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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att analysera hur lärares naturvetenskapliga muntliga kommunikativa 

undervisning kan te sig och vilka språkliga förutsättningar som kan bidra till ett dialogiskt 

samtalande i klassrummet. Frågeställningarna fokuserar på hur lärare kan kommunicera med olika 

muntliga verktyg och hur samtalandet i klassrummet kan bidra till ett tillgängligt lärande. Vi har för 

att behandla studiens syfte och frågeställningar använt observation med fältanteckningar som 

metod. För att öka kunskapen om hur det muntliga arbetet i den naturvetenskapliga undervisningen 

kan se ut valde vi vid observationerna att studera omtalat goda exempel. I studien deltog fyra lärare 

från tre olika skolor. Den insamlade datan har analyserats med hjälp av sociokulturell teori och 

specialpedagogiskt relationellt perspektiv i relation till analysverktyget, Fangens tre 

tolikningsnivåer. Studiens analys synliggör hur lärarna muntligt kommunicerar för att förmedla den 

naturvetenskapliga undervisningen på ett dialogiskt sätt. Detta gör lärarna i studien genom att till 

exempel använda rösten på olika sätt, förtydliga det verbala språket med gester och genom att 

använda olika typer av frågeställningar. Studien synliggör också olika mönster i hur lärarna 

möjliggjorde ett samtalande klimat i klassrummet. Mönstren visar på hur lärarna kunde möjliggöra 

dialogiskt samtalande genom att kommunicera på flera olika sätt, använda olika muntliga arbetssätt 

samt muntligt leda eleverna i deras arbete. Studien visar på vikten av lärares medvetenhet om 

språkandets avgörande roll i den naturvetenskapliga undervisningen i skapandet av tillgängliga 

kommunikativa naturvetenskapliga lärmiljöer.  

  

 

 

 

Nyckelord: no-ämnenas språkliga didaktik, åk 4-5, observationer, klassrumsinteraktion, muntliga 

lärprocesser 
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1. Inledning 

 

Varje ämne i skolan har sitt eget språk, vilket kan vara en utmaning för många elever. Det 

naturvetenskapliga ämnesspråket är informationstätt med många centrala ord och begrepp som 

kan försvåra elevers språkförståelse. Elever kan av den anledningen uppleva naturvetenskapliga 

faktatexter som svårbegripliga då de behöver behärska skolspråket i no-undervisningen för att 

förstå dess läromedel (af Geijerstam 2012, s. 30, 32, 36–37).  

 

Vi har i vårt dagliga arbete som speciallärare med inriktning mot språk- läs, och skrivutveckling sett 

att elevers förståelse av ämnesinnehållet kan försvåras då de kan ha kännedom om betydelsen av 

ett ord i dess vardagliga sammanhang, men inte i den naturvetenskapliga kontexten. Under 

inriktiningsåret på speciallärarutbildningen fick vi ökad förståelse för betydelsen av relationen 

mellan elevers språkliga och kulturella bakgrund och deras språkliga förståelse för hur ord och 

begrepp kan användas i olika muntliga situationer (Olander, Hamza, Palm, Piqueras & Wickman 

2016, s. 5–6). Vi fick också en fördjupad kunskap om elevers behov av kontinuerlig träning för att 

kunna bygga upp sitt muntliga språkbruk utifrån sitt vardagsspråk (af Geijerstam 2012, s. 32, 36–

37). Lärare har ett viktigt och svårt uppdrag att organisera en undervisning där elever får möjlighet 

att utveckla sitt språkande genom att finna olika kommunikationsstrategier i de naturvetenskapliga 

ämnena. Utifrån Olander m.fl.  (2016) och af Geijerstams (2012) forskning samt våra erfarenheter 

som lärare anser även vi att det finns behov av mer kunskap kring olika muntliga 

kommunikationsstrategier i no-undervisningen Vi vill veta mer om hur det muntliga språkbruket i 

no-undervisningen påverkar elevers möjligheter till språkande och meningsskapande samt vilka 

undervisningssätt som kan fungera stöttande för elevers uppbyggnad av ett fungerande muntligt 

språkbruk i de naturvetenskapliga ämnena på mellanstadiet. Det vill vi göra genom att studera väl 

fungerande muntlig naturvetenskaplig undervisning.   

   

Under arbetet med studien har vi haft ett nära samarbete. Litteraturläsning har skett på egen hand 

efter gemensam och enskild insamling av tidigare forskning och relevant litteratur. Därefter har vi 

i samråd diskuterat och valt ut den tidigare forskningen och övrig litteratur som studien bygger på. 

Efter observationstillfällena valde vi gemensamt ut de mest relevanta observationerna utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vi samarbetade med transkriberingen för att beskrivningarna 

skulle bli så täta och detaljrika som möjligt. Efteråt bearbetade vi det insamlade materialet både 

tillsammans och på egen hand. Lena Olofsson har analyserat delavsnittet om kommunikativa 
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praktiker som lärare använder och Tua Stillman har analyserat delavsnittet om det dialogiska 

samtalandet. Diskussionen har vi skrivit gemensamt utifrån slutsatser som framkom från analys 

och resultatarbetet. Vi vill tacka vår handledare Johanna Svahn för konstruktiva diskussioner under 

arbetet med studien samt lärare och elever på de skolor vi observerat. 
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2. Bakgrund 

I denna del av studien ges en inblick i hur barns kommunikation påverkas i ett samhälle med olika 

språkliga kulturer.  Det följs av en historisk tillbakablick av grundskolans läroplaner i syfte att 

synliggöra dess förändrade synsätt gällande den naturvetenskapliga undervisningen. Därefter 

redogörs kortfattat för språkets betydelse i de naturvetenskapliga ämnena. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens huvudtema med tillhörande metod. 

 

2.1 Kommunikationens betydelse i samhälle och kultur  

 

Talat språk har sedan människan började befolka jorden varit nyckeln till kunskapsutveckling. 

Samtalandet är till exempel en viktig förmåga för människan i hens möjligheter att interagera med 

den offentliga sfären och behärska olika kommunikativa situationer (Skolverket 2017, s. 23). Hur 

människan samtalar och lär påverkas även av det historiska, biologiska, sociala och kulturella 

sammanhang som hen föds in i (Säljö 2015, s. 89). I dagens samhälle lever och verkar människor 

med olika språkliga och kulturella bakgrunder i en miljö där det ställs ökade krav på människors 

kommunikativa kompetens. Förändringstakten i samhället är hög, tillsammans med ett stort 

informationsflöde. Dessutom konkurrerar det vardagliga samtalet med digitala 

kommunikationsformer och sociala medier, vilket leder till att elever kommer till skolan med 

varierande språkliga erfarenheter (Skolverket 2017, s. 21, 23). Det lilla barnets språkutveckling 

påbörjas i samspel med den närmaste omgivningen och forskning (exempelvis Cox Ericsson 2014, 

s. 188–189, 195) har påvisat betydelsen av att vuxna  anpassar sitt tal och bemöter det lilla barnet 

som en kompetent samtalspartner genom att repetera, omformulera och utveckla det hen säger. 

Detta leder till att barnet bygger upp och utvecklar sitt ordförråd. Enligt forskning (Jacobson 2006, 

s. 6–7; Skolverket 2017, s. 21)  har faktorerna arv, miljö och den språkliga kultur som barn möter 

under uppväxten betydelse för uppbyggnaden av språket. Björk och Liberg (2004, s. 130–132) talar 

exempelvis om betydelsen av att barn under förskoleåren får möta en språklig miljö med språkliga 

förebilder som påminner om skolans olika verksamheter för att bygga upp förförståelse för 

språkliga aktiviteter, till exempel genom högläsning, samtal och frågelekar. Barn som kommer från 

sociokulturella förhållanden som skiljer sig från skolans miljö känner sig enligt Björk och Liberg 

(2004, s. 132) ofta främmande för skolan och dess aktiviteter. För dessa barn kan övergången från 

vardagsspråk till skolspråk bli problematisk. Även af Geijerstam (2012, s. 36–37) talar om att elevers 
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möte med skolans språk ofta innebär en utmaning och att de naturvetenskapliga ämnena, dess 

språk och kultur kan bli speciellt problematiska. I relation till detta synliggör Skolverket (2017, s. 

19, 21) att de språkliga kraven i samhälle och skola har ökat vilket leder till att det ställs andra 

kommunikativa krav på samhällsmedborgare idag än för femtio år sedan. Detta återspeglas i skolan 

och dess styrdokument något som Johansson (2012, s. 29) har studerat och beskriver i sin 

avhandling. Johansson (2012, s. 59) synliggör en förskjutning kring elevers språkanvändande och 

kunskapsinhämtande i de naturvetenskapliga ämnena och belyser att forskare som studerar detta 

fält behöver ta del av skolans styrdokument och dess utveckling för att förstå språkandets 

förändrade betydelse i no-ämnena.  

