under observerade 
undervisningstillfällen vid flera tillfällen är inriktade på om eleverna har fått experimentet att fungera, 
och att de annars bör prova igen då syftet är att uppnå ett förutbestämt resultat. Möjligen kan detta 
innebära att lärarens uttryckta vilja om att överföra ett arbetssätt i stället mynnar ut i överförandet av 
naturvetenskapliga fakta.  

Detta väcker funderingar kring huruvida ett arbetssätt som vid upprepade tillfällen utformas för att 
undersöka en viss fråga och komma fram till ett förutbestämt svar utvecklar elevernas generella 
förmåga att tillämpa naturvetenskaplig metod. Om produkten av undersökandet blir det centrala, kan 
de ramar och regler för vad ett naturvetenskapligt arbetssätt är och hur det utformas hamna i 
skymundan. Detta skulle kunna innebära att utvecklingen av en generell kunskap inom 
naturvetenskapligt arbetssätt uteblir för eleverna då den inte är uttalad eller formulerad, utan finns 
osynligt med i bakgrunden genom lärarens bild av hur en naturvetenskaplig undersökning bör gå till. 
Detta skulle i ljuset av emfaserna kunna betraktas som att Scientific Skill Development endast kan 
utvecklas i den mån som undervisningens innehåll i och med emfasen Correct Explanations tillåter 
den att utvecklas, då kunskapen i stället för att vara generell endast gäller det som specifikt har 
undersökts i klassrummet. Kunskapen om det naturvetenskapliga arbetssättet blir då tillämpad det 
innehåll som behandlas och förlorar därmed sin generaliserbarhet. Av detta skäl kan produkten av en 
sådan undervisning främst innebära att överföra de sanningar som naturvetenskapen har fastställt, och 
endast till mycket begränsad del handlar om att eleven får utveckla förtrogenhet med 
naturvetenskapliga arbetssätt. Här blir studiens tolkning av lärarens utsago jämfört med den bild som 
ges av dennes undervisning inte helt överrensstämmande. Detta blir även synligt då läraren i ett citat 
uttrycker att det innehåll som de arbetar med inte är av vikt, då denne har en bild av att det kan vara 
svårt att memorera ett faktainnehåll, samtidigt som studien visar att innehållet i den observerade 
undervisningen är centralt för vad undervisningen förmedlar. 

Den ovan beskrivna problematiken, att en tänkt undervisningsprodukt i slutändan delvis blir någonting 
annat, kan även ses i de undervisningstillfällen då klassen arbetar med texter med naturvetenskapligt 
innehåll. Även i detta exempel går det att lyfta fram lärarens tankar om att själva innehållet inte är det 
centrala i undervisningen. Mot detta uttalande går det därmed att ställa frågan vad arbetet med dessa 
texter syftar till, om de t.ex. i linje med Norris & Philips tankar om Fundamental SL är tänkta att göra 
elever förtrogna med texter med naturvetenskapligt innehåll, snarare än att memorera fakta i dessa.29 

                                                      
29 Norris, S.P. & Phillips, L.M. (2003). Sid. 225-227 
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Ännu en ambition med naturvetenskaplig undervisning som läraren ger uttryck för är elevernas 
förmåga att med hjälp av kunskaper i naturvetenskap kunna ta ställning, vilket kan ses i likhet med 
såväl Wickman & Perssons som läroplanens resonemang om vikten av att med hjälp av den 
naturvetenskapliga undervisningen göra elever kritiska till det innehåll de möter.30 Detta uttryck kan 
ses som nära besläktat med Vision II, då det utifrån emfasen Science, Technology, Decision kan ses 
som en vilja att få eleven att uppnå reflekterande kvaliteter där naturvetenskapen inte ses som en 
ensam sanning, utan som ett perspektiv utav flera möjliga beroende på vilka beslut som ska fattas.31 
Utifrån resultatet tolkas undervisning som förmedlar ställningstagande i naturvetenskap eller med 
hjälp av naturvetenskapliga frågor som frånvarande. Läraren uttrycker dock en ambition om att en 
sådan aspekt av undervisningen ska förekomma, detta mot bakgrund av att det inte uttrycks som ett 
perspektiv nedärvt från dennes egen utbildning. Möjligen har perspektivet inte varit närvarande i 
lärarens utbildning, varit svårtolkat eller har på annat sätt hindrats att sätta prägel på undervisningen. 
Det finns dock tecken på att eleverna får utrymme att uttrycka sina tankar i undervisningen, men 
snarare i förklarande form likt emfasen Self as Explainer än på ett sätt som tydligt syftar till att 
utveckla värderande och ställningstagande.32 