2.2 En historisk tillbakablick av grundskolans läroplaner 

 

1962 kom den första läroplanen för svensk grundskola. Därefter har det tillkommit ytterligare fyra 

läroplaner, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och nuvarande läroplan, Lgr 11. Dessa läroplaner med 

tillhörande kursplaner har Johansson (2012) tillsammans med Wickman (2012) studerat.  Studien 

ingår som en del av fyra artiklar i Johanssons avhandling  ”Undersökande arbetssätt i No-

undervisningen i grundskolans tidigare år”. Johansson (2012, s. 29) studerar i sin avhandling elevers 

möte med naturvetenskapliga begrepp och vilka typer av begrepp som elever kan få möta. Under 

de senaste 50 åren beskriver Johansson att det har skett en förskjutning vad gäller de 

naturvetenskapliga ämnena och vad elever ska lära sig i dessa. I de första läroplanerna Lgr 62 och 

Lgr 69 riktades fokus mot en allmän utbildning för alla elever där eleverna skulle inhämta kunskap 

och sammanställa fakta och där ett kritiskt förhållningssätt inte uppmuntrades. På mellanstadiet (år 

4–6) omnämndes de naturvetenskapliga ämnena under samlingsnamnet naturkunskap. I Lgr 80 

återfanns de naturvetenskapliga ämnena tillsammans med de samhällsorienterande ämnena under 

samlingsnamnet OÄ, orienteringsämnen. När denna läroplan skrevs framställdes samhället som 

konfliktfyllt och att de demokratiska värderingarna kunde vara hotade. I samband med detta 

påbörjades en förändrad syn på information och kommunikation, från ett kunskapsmottagande till 

ett mer aktivt förhållningssätt till information (Johansson & Wickman 2012, s. 199). Fokus i Lgr 

80 började därför riktas mot elevers kritiska tänkande och betydelsen av källkritik. Detta synsätt 

har sedan successivt utvecklats i de två kommande läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11. I Lpo 94 

infördes ett nytt målrelaterat kunskapssystem där läroplaner och kursplaner angav uppnående- och 

strävansmål för årskurs fem och nio. I kursplanen skrevs målen för ämnena biologi, kemi och fysik 

fram. I Lgr 11´s kursplaner finns en tydlig uppdelning av ämnena biologi, kemi och fysik från år 
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fyra där kunskapskraven är relaterade till betyg i årskurs sex (Johansson & Wickman 2012, s. 200–

201). När elever lämnar mellanstadiet ska de enligt Lgr 11 (s. 111, 127, 145) tillägnat sig förmågor 

kring den språkliga kompetensen i ämnena biologi, kemi och fysik. De ska ha fått möjlighet att 

utveckla förmågor som att samtala, förklara och beskriva samt genom muntlig kommunikation och 

samspel kunna använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier (Lgr 2011, s. 111, 127, 

145).  

 

Gällande läroplanerna och dess mål har det enligt Johansson (2012, s. 40) skett en förskjutning de 

senaste 50 åren från en erfarenhetsmässig (induktiv) syn på lärande till en mer progressiv (deduktiv) 

metod. Detta har lett till att det successivt har ställts ökade språkliga krav på elever kopplat till 

vetenskapliga begrepp, dess språkbruk och den kommunikativa processen för att elever ska kunna 

samtala på ett kritiskt, reflekterande och argumenterande sätt kring naturvetenskapliga 

undersökningar samt naturvetenskapen i stort.  

2.3 Muntlig interaktion i lärandeprocesser 

 

I skollagen §4 och §8 poängteras vikten av att hänsyn tas till barns olikheter och socioekonomiska 

bakgrund. Skolan har enligt Skolverket (2014, s. 10) ett kompensatoriskt uppdrag och dess uppgift 

är att alla elever ska få den ledning och stimulans som de är i behov av för att utvecklas så långt 

som möjligt i enlighet med målen. Lgr 11 poängterar språkets nyckelroll och betydelsen av att elever 

ska utveckla språket i samtliga skolämnen. Barns språkutveckling sker i ett socialt samspel med 

människor i dess omgivning. Genom detta utvecklar barn en grundläggande kompetens gällande 

talspråket vilket leder till att det är fördelaktigt att främja den fortsatta språkutvecklingen med ett 

kommunikativt lärande. När elever i skolan ska lära sig ett nytt språk inom ett visst ämne är det 

gynnsamt att de får lära sig de nya språkliga fenomenen genom en muntlig undervisning. Detta för 

att möta elever där de befinner sig i sin språkutveckling (Wedin 2016, s. 1–2). De naturvetenskapliga 

ämnena med sitt informationstäta språk skiljer sig från många elevers språkliga värld. Aspekter som 

kan påverka mötet med den för eleven nya no-kulturen är enligt af Geijerstam (2012, s. 37) elevens 

ordförråd, förkunskaper och attityder till ämnet. Det är dessutom viktigt att synliggöra och 

tydliggöra för elever hur det naturvetenskapliga språket kan användas (ibid, 2012, s. 37). Jakobsson 

(2015, s. 1) skriver om vikten av en medveten språkanvändning i naturvetenskaplig undervisning 

samt att den består av ett varierat språk där vardagliga, vetenskapliga och skolspråkliga uttryck 

blandas. En viktig framgångsfaktor i skolan är enligt Jakobsson (2015, s. 1) elevers medvetenhet 
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om språkbruket i den naturvetenskapliga undervisningen. Dessutom beskriver Jakobsson (2015, s. 

5–7)  ett klassiskt mönster gällande lärares undervisning både nationellt och internationellt. Lärare 

beskrivs vara de som talar mest, vilket leder till att elever får färre samtalande situationer där de kan 

utveckla ett aktivt naturvetenskapligt språkbruk. I likhet med detta har det gjorts en 

observationsstudie  (Dale & Lelliott, 2015) som påvisar lärares utmaning i att utveckla 

undervisningen mot att bli mer dialogisk, språk- och begreppsutvecklande. Ett gemensamt 

språkande är enligt Dale och Lelliott (2015) en utvecklande process där elever tillsammans med 

lärare får möjlighet att prova olika uttryck och begrepp vilket leder till att de kan utveckla sitt 

naturvetenskapliga resonemang och förståelse för ämnet i stort. Wedin (2016, s. 9) beskriver vikten 

av samtalande i klassrummet. Genom att använda flera olika muntliga språkliga verktyg främjas ett 

varierat språk vilket kan vara positivt för elevers lärandeutveckling. Westman (2016) poängterar 

också i sin avhandling ”Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet” vikten av 

att väcka elevers engagemang för ämnet för att en lärandesituation ska uppstå.  

 

2.4 Presentation av uppsatsens huvudtema 

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011, s. 9, 111–112) poängteras vikten av det muntliga språkets betydelse för 

lärandet i att utveckla ett naturvetenskapligt språk. I de senaste läroplanerna har det skett en 

förskjutning av mål och syften gällande den naturvetenskapliga undervisningen vilket har lett till 

ökade språkliga krav på elevers muntliga språkbruk och förståelse för ämnet i stort (Johansson 

2012, s. 29). Det i sin tur har lett till att elever behöver skolas in i det naturvetenskapliga sättet att 

kommunicera (Westman 2016, s. 14).  

 

Det finns ett behov av mer svensk forskning mot yngre elevers undersökande arbete i no (jmf. 

Johansson, 2012). Tidigare studier har även påvisat att lärare har svårigheter med att hjälpa elever 

att i ett undersökande arbetssätt koppla sitt muntliga görande till utveckling av naturvetenskapliga 

begrepp och förstå dem i ett mer övergripande naturvetenskapligt sammanhang. Forskning 

(exempelvis Berg, Löfgren & Eriksson 2007, s. 147, 159–160) har även understrukit att det finns 

en undervisningstradition i no-ämnena som ger otillräcklig guidning från lärare och att elever ofta 

saknar samtal/diskussionsmöjligheter, verktyg och teoretiska kunskaper för att kunna ta till sig no-

kulturen och dess språk. Med utgångspunkt i skolans kompensatoriska uppdrag, förskjutningen av 

läroplanerna och de konsekvenser som forskning belyser synliggörs det en kunskapslucka där 
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behov finns av mer svensk forskning kring undervisningssätt som kan främja yngre elevers 

språkande i deras naturvetenskapliga lärprocesser. Utifrån detta är det relevant att med hjälp av 

observationer i klassrum på mellanstadiet närmare undersöka hur lärare på framgångsrika sätt 

muntligt kommunicerar och dialogiskt möjliggör elevers språkande i de naturvetenskapliga ämnena.  
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3. Forskningsöversikt 

När vi sökte efter forskningartiklar och avhandlingar till studiens tema användes Uppsala 

universitetsbiblioteks söktjänst och databaser. Vid sökning efter avhandlingar och artiklar användes 

Libris, Swepub, Education source och Google Scholar. I sökningarna har vi använt både svenska 

och engelska sökord och följande sökord ledde fram till relevanta forskningsartiklar och 

avhandlingar: språkbruk, språkförståelse, språksvårigheter i no-undervisningen, classroom 

interaction in science, dialogic teaching, language difficulties in science, special education in science. 

När vi sedan sökte efter tidigare forskning resulterade det främst i internationell forskning och 

därför har vi valt att basera studiens forskningensöversikt på åtta internationella artiklar, två svenska 

artiklar och två svenska avhandlingar. Samtliga artiklar och avhandlingar baseras på kvalitativ 

forskning. De flesta forskningsartiklarna utgår från ett sociokulturellt perspektiv där fokus riktas 

mot språk, kommunikation och dess betydelse för samspelet i lärandeprocessen. Några studier 

utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv där ett tillgängligt lärande genomsyrar studierna. 

 

Nedan presenteras den tidigare forskningen i följande fyra teman: språkets betydelse för no-

undervisningen, lärares betydelse i den kommunikativa lärprocessen, naturvetenskapliga 

undervisningsmetoder och dess strategier samt undervisningstraditionen och förändrade arbetssätt. 

 

3.1 Språkets betydelse för no-undervisningen 

 
Johansson (2012) talar om att användandet av akademiska begrepp i no-undervisningen har 

kommit i ett större fokus i samband med de senaste läroplanerna (Lpo 94, Lgr 11) vilket i sin tur 

har lett till att språkkraven har ökat för barn i skolans tidigare årskurser. Johansson (2012, s. 32) 

har utifrån deltagande observationer (förskoleklass till och med årskurs sex) samt intervjuer med 

låg- och mellanstadielärare, kommit fram till att de ökande språkliga kraven i no-undervisningen 

synliggörs i elevers språkande där de behöver kunna jämföra resultat, formulera frågor, ställa 

hypoteser och inta ett kritiskt förhållningssätt gällande naturvetenskapen i stort. I likhet med detta 

menar Westman (2016, s. 14) där hon utifrån ett sociokulturellt perspektiv observerat 

naturvetenskapslektioner på gymnasiet och i grundskolans årskurs fem och nio, att de ökade 

språkliga kraven leder till att elever för att kunna ta till sig och förstå innehållet i undervisningen 

behöver skolas in i hur det naturvetenskapliga språket ser ut och används. Dessutom belyser 
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Westman (2016, s. 56–57) betydelsen av att den språkliga kommunikationen främjas i många olika 

situationer i den naturvetenskapliga undervisningen och att olika språkliga aktiviteter kan leda till 

muntliga lärtillfällen. Westmans (2016) resultat kan relateras till en annan studie, genomförd av 

Berg, Löfgren och Eriksson (2007) vilka, utifrån ett sociokulturellt perspektiv med observationer 

och intervjuer i årskurs fyra, uppmärksammat betydelsen av att yngre elever tidigt får möta det 

naturvetenskapliga språket för att introduceras i hur och när det används då det är informationstätt 

och skiljer sig från elevers vardagsspråk. Wellington och Wellington (2002, s. 83) uppmärksammar 

i sin tur, med betoning på ett inkluderings- och specialpedagogiskt perspektiv, komplexiteten i 

elevers uppbyggnad av det naturvetenskapliga språkbruket.  I studien gjordes observationer  där 

forskarna tittade på hinder som elever med språksvårigheter möter i de naturvetenskapliga ämnena 

gällande dess ord och ämnesspråk. Studiens resultat visar på att elever med språkliga hinder 

upplever det utmanande att kunna såväl lära sig orden, som att uttala dem och minnas hur de ska 

användas i den naturvetenskapliga kontexten. Denna elevgrupp har enligt Wellington och 

Wellington (2002, s. 83, 87) svårare att lära sig det naturvetenskapliga språket då de har ett litet 

ordförråd, svagare ordminne och svårigheter med sin ordåtkomst, samt att enbart verbal 

undervisning försvårar kunskapsinhämtandet för dessa elever. Ett gemensamt resultat i flera studier 

inom området (exempelvis Wellington & Wellington 2002; Messer & Dockrell 2006; Wallach 2014; 

Chin 2006; Johansson 2012; Westman 2016) är, att undervisning som innehåller en mängd olika 

kommunikationssätt underlättar för elever med språkliga svårigheter. Dock är muntliga 

instruktioner som ges tillsammans med en skriftlig instruktion inte alltid det mest effektiva för 

dessa elevers förståelse gällande undervisningens mål. Även Wallach (2014) lyfter betydelsen av 

språket i no-undervisningen. Forskaren har utifrån ett sociokulturellt perspektiv gjort observationer 

i årskurs två, fyra och sex där det synliggjorts att elever kommer till skolan från olika språkliga 

kulturella bakgrunder, vilket leder till att elever deltar i den naturvetenskapliga undervisningen med 

olika förkunskaper och språkliga förmågor. Wallach (2014, s. 132–133) belyser att det därav tar 

olika lång tid för elever att behärska det naturvetenskapliga språkets komplexitet.  

 

3.2 Lärares betydelse för den kommunikativa lärprocessen 

 

Läraren har en nyckelroll i att tidigt introducera det naturvetenskapliga språket genom ett aktivt 

lärande för att väcka yngre elevers intresse och nyfikenhet för no-ämnena. Detta har studerats av 

Berg, Löfgren och Eriksson (2007), vilka genom en observationsstudie i årskurs fyra visar på vikten 
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av att lärare tidigt fångar elevers intresse samt att det får betydelse för äldre elevers fortsatta intresse 

för ämnena och undervisningen. Studiens resultat understryker även att det finns en 

undervisningstradition i Sverige där lärare intar en tillåtande position i det elevaktiva lärandet, vilket 

får till följd att lärare tar ett steg tillbaka och låter elever själva samarbeta och utforska det aktuella 

fenomenet med hjälp av laborationer (Berg, Löfgren & Eriksson 2007, s. 160). Till skillnad från 

detta visar Dave och Lelliott (2015) snarare på lärares centrala betydelse genom en studie byggd på 

deltagande observationer av fysiklärare på högstadiet. Studiens resultat visar på betydelsen av ett 

dialogisk samtalande som organiseras av lärare i klassrummet för att främja språket och förståelsen 

för no-undervisningen. Dessutom påvisar forskarnas resultat betydelsen av lärares 

ämneskompetens och flexibilitet gällande att ändra arbetssätt i de aktuella 

undervisningssammanhangen. Detta för att skapa undervisningssituationer som gynnar samtalande 

och dialog vilka är betydelsefulla för uppbyggnaden av det naturvetenskapliga språkbruket. Lärares 

betydelse gällande samtalande och dialog vid uppbyggnad av förståelse för det naturvetenskapliga 

språkets karaktär har även beskrivits av Johansson (2012) och Westman (2016) som talar om 

kommunikationens betydelsefulla del i undervisningen (Johansson 2012, s. 54–55; Westman 2016, 

s. 56–57). Samtalande mellan lärare och elever där lärare tillsammans med elever arbetar och 

översätter det vardagliga språket till ett mer naturvetenskapligt språkbruk tenderar att minska 

avståndet mellan elevers språk och den naturvetenskapliga språkliga kulturen. Dessutom talar 

Johansson (2012, s. 56) och Westman (2016, s. 59–60) bägge om betydelsen av att organisera 

framgångsrika kommunikativa lärsituationer där elever ser det övergripande syftet med den 

naturvetenskapliga undervisningen och målet med lektionen samt lärares centrala betydelse i att 

organisera dessa. Dale och Lelliott (2015, s. 265) och Westman (2016, s. 51) beskriver dessutom att 

lärares modellering av olika muntliga klassrumsinteraktioner och presentationer av muntliga 

förklaringsmodeller är viktiga för synliggörandet av vad som är i fokus för undervisningen och var 

elever befinner sig i lärprocessen gällande sitt naturvetenskapliga språkande. Hur en språkligt rik 

undervisning kan se ut i den naturvetenskapliga undervisningen diskuterar Chin (2006) i resultatet 

av en observationsstudie genomförd i årskurs sju. Här lyfts betydelsen av att lärare organiserar 

kommunikationstillfällen där elever tillsammans med lärare utifrån frågeställningar får öva sig på 

att ställa hypoteser, förklara, reflektera och jämföra. Forskaren menar även när lärare säger det 

elever har sagt flera gånger med ett mer utbyggt, nyanserat språk förstärker det möjligheten till 

lärande. På liknande sätt belyser Johansson (2012, s. 49, 56–57) och Westman (2016, s. 56–57) 

betydelsen av att organisera undervisningen på ett mer dialogiskt sätt där elever i kommunikation 

med varandra och lärare får utveckla sina förmågor att ställa frågor, resonera och samtala för att 

främja ett naturvetenskapligt språkbruk.   
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Flera forskningsstudier från olika skolkontexter i världen (Chin 2006; Mulvey m. fl. 2015; 