Med perspektivet att Science, Technology, Decision är en eftersträvansvärd emfas i undervisningen går 
det att finna problem med det undervisningsmaterial som läraren har tillgång till, eller hur materialet 
används. Som resultatet visar är tolkningen att detta material kan härledas främst till emfaserna Solid 
Foundation och Everyday Coping vilket innebär ett faktainnehåll som förmedlar naturvetenskap som 
nyttig för framtida studier samt vardagssammanhang, utan att på ett uttalat sätt vidröra värderingar 
eller beslut som en del av vardagen. Mot bakgrund av Roberts definition av emfasen Science, 
Technology, Decision samt även Östmans tolkning och gruppering av denna, är det anmärkningsvärt 
att undervisningen trots pedagogens ambitioner om ställningstagande och värderande inte visar den 
undervisningsriktning som emfasen avser.33 

Efter att ha diskuterat de ambitioner som läraren har uttryckt kring sin undervisning gentemot de 
aspekter av undervisning som studien framhåller som närvarande, funderar jag över de skillnader 
mellan dessa som framtolkats. Det kan vara intressant att utifrån det perspektiv som Smith m.fl. 
presenterar reflektera över huruvida läraren har en definierad bild av SL och om detta påverkar hur 
undervisningen i slutändan ser ut.34 I resultatet av intervjuerna framgår tydligt att läraren har en klar 
bild över vad denne vill att undervisningen ska beröra och bidra med men vi får inte veta något om 
bakgrunden till dessa ambitioner, med undantaget för de delar av undervisningen som uttryckligen har 
inspirerats av lärarens egen grundutbildning. I och med att skillnader visas mellan vad som uttrycks av 
läraren och hur denne undervisar går det att se på detta som beroende av att de ambitioner som läraren 
gör uttryck för inte har blivit föremål för de typer av frågor som Smith m.fl. lyfter fram. T.ex. frågan 
om vad läraren anser vara naturvetenskap och vad detta får för konsekvenser för dennes undervisning, 
eller det lokala lärarkollegiets problematiserande frågor om vad naturkunskap innebär, vad de vill att 
det ska innebära för eleven, hur undervisningen ska kunna utformas för det ändamålet och varför detta 
ändamål är av nytta. 

                                                      
30 Utbildningsdepartementet (2011). Sid. 111, 127, 144 
   Wickman, P-O. & Persson, H. (2009). Sid. 28-31 
31 Roberts, D.A. (1982). Sid. 245 
 Roberts, D.A. (2007). Sid. 730 
32 Roberts, D.A. (1982). Sid. 245 
33 Roberts, D.A. (1982). Sid. 246-249 
    Östman, L. (1996). Sid. 10-12 
34 Smith, K.V. & Loughran, J. m.fl. (2012). Sid. 133-134, 146-148  
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Om läraren har en klar bild av vad SL innebär för denne själv är svårt att svara på och huruvida 
definitioner av SL påverkar undervisningen och på vilket sätt, är även det svårt att svara på. Möjligen 
kunde detta ha undersökts genom en andra intervju efter att undervisningen hade observerats. På så 
sätt kunde specifika frågor ställas kring valda undervisningsmoment. Möjligen kunde upplägget ha 
varit på så vis att läraren fick ta del av begrepp som användes i studien, för att på ett mer direkt sätt 
kunna undersöka lärarens tankar kring t.ex. SL. Detta till skillnad från att ställa frågor där svaret tolkas 
till något som skulle kunna vara utsagor kring SL. 