Johansson 2012; Westman 2016; Dale & Lelliott 2015; Mercer, Dawes, Wegerif & Sams 2004; Berg, 

Löfgren & Eriksson 2007) belyser dessutom utmaningen i lärares arbete gällande att organisera det 

dialogiska samtalandet i klassrummet. Dale och Lelliotts (2015, s. 264) studie poängterar att det 

därmed ställs andra krav på lärare, eftersom undervisningen då går från den traditionella 

läromedelsstyrda mot ett mer samtalande och diskuterande klassrumsklimat.   

 

3.3 Naturvetenskapliga undervisningsmetoder och dess strategier 

 

Framgångsrika undervisningsmetoder i den inkluderande naturvetenskapliga undervisningen har 

Mulvey, Chiu, Ghosh och Bell studerat (2015, s. 554–555, 557) ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

med hjälp av observationer och intervjuer av grundskollärare. Studiens resultat visar att ett 

undersökande arbetssätt och tydliga instruktioner med mål ökar förståelsen för ämnet och är 

positivt för elevers kunskapsutveckling inom de naturvetenskapliga ämnena (Mulvey, m. fl., 2015, 

s. 555). Undervisningsmetoder som kan vara gynnsamma enligt studien (Mulvey m. fl., 2015, s. 

571–572) är en modellerande undervisning där elever samtalar med no-lärare med stöd av ett 

diskuterande arbetssätt utifrån olika specifika frågeställningar. Studien (Mulvey m. fl., 2015, s.  554) 

visar också på att de deltagande lärarna ökade sin uppmärksamhet gällande planering och 

instruktioner för att möta elevers behov på gruppnivå, men att de gjorde få individuella 

anpassningar för enskilda elever. Dessutom påvisar resultatet (Mulvey m. fl., 2015, s. 574) 

betydelsen av lärares förväntningar på elevers förmågor, då det kan påverka hur den 

naturvetenskapliga undervisningen ser ut och förmedlas. Wellington och Wellington (2002, s. 87, 

92) beskriver på ett liknande sätt behovet av olika undervisningsstrategier för att öka lärares 

möjligheter att möta alla elever i klassrummet. De (Wellington & Wellington 2002, s. 88–89) talar 

om att en undervisning som innehåller en mängd olika kommunikationsmetoder som underlättar 

för elever med språkliga svårigheter, samt att muntliga instruktioner som ges tillsammans med en 

skriftlig instruktion inte alltid är det mest optimala för elevers förståelse av undervisningens mål. 

Resultat i linje med detta visar även en engelsk litteraturstudie där Messer och Dockrell, (2006, s. 

5–6, 28) utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv tittat på benämnings- och 

ordmobiliseringssvårigheter hos barn med olika typer av språksvårigheter. Språket hos dessa barn 

beskrivs som mindre precist och de använder allmänna ord som ”saker” och ”grejer” istället för 
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ett ämnesspråk. Dessa elever har svårigheter att hitta rätt ord och saknar många gånger verktyg för 

att kompensera sina ordmobiliseringssvårigheter. Utifrån detta menar Wellington och Wellington 

(2002, s. 87–92) att lärare bör vara lyhörda för elevers behov, då en språklig svårighet inte behöver 

betyda att en elev inte kan lära sig naturvetenskap. Elever kan i stället vara i behov av fler arbetssätt 

och kompletterande verktyg som talsyntes, bilder eller symboler för att kunna ta till sig den muntliga 

naturvetenskapliga undervisningen. Dessutom belyser studien (Wellington & Wellington 2002, 83–

84) att korta upprepande instruktioner, repetition och modellering av olika moment kan öka 

tillgängligheten i undervisningen. Forskningen (Messer & Dockrell 2006; Wellington & Wellington 

2002; Mercer, m.fl., 2004; Johansson 2012; Westman 2016) talar här för explicit undervisning samt 

att arbeta med ämnesspråket och ordförståelsen på ett tydligt sätt. Ytterligare en betydelsefull faktor 

för det naturvetenskapliga ämnesspråkets uppbyggnad och förståelse belyser Wallach (2014, s. 129) 

behovet av förkunskaper. Forskaren (Wallach 2014, s. 130) beskriver att det naturvetenskapliga 

ämnesspråket med sin komplexitet markant skiljer sig från elevers vardagliga muntliga språk och 

erfarenhetsvärld. Därav blir förförståelsen central för att öka elevers möjligheter att ta till sig 

undervisningen. Dessutom poängterar Wallach (2014, s. 132) att de metodiska val lärare gör är 

betydelsefulla för undervisningens tillgänglighet. Relevansen av detta talar också Mercer m. fl. 

(2004, s. 360, 363) om i deras interventionsstudie där betydelsen av förförståelse, strukturerad och 

tydlig undervisning studerats ur ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av deltagande 

observationer i den naturvetenskapliga undervisningen, samt genom för- och eftertest av de 

deltagande elevernas kunskaper. Interventionen genomfördes med barn i 9-10 års åldern som 

deltog i tolv detaljerade lektioner med tydligt strukturerad undervisning där målet var att träna 

muntlig kommunikation och interaktion i en naturvetenskaplig kontext. Resultatet (Mercer m. fl., 

2004, s. 374–375) visar att eleverna i experimentklasserna utvecklade sitt språk och sin 

resonemangsförmåga, samt förbättrade sin måluppfyllelse betydligt mer än kontrollklasserna. Den 

välstrukturerade undervisningen i kombination med förförståelse, samtal i grupp och 

expertvägledning av ämneslärare stöttade utvecklingen av den vetenskapliga förståelsen hos 

eleverna. Studien (Mercer m. fl., 2004) visar att när elever får tydlig vägledning i hur ämnesspråket 

ska användas kan utveckling av det komplexa naturvetenskapliga språkbruket möjliggöras. Flera 

studier inom forskningsfältet (Johansson 2012; Westman 2016; Berg, Löfgren & Eriksson 2007; 

Dale & Lelliott 2015) belyser att en framgångsrik väg för lärare kan vara en undervisning som 

bygger på olika naturvetenskapliga teorier och modeller, där lärare tillsammans med elever 

använder dem i ett modellerande vilket kan stödja elever i sitt muntliga naturvetenskapliga lärande. 
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3.4 Undervisningstraditionen och förändrande arbetssätt 

 

I den svenska laborationsbaserade undervisningstraditionen som Berg, Löfberg och Eriksson 

(2007, s. 146–147) talar om är ett elevaktivt lärande i en tillåtande klassrumsmiljö central.  

Detta har även studerats av Högström, Ottander och Benckert (2006, s. 56) som med hjälp av 

lärarintervjuer studerat hur utformningen av det undersökande arbetssättet i naturvetenskap kan se 

ut. Forskarna (Högström, Ottander & Benckert  2006, s. 55)  talar om att lärares syn på den 

naturvetenskapliga kulturen påverkar vilka mål lärare har med den muntliga laborativa 

undervisningen (ibid, s. 55). Enligt lärarna i studien (Högström, Ottander & Benckert  2006, s. 63)  

är syftet med laborationer att de ska underlätta elevers uppbyggnad av förståelsen för det aktuella 

fenomenet (ibid., s. 63) Lärarna uttrycker dessutom att tidsbrist kan påverka valet av laborationer 

och tillhörande instruktioner, vilket kan få till följd att dessa väljs utifrån tillgänglighet snarare än 

för att specifikt stötta elevers förståelse för laborationen (Högström, Ottander & Benckert, 2006). 

Även Abrahams och Millars (2008) forskning synliggör svårigheter med laborationsbaserad 

undervisning. De har utifrån ett effektivitetsperspektiv med hjälp av deltagande observationer på 

gymnasiet undersökt om praktiskt arbete som lärandemetod är framgångsrik i skolans 

naturvetenskapliga undervisning. Lärarna i studien (Abrahams & Millar 2008, s. 1945, 1950–1951, 

1957) fokuserade sin undervisning på hur eleverna fysiskt genomförde uppgiften vilket fick till följd 

att laborationernas möjliga kunskapsinhämtande kom i skymundan. Studiens resultat tyder på att 

en laborationsbaserad undervisning kan vara ett mindre framgångsrikt sätt att hjälpa elever i att se 

uppgiften ur ett naturvetenskapligt perspektiv (ibid., s. 1959). Studiens resultat understryker även 

att lärare behöver avsätta tid till gemensamma samtal med elever där aktuella och centrala begrepp 

bearbetas. Detta för att skapa förförståelse inför den kommande laborationen med tillhörande 

diskussion där elever behöver  kunna använda det naturvetenskapliga språket på ett korrekt sätt för 

att ett meningsskapande ska kunna uppstå. I linje med detta beskriver Berg, Löfgren och Eriksson 

(2007, s. 160) att lärare i sin strävan att väcka elevers intresse för ämnet utesluter moment som inte 

upplevs engagerande till förmån för ett lustfyllt lärande. Konsekvensen av detta blir enligt forskarna 

(Berg, Löfgren & Eriksson, 2007) att det tänkta kunskapsinnehållet i laborationerna riskerar att inte 

synliggöras för eleverna.  En annan del av ett lustfyllt lärande är enligt Westman (2016, s. 22) filmens 

kompletterande betydelse i undervisningen där både ljud och bild samspelar med målet att öka 

elevers intresse och förståelse för det naturvetenskapliga ämnena. Studiens resultat beskriver att 

det behöver bygga på för elever kända förklaringsmodeller för att undervisningsaktiviteter som 

filmer och laborationer ska kunna fungera som tydliggörande verktyg för elevers uppbyggande av 
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det naturvetenskapliga ämnesspråket (ibid., s. 54). Westman (2016, s. 55-56) uppmärksammar här 

att filmer och laborationer inte på egen hand kan förklara och tydliggöra vetenskapliga 

förklaringsmodeller så de blir tillgängliga för elever. I relation till detta talar Wellington och 

Wellington (2002, s. 82, 87) om en ökning av kommunikationssvårigheterna i det inkluderande 

naturvetenskapliga klassrummet, där lärare står inför utmaningen i att möta den språkliga 

mångfalden. Detta leder till att lärare är i behov av att utveckla sin undervisning, vilket Mulvey m. 

fl. (2016, s. 554) också belyser när de beskriver lärares svårigheter att på egen hand förändra den 

naturvetenskapliga undervisningen. För att möjliggöra förändring skriver forskarna (Mulvey m fl., 

2016, s. 558–559) om att lärare behöver både ett pedagogiskt och ett organisationsmässigt stöd. I 

liknande termer poängterar Wellington och Wellington (2002, s. 87) vikten av speciallärares närvaro 

för att öka möjligheten för alla elever att ta del av undervisningen samt betydelsen av att 

naturvetenskapslärare samarbetar med speciallärare/specialpedagoger för att med hjälp av 

handledning utveckla sin undervisning i att stödja och främja alla elevers lärande. 

 

Trots att ovanstående forskningsbakgrund i stort visat på att elever är i behov av kommunikativ 

undervisning för att få större möjligheter att kunna närma sig det naturvetenskapliga språket och 

dess kultur, visar forskning (Wellington & Wellington 2002; Mulvey 2016; Abrahams & Millar 2008; 

m.fl., 2006; Westman 2016) på svårigheter med att omsätta detta i praktik och undervisning. Flera 

studiers resultat (Mercer, m. fl., 2004; Wallach 2014; Mulvey m. fl., 2015; Dale & Lelliott 2015; 

Westman 2016) visar på hur en framgångsrik undervisning kan te sig, samtidigt som annan 

forskning (Johansson 2012; Mulvey 2016; Wellington & Wellington 2002) även belyser 

problematiken i att utveckla undervisning med syfte att närma sig det naturvetenskapliga språket 

och förståelsen för ämnet i stort. I sin diskussion belyser Wellington och Wellington (2002), samt 

Mulvey m. fl., (2015) problematiken i detta genom att synliggöra komplexiteten i att nå ut med 

forskning och förändrade arbetssätt till det naturvetenskapliga klassrummet. Dessutom finns, enligt 

Berg m. fl., (2007) en rådande undervisningstradition i Sverige gällande det undersökande 

arbetssättet i naturvetenskap för yngre åldrar. Kritiska röster (Abrahams & Millar 2008; Högström 

m. fl. 2006; Berg m. fl. 2007) mot detta arbetssätt konkretiserar att elever riskerar att inte få den 

språkliga stöttning de är i behov av, vilket i sin tur kan leda till att elevers muntliga lärprocesser inte 

når hela vägen fram till en meningsskapande kommunikation i det naturvetenskapliga 

sammanhanget. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet redogörs för studiens teoretiska ramverk, vilket bygger på Vygotskys (2010) och Säljös 

(2014; 2015) teorier om språkets betydelse för lärande utifrån sociokulturell teori samt ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv, vilket synliggör människans olika behov utifrån hens 

sociala miljö (Ahlberg 2013, s. 49).  

 

Centrala begrepp för studiens analys och hur de förhåller sig till varandra beskrivs även närmare i 

detta kapitel. Dessa begrepp är språkliga verktyg, kommunikativa mönster, kulturella resurser och 

meningsskapande kommunikation.  
 

4.1 Sociokulturell teori 

 
Den ryske forskaren Lev Vygotsky (2010) har haft en betydande roll för den moderna pedagogikens 

utveckling. Vygotskys sociokulturella teori är en inspirationskälla för många forskare och en svensk 

professor som tolkat denna teori är Roger Säljö (Nilholm 2017, s. 53). Centralt för teorin är tanken 

om att mening skapas i ett språkande samspel där människan är i behov av språkliga verktyg för att 

förändra och utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga (Säljö 2015, s. 99). Vygotsky (2010) 

talar om språkandets betydelse för hur människan tänker och lär. När människan lär sig ett språk 

lär hen sig i en viss samhällelig gemenskap att tänka inom ramen för en aktuell kultur (Säljö 2014, 

s. 67). I likhet med sociokulturell teori utgår även denna studie från språkets betydelse för lärande. 

Vygotsky (2010) beskriver att språket är människans främsta redskap och nyckeln till kunskap. 

Människan kan med hjälp av språket beskriva, tolka och analysera sin omvärld på många olika sätt 

(Säljö 2015, s. 94).  Studiens syfte och frågeställningar fokuserar på hur det muntliga språket 

används i den naturvetenskapliga undervisningen och enligt Vygotsky (2010, s. 10, 17) är språkande 

en aktiv handling där utveckling av språk och tänkande sker i ett socialt kommunikativt samspel. 

För att i studien kunna synliggöra hur detta sker i den naturvetenskapliga undervisningen kommer 

nedan presenteras de begrepp som är centrala för studiens analys: språkliga verktyg, kommunikativa 

mönster, kulturella resurser och meningsskapande kommunikation.  
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4.1.1 Språkliga verktyg  

 

Ett centralt begrepp gällande förståelsen av lärande i sociokulturell teori är språkliga verktyg som 

människan använder för att förstå och handla i sin omvärld. Dessa är uppkomna efter behov 

skapade av människan (Säljö 2014, s. 20). Enligt Vygotsky (2010) är människans främsta verktyg 

språket som hen är beroende av för att kunna tänka, förstå och förklara. Språkliga verktyg är till 

för att underlätta i den muntliga kommunikationen och genom dess användande formas människan 

som sociokulturell varelse (Säljö 2014, s. 91–92). De språkliga verktyg barn har tillgång till i sin 

omgivning använder de i sitt lärande och hjälper dem att se och förstå sin omvärld (Säljö 2014, s. 

95). Eftersom människan enligt Vygotsky (2010, s. 165) alltid agerar med hjälp av språkliga verktyg 

är det betydelsefullt för att kunna stötta barns lärande och språkande att analysera hur de utvecklar 

och använder sina språkliga verktyg i olika sammanhang. Detta är väsentligt då Säljö (2014, s. 91–

92) beskriver att barns kunskaper och färdigheter är knutna till de språkliga verktyg som finns 

tillgängliga i den aktuella miljö barnet befinner sig i, exempelvis det naturvetenskapliga 

klassrummet. I relation till detta hjälper de naturvetenskapliga språkliga verktygen barn att förstå 

naturvetenskapen som kontext. I detta lärande lär sig barn hur de språkliga verktygen används för 

specifika syften och handlingar i olika sammanhang (Säljö 2014, s. 88). 

 

I studiens analys är begreppet språkliga verktyg viktigt för att synliggöra hur lärare kan underlätta 

elevers lärande och språkande i den naturvetenskapliga undervisningen. 

 

4.1.2 Kommunikativa mönster  

 

Centralt i den sociokulturella teorin är betydelsen av kommunikation och språkanvändning, då det 

är länken mellan människan och de olika omgivningar hen befinner sig i (Säljö 2014, s. 67).   

I det dialogiska samspelet kan ett lärande möjliggöras genom att människan i olika muntliga 

sammanhang får insikter och kunskaper om olika kommunikativa mönster som hen tar till sig och 

formas av (Säljö 2014, s. 47). Den språkliga miljö barn föds in i har en viss språklig kultur med 

tillhörande uppfattning om världen, vilken barn tar över, och på så sätt börjar använda samma 

kommunikativa mönster som sin omgivning (Säljö 2015, s. 92). De personer som finns i barns 

närhet och som de samspelar med har således en viktig roll i den muntliga kunskapsutvecklingen 
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eftersom dessa personer är med och formar barns kommunikativa mönster (Säljö 2015, s. 92). I 

likhet med detta talar Vygotsky (2010, s. 150) om att barns tänkande utvecklas genom språket och 

i samspel med andra människor där de delger varandra nya erfarenheter. När barn möter en 

institution som till exempel skolan, möter de nya och andra kommunikativa mönster som de 

behöver lära sig och göra till sina så att de kan använda dem (Säljö 2014, s. 44–45).  Säljö (2014, s. 

45) beskriver skolan som en plats där det kommunikativa sammanhanget skiljer sig från det 

vardagliga sammanhanget gällande hur, vad och på vilket sätt samtalande sker. Det leder till att 

specifika kommunikativa mönster uppstår runt hur och vad som omtalas och lärs eftersom 

samtalande i klassrum har förutbestämda syften (Säljö 2014, s. 46). I lärandet av skolans 

kommunikativa mönster har de vuxna en central roll i att stötta barn i det muntliga 

kunskapsinhämtandet (Vygotsky, 2010, s. 336–337). 

 

I studiens analys är begreppet kommunikativa mönster betydelsefullt eftersom det kan synliggöra 

betydelsen av barns kunskap om olika kommunikativa mönster och dess betydelse för den muntliga 

kommunikationen i den aktuella naturvetenskapliga kontexten. 

  

 

4.1.3 Kulturella resurser 

 

Vid språkinlärning utvecklar människan olika sätt att samtala, resonera och se på världen, vilket kan 

skilja sig i olika språkliga kulturer (Säljö 2014, s. 96). Enligt Vygotsky erövrar barn kunskap genom 

den sociala och kulturella omgivningen (Vygotsky 2010, s. 206). Det naturvetenskapliga språket är 

ett exempel på en språklig kultur som kräver vissa förmågor (kulturella resurser) för att bli 

meningsfullt i det aktuella institutionella och akademiska sammanhanget (Säljö 2015, s. 103). 

Vygotsky (2010, s. 15) talar om dialogens centrala betydelse för möjliggörandet av ett tänkande i 

utveckling och därmed ett meningsskapande. De kulturella resurser människan har tillgång till och 

dagligen använder i olika kommunikativa möten påverkar hens möjligheter till lärande och 

utveckling i dessa språkliga sammanhang (Säljö 2014, s. 74). Vygotsky (2010, s. 174) talar om 

betydelsen av ömsesidig förståelse i dessa möten eftersom det avgör om människor i samtal kan ta 

till sig ny kunskap. Den muntliga kommunikationen leder till möjligheter för människan att delta i 

nya och olika språkliga kulturer (Vygotsky 2010, s. 16, 19). Det är i dessa språkliga möten som 

människan har möjlighet att utveckla sina kulturella resurser (Säljö 2014, s. 75).  
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Utifrån detta är begreppet kulturella resurser ett centralt analysbegrepp för studien då det visar på 

betydelsen av vilka kulturella resurser barn har tillgång till inom de naturvetenskapliga ämnena för 

att i muntlig kommunikation kunna ta till sig ny kunskap. 

 

4.1.4 Meningsskapande kommunikation  

 

I skolan lär sig barn nya saker som de ännu inte behärskar på egen hand, till exempel vetenskapliga 

begrepp och som Vygotsky (2010, s. 339) beskriver ligger de på en språkligt mer avancerad nivå i 

förhållande till barnets eget språkande. Vygotsky (2010, s. 17) beskriver skillnaden mellan vardagliga 

och vetenskapliga begrepp så som två sätt att förstå sin omvärld på. De vardagliga begreppen 

förstås på ett personligt plan medan de vetenskapliga begreppen förstås på ett mer generellt och 

allmängiltigt sätt (Vygotsky, 2010, s. 18). Här beskriver Vygotsky (2010, s. 331, 337, 346–347 ) att 

det uppstår ett glapp mellan elevers språk och det nya stoffet där lärare har en central roll i att 

samarbeta och handleda elever för att de ska kunna höja sig över sina egna kunskaper och förmågor 

för att få möjlighet att lära sig hur och när de vetenskapliga begreppen ska användas samt i vilket 

sammanhang. Säljö (2014, s. 119) beskriver på liknande sätt betydelsen  av att en meningsskapande 

kommunikation uppstår i lärandeprocessen där den vuxne stöttar barnet på sin väg mot nya 

kulturellt relevanta kunskaper för att ett lärande ska kunna uppstå. Meningsskapande 

kommunikation innebär att det sker en ömsesidig förståelse mellan samtalsparterna där de 

använder språkliga verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser som båda parter har 

kännedom om (Säljö, 2014). Detta samarbete benämner Vygotsky (2010, s. 333–334) som den 

närmaste utvecklingszonen och han (Vygotsky 2010, s. 331) menar dessutom att det finns en gräns 

för vad barnet kan prestera utifrån sin mognad och utveckling. Därför menar Vygotsky (2010, s. 

333) på att undervisning bör utgå från barns aktuella utvecklingszon samt bygga vidare på redan 

genomgångna och för barn kända utvecklingscykler inom det aktuella skolämnet, exempelvis de 

naturvetenskapliga ämnena. 

 

Begreppet meningsskapande kommunikation är viktigt i analysdelen för att få syn på  

kommunikation i det naturvetenskapliga klassrummet som leder till ömsesidig förståelse och 

därmed möjlighet till framgångsrika lärsituationer. 
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4.2 Det specialpedagogiska relationella perspektivet 

Inom det sociokulturella perspektivet riktas fokus mot utveckling och lärandeprocesser, där det 

kommunikativa mötet mellan individen och omgivningen är central. I likhet med detta är mötet i 

den dialogiska lärmiljön central med dess undervisningssituationer och miljö i det 

specialpedagogiska relationella perspektivet, eftersom lärande sker i olika samtalande kontexter 

(Ahlberg 2013, s. 145–146). Enligt forskning (Ahlberg 2013. s. 145–146) riktas fokus i detta 

perspektiv mot undervisningsmiljön och undervisningssituationer med mål att skapa 

förutsättningar för lärande (Ahlberg, 2013, s. 145–146). Vid en relationell syn på barns lärande läggs 

fokus vid hela elevens skolmiljö, så som relationer, interaktion och kravnivåer (Ahlberg 2013, s. 

48– 49, 53). Ahlberg (2013, s. 48–49, 53) beskriver utifrån det relationella specialpedagogiska 

perspektivet betydelsen av undervisningens organisation och dess miljö. Där skapandet av 

stödjande åtgärder kopplade till den ordinarie undervisningen för att möta elevers olika 

förutsättningar och behov görs. Ahlberg (2013, s. 28) talar om betydelsen av att utgå från elevers 

bakgrund, språk och erfarenhetsvärld för att stötta dem i deras fortsatta lärande. Detta för att 

möjliggöra kommunikativa möten mellan lärare och elever. Enligt Ahlberg (2013, s. 134, 143) är 

också det professionella pedagogiska samtalandet lärare emellan betydelsefullt i detta perspektiv, 

då det gemensamma arbetet är i fokus för att tillsammans kunna skapa förutsättningar att stödja 

elever i svårigheter. I mötet med elever i behov av särskilt stöd är det därför av vikt att skapa balans 

mellan krav och förmåga. Olika arbetsmetoder kan verka motiverande för olika elever och därmed 

leda fram till ökat självförtroende och tilltro till den egen förmågan (Ahlberg 2013, s. 14).  

 

4.3 Begreppens relation till varandra i förhållande till studiens teoretiska 

ramverk 

 

Begreppens relation till varandra kan kortfattat förstås som att de språkliga verktyg människan 

använder underlättar i muntliga kommunikativa situationer och som Vygotsky (2010) beskriver är 

språket människans främsta redskap i lärprocesser. Genom hela livet lär sig människan olika 

kommunikativa mönster för olika typer av samtal och de kulturella resurser människan har tillgång 

till och använder dagligen påverkar om och när meningsskapande kommunikation kan uppstå. 

Vygotsky (2010, s. 174) och Säljö (2014, s. 119) menar på att barn befinner sig i en ständig 
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utvecklingsprocess i vilken de konstant är på väg mot att lära sig nya kunskaper utifrån 

meningsskapande kommunikation. I detta språkande använder barnen språkliga verktyg, 

kommunikativa mönster och kulturella resurser som de redan kan och vet. I förhållande till detta 

är studiens syfte att titta på och analysera hur muntligt språkande möjliggörs i den 

naturvetenskapliga undervisningen och betydelsen av det dialogiska samspelet för det muntliga 

språkbrukets utveckling. Av central betydelse för barns möjligheter att bli språkligt delaktiga i olika 

muntliga lärsituationer är delaktigheten i interaktionen med andra (Säljö 2014, s. 21). Sociokulturell 

teori är därför fördelaktig som teoretisk utgångspunkt i denna studie då den belyser språkets 

centrala betydelse för lärande. Genom det muntliga kommunikativa samspelet i klassrummet kan 

vi få en uppfattning om hur lärare främjar elevers muntliga kommunikativa förmåga i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Detta är betydelsefullt då det naturvetenskapliga språkbruket 

är komplext och skiljer sig ifrån elevers vardagliga språkande. Utifrån detta menar Ahlberg (2013, 

s. 28, 35), att specialpedagogiska insatser kan behövas för att stödja elever i behov av särskilt stöd 

och därmed främja ett tillgängligt lärande. Därav är sociokulturell teori tillsammans med ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv passande för studien, då fokus i det relationella 

specialpedagogiska perspektivet ligger på att skapa främjande undervisningssituationer och 

undervisningsmiljöer. Vi kan också med hjälp av observationer som metod se vilka övriga 

kommunikationsmetoder lärare använder, för att nå en meningsskapande kommunikation i den 

naturvetenskapliga undervisningen (Ahlberg 2013, s. 145).  

 

I studiens analys kommer den sociokulturella teorin tillsammans med det relationella 

specialpedagogiska perspektivet användas för att ge en mer nyanserad bild av hur det muntliga 

dialogiska samtalandet i det naturvetenskapliga klassrummet kan se ut. I denna process kommer 

lärarens språkande i klassrummet synliggöras med hjälp av de språkliga verktyg som hen använder 

till exempel röstlägen, bilder och gester. Hur dessa används kommer därefter synliggöra skapandet 

och användandet av kommunikativa mönster och kulturella resurser inom de naturvetenskapliga 

ämnena i de observerade kontexterna. Med hjälp av de språkliga verktygen, kommunikativa 

mönstren och kulturella resurserna kan vi därefter lyfta fram meningsskapande kommunikation i 

olika undervisningssituationer. De sociokulturella begreppen kan dessutom tillsammans med det 

relationella specialpedagogiska perspektivet analysera och diskutera  betydelsefulla faktorer för en 

tillgänglig kommunikativ lärmiljö. 
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5. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares kommunikativa praktiker och de förutsättningar 

för dialogiskt samtalande som skapas inom ramen för naturvetenskaplig undervisning. 

 

 

• Vilka språkliga verktyg använder lärare?   

• Vilka kommunikationsmönster tar form inom ramen för no-undervisningen? 

• Vilka kompletterande sätt att kommunicera använder lärare för att skapa en tillgänglig 

lärandemiljö i dessa pedagogiska sammanhang?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

6. Metod 

I kapitlet redovisas studiens datainsamlingsmetod och dess relevans i relation till syfte och 

frågeställningar. Därefter beskrivs hur insamlingen av materialet har gått till och vilka urval som 

gjorts. Efter det presenteras vilken analysmetod som använts och hur analysen av den insamlade 

datan har gått till. Slutligen diskuteras studiens validitet, relevans och tillförlitlighet samt för- och 

nackdelar med metoden. Avslutningsvis diskuteras också de etiska överväganden som uppkommit 

under datainsamlingsprocessen.   

6.1 Metod för datainsamling  

Studien har en kvalitativ ansats där olika muntliga undervisningsmetoder undersöks. För att 

genomföra detta har det gjorts fältarbeten där data samlats in med hjälp av deltagande observation 

med fältanteckningar. Metodvalet gjordes eftersom frågeställningarna skulle leda fram till ett 

synliggörande av hur det kan se ut på det aktuella fältet, det vill säga i det naturvetenskapliga 

klassrummet. Vid fältforskning är deltagande observation den centrala datainsamlingsmetoden, där 

forskarna strävar efter att detaljerat skildra kulturer och erfarenheter vilket möjliggör att nya insikter 

kan göras (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 218; Pripp & Öhlander 2011, s. 274). Studiens 

huvudfokus är samtalande och hur kommunikation ser ut i det naturvetenskapliga klassrummet. 

Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wägnerud (2017, s. 313–314) beskriver är 

observation en metod som kan synliggöra vad som görs, sägs och på vilket sätt något 

kommuniceras. Genom att vi under observationstillfällena befann sig ute på fältet kunde vi göra 

egna visuella iakttagelser, genom att se och höra vad som skedde i olika naturvetenskapliga 

undervisningssituationer. Metoden möjliggjorde att under en period samla in data i den naturliga 

miljön. Det leder till att metoden passar till studiens syfte och frågeställningar eftersom 

observationer skapar goda förutsättningar för att synliggöra hur lärare gör när de muntligt 

kommunicerar med elever i det naturvetenskapliga klassrummet (Dencombe 2016, s. 304). I 

relation till detta talar Kaijser (2011, s. 24, 48) om vikten av att studier grundar sig på en 

datainsamlingsmetod med tillhörande material som kan besvara studiens syfte och frågeställningar 

samt leda fram till rimliga slutsatser. Med metoden kunde det muntliga språkets betydelse i den 

naturvetenskapliga undervisningen studeras utifrån hur lärarna kommunicerade och samtalade med 

elever. Under insamlandet av data togs ställning till hur observatörsrollen skulle se ut. Om hen 

skulle närvara på ett obemärkt sätt eller aktivt ta del av sammanhanget (Esaiasson m. fl. 2017, s. 

315–316). Vi ville se den naturliga miljön och i och med detta blev det även viktigt för insamlandet 
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av data att deras närvaro på fältet var så diskret som möjligt för att inte påverka situationerna som 

observerades (Denscombe 2016, s. 297–298). För att minnas det som observerades fördes 

fältanteckningar.   Vid observationstillfällena var det svårt att hinna göra omfattande anteckningar 

på plats. Därför gjordes korta noteringar i form av citat, fraser och nyckelord. Fältanteckningar ska 

vara en relativt detaljerad sammanfattning där olika skeenden beskrivs för att synliggöra mönster i 

det insamlade materialet (Bryman 2016, s. 533, 536; Esaiasson m. fl. 2017, s. 325). Efter varje 

observationstillfälle gjordes därför fullständiga och detaljerade fältanteckningar genom att datan 

transkriberades till täta beskrivningar.  

 

6.2 Genomförande av datainsamling 

 

Insamlingen av materialet till studien gjordes under vårterminen 2019. Först togs kontakt med ett  

antal rektorer för F-6 skolor i Stockholms län med en förfrågan om att få kontakt med no-lärare 

på mellanstadiet som skulle vilja delta i studien. Detta ledde till positiv respons från fyra lärare som 

arbetade på tre olika skolor. De medverkande lärarna undervisade i årskurs fyra och fem och antalet 

elever i klassrummen varierade mellan 19-32. Innan materialinsamlingen påbörjades informerades 

lärare och elever muntligen om studiens syfte samt missivbrev delades ut för påskrift av lärares 

medverkan och vårdnadshavares godkännande. Informationen beskrev att deltagandet var frivilligt 

och att lärare och elever kunde avbryta sitt deltagande under hela studiens gång. Samtliga tillfrågade 

elever deltog i studien. Insamlingen av materialet gjordes genom 12 klassrumsobservationer av no-

undervisning i årskurs fyra och fem. Forskarna genomförde gemensamt de tolv 

klassrumsobservationerna och varje observationstillfälle var sextio till hundratjugo minuter långt. 

Under observationerna dokumenterades det som sågs och hördes med papper och penna i form 

av korta anteckningar och stödord utifrån studiens forskningsfrågor. Efter varje 

observationstillfälle utvecklades det som iakttagits och nedtecknats under lektionerna till mer täta 

beskrivningar av olika skeenden.  

6.3 Kontext, deltagare och material 
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I studien deltog fyra no-lärare på mellanstadiet då det sammanhang som studien avsåg undersöka 

var no-undervisning för yngre åldrar. I urvalsprocessen av deltagande lärare önskade 

uppsatsförfattarna finna lärare som bedrev naturvetenskaplig undervisning där det fanns exempel 

på hur ett samtalande klimat i klassrummet kunde se ut. Vid urvalet fanns tankar kring det som 

Nilholm (2016, s. 83) beskriver, nämligen att kunna studera omtalat välfungerande 

undervisningskontexter för att lära av goda exempel. Materialets omfång resulterade i 

transkriberingarna av tolv klassrumsobservationer som gjordes utifrån fältanteckningar från varje 

observation. Under observationerna observerades samtal i relation till lärarens genomgångar, 

elevers laborationer, olika arbetsuppgifter och samtal mellan lärare och elever samt elev och elev. 

De deltagande lärarna benämns genom hela studien som L1, L2, L3 och L4. Elever som omtalas i 

observationssekvenserna kallas E1, E2, E3 och så vidare. Detta görs för att som Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver avidentifiera dem enligt konfidentialitetskravet. Den första deltagande läraren (L1) 

undervisade tre klasser i årskurs fyra i de naturvetenskapliga ämnena. Klasserna bestod av 24, 26 

och 28 elever. Vi observerade en lektion i varje klass. Nästa medverkande lärare (L2) undervisade 

två klasser i årskurs fem i de naturvetenskapliga ämnena. De två klasserna var indelade i fyra 

grupper där en grupp från varje klass bildade en grupp under no-lektionerna. Grupperna bestod av 

24 respektive 26 elever. Vi observerade två lektioner med den ena gruppen och en lektion med den 

andra. Den tredje deltagande läraren (L3) undervisade två klasser i årskurs fyra i de 

naturvetenskapliga ämnena. Klasserna bestod av 19 respektive 22 elever. Vi observerade två 

lektioner i den ena fyran och en lektion i den andra. Den sista deltagande läraren (L4) undervisade 

en årskurs fem i de naturvetenskapliga ämnena. Klassen bestod av 32 elever. Vi observerade tre 

lektioner med den klassen.  

6.4 Metod för bearbetning och analys 

 
I uppsatsen används en etnografisk analysmetod som utgår från Fangens (2005) tre tolkningsnivåer: 

tolkningar av första, andra och tredje graden. Syftet med analysen var som Denscombe (2016, s. 

342) beskriver, att genom en detaljerad undersökning skulle få en bättre förståelse för det som 

undersökts och analysen skulle hjälpa till att beskriva, förklara och tolka det insamlade materialet.  

I analyssituationen har vi gjort medvetna val kring vad av materialet som analyserats. Enligt 

Bjørndal (2002, s. 117–119) innebär en analys alltid att forskare väljer att se förbi något för att 

fokusera på något annat. I denna process har vi valt att lyfta fram undervisningssituationer där de 

i likhet med Nilholm (2016, s. 126) idientifierat undervisningsmiljöer som förefallit framgångsrika 
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inom sitt ämnesområde. Dessutom har det tagits med kontrasterande resultat för att visa på 

skillnader i den naturvetenskapliga undervisningen. Den första tolkningsgraden innebär att 

forskaren beskriver vad hen sett och hört ute på fältet utifrån en vardagsförståelse där hen beskriver 

exempelvis lektionsinnehåll, talsituationer i klassrummet och olika undervisningsformer. Detta 

ligger till grund för bearbetningsprocessen och det fortsatta analysarbetet vilket påbörjas när 

observationsperioden inleds (Fangen 2005, s. 224–225; Elvstrand, 2015; Högberg & Nordvall 2016, 

s. 221). Den etnografiska forskaren ska efter avslutad datainsamling bearbeta och analysera en ofta 

relativt ostrukturerad och omfattande datamängd (Bryman 2016, s. 684). Efter att studiens 

observationer genomförts bestod det insamlade materialet av fältanteckningar som transkriberades 

till täta beskrivningar. I denna process inleddes som Esaiasson m. fl. (2017, s. 325) beskriver 

bearbetning, tolkning och kategorisering av materialet för att få en djupare förståelse för den 

insamlade datan. Täta beskrivningar innebär att forskaren skriver fram skeenden på ett detaljerat 

sätt där läsaren får en levande och bred bild av de observerade situationerna. Det leder i sin tur till 

att läsaren och forskaren kan få en känsla av att hen befinner sig på platsen vilket resulterar i en 

bred överblick inför vidare analys (Fangen 2005, s. 92–93). Denna första bearbetning av materialet 

passar för studien, eftersom den gav oss möjlighet att se mönster, göra jämförelser, se likheter och 

skillnader samt att se vilka konsekvenser det kunde få för den fortsatta analysen av materialet 

(Bjørndal 2002, s. 117–118). Därefter riktades fokus i studiens analys mot olika händelser som 

skedde under observationerna. Den andra tolkningsgraden innebär att forskaren gör tolkningar 

som når bortom det självklara eller erfarenhetsnära, det för deltagarna vardagliga sättet att se och 

tolka sin verklighet. Här kan hen genom att vara öppen och kreativ se förbi det vardagliga och 

självklara och tolka händelser som olika uttryck för kulturella, pedagogiska och sociala olikheter. 

Vid tolkningar av andra graden sker växlingar mellan vardagsnära och mer teoretiska begrepp 

(Elvstrand m. fl. 2015, s. 225–227). Genom att vara öppna och kreativa gjordes därför tolkningar 

genom att försöka se förbi det som under observationerna kunde upplevas som självklart och 

vardagligt i klassrumsobservationerna. Tolkningarna sorterades och resulterade i tre teman som 

skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är: språkliga verktyg i lärares 

kommunikativa no-praktik, lärande som dialogisk kommunikation i no-undervisningen och 

tillgängligt lärande i en kommunicerande naturvetenskaplig miljö. Därefter bearbetades och 

analyserades den insamlade datan med hjälp av begreppen språkliga verktyg, kommunikativa 

mönster, kulturella resurser och meningsskapande kommunikation. Sist i studiens analys gjordes 

tolkningar av studiens begrepp i relation till sociokulturell teori och det relationella 

specialpedagogiska perspektivet. Den tredje tolkningsgraden innebär att forskaren försöker se 

dolda bakomliggande intressen, mönster och behov för att få en förståelse på ett djupare plan 
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gällande vad som kan ligga bakom människors handlingar. Detta skedde genom att studiens 

analysbegrepp användes utifrån ett eller flera teoretiska perspektiv (Elvstrand m. fl. 2015 s. 231; 

Fangen 2005 s. 240–241).  

 

6.5 Diskussion av metoden 

Syftet med studien var att samla in empiri fra ̊n kommunikation i klassrum mot yngre åldrar gällande 

den naturvetenskapliga undervisningen samt att se hur lärare väljer att använda det dialogiska 

samtalandet. Valet av metod är central för vad forskaren kan synliggöra ute på fältet (Esaiasson m. 

fl., 2017, s. 313). Denna studies metod baseras på deltagande observation med fältanteckningar. 

Metoden möjliggjorde att vi kunde ta del av studiens urval som var lärare och deras muntliga 

kommunikation i den naturvetenskapliga undervisningen. Metodvalet kunde synliggöra människors 

handlingar i relation till sociokulturella och specialpedagogiska aspekter som finns i 

naturvetenskapslärares vardag i klassrummet. Detta visar som Pripp och Öhlander (2011, s. 114) 

beskriver, att metoden är koherent med studiens syfte och teorival eftersom de tillsammans kan 

visa på hur människor agerar och samtalar i olika situationer. Esaiasson m. fl. (2017 s. 313–314) 

menar på liknande sätt att studiens validitet är beroende av användandet av passande metod för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För att validiteten i uppsatsen ska bli synlig krävs 

det som Bryman (2016, s. 73–74) beskriver, att den röda tråden skrivs fram så att tankar och 

resonemang kring metodvalet synliggörs för läsaren. Det i sin tur bidrar till studiens tillförlitlighet 

då det inom kvalitativ forskning finns en svårighet i att visa på exakta resultat (Denscombe 2016, 

s. 410). Något som vi resonerade kring under observationsperioden var som Denscombe (2016, s. 

411) beskriver, att kvalitativa forskare i deltagande observationer är nära sammanlänkade med 

forskningsinstrumentet