Studien redovisar inte klara anledningar till varför vissa emfaser är mer närvarande än andra i 
undervisningen, även om den finner spår av emfaserna i de uttryck som läraren gör. Något som inte 
visar sig är överrensstämmelse till den uppdelning av emfaser i olika årskurser som Wickman & 
Persson framställer. Denna studie visar även att Correct Explanations har starkast närvaro, till skillnad 
från Wickman & Perssons uppfattning om att denna emfas snarare fokuseras i äldre åldrar.35 

Avslutningsvis landar studien i tankar om att den undervisning som har observerats, och de ambitioner 
som finns i anslutning till denna är svåra att precisera i och med att den tid för intervju och observation 
som avsatts har varit begränsad. Även om studiens resultat visar såväl likheter som skillnader i hur 
läraren formulerar sina ambitioner gentemot hur undervisningen genomförs behöver inte detta betyda 
att det nödvändigtvis måste se ut på de sätt som studien har uttolkat. Det bör även nämnas att de 
observationer som gjordes inte tog del av samtliga moment inom det pågående arbetsområdet då vissa 
moment genomfördes innan studien började. Det forskningsintresse som denna studie genererar ses 
som fortsatta upptäckter i de skillnader mellan ambitioner och praktik som kan uppstå. Dock 
framförallt varför dessa skillnader uppstår och hur vi utifrån upptäckter om detta kan se till att skapa 
den undervisning som vi faktiskt har tänkt oss att bedriva.  
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Bilagor  

Bilaga I – Intervjufrågor 
 

1. Vill du beskriva din utbildningsbakgrund och nuvarande tjänst? 

2. Vad innebär naturvetenskapligt arbetssätt för dig? 

3. Hur arbetar ni med naturvetenskapligt arbetssätt i undervisningen? 

4. Finns det särskilda aspekter av naturvetenskapligt arbetssätt som du tycker är viktiga för eleven i     

 undervisningen eller framtiden? 

5. Hur upplever du att de nya kursplanen påverkar din NO-undervisning? 

6. Forskning visar att intresset för NO-ämnen minskar med högre ålder. Vad tänker du om det? Vad 

 tror du att det kan bero på? 

7. Hur upplever du att ramfaktorer påverkar hur du kan arbeta med naturvetenskapligt arbetssätt? 
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Bilaga II – Brev till vårdnadshavare 
 
Hej, 

Mitt namn är Henni Mahboubi och jag studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av 
min utbildning skriver jag nu mitt examensarbete och kommer inom ramen för det att utföra en mindre 
studie på Xskolan. Jag vill därför be dig som vårdnadshavare om tillåtelse för ditt barn att delta i min 
studie. Jag vill påpeka att syftet med studien inte är att observera eleverna i klassen, utan i stället den 
undervisning som de är en del av. Därmed finns inget intresse för studien att bedöma enskilda elevers 
prestationer eller beteenden. 

Temat för studien är undervisning i NO-ämnen och syftet är att bidra med ny kunskap som kan 
inspirera till bättre undervisning och förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Studien 
kommer i korthet att gå till på följande sätt: Jag kommer att observera ett antal lektioner i NO samt 
ljudinspela dessa moment. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och inspelningar kommer 
att raderas efter att studien är godkänd. Elever som deltar kommer att vara anonyma i rapporten av 
studien, skolans namn kommer inte att nämnas, och i övrigt kommer den vara skriven så att ingen 
individ ska gå att identifiera. Alla som deltar är när som helst fria att avbryta sitt deltagande om de så 
skulle önska.   

Jag hoppas få Ert tillstånd som vårdnadshavare för att ert barn ska kunna delta. Prata gärna med ert 
barn om detta och fyll i nedanstående fält och lämna det till mig eller någon av lärarna på Xskolan.  

Om ni har frågor kan ni kontakta mig (hemaxxxx@student.su.se, 072x-xx xx xx), eller min handledare 
på Stockholms universitet (Cecilia Caiman, cecilia.caiman@did.su.se). 

Jag har läst informationen ovan om Henni Mahboubis examensarbete vid Stockholms universitet och 
samtycker till att mitt barn deltar.  

 

Ja                      Nej   

 

_____________________________________ 

Barnets namn 

____________________________________ 

Datum 

____________________________________ 

 Vårdnadshavares underskrift 

____________________________________  

Namnförtydligande  



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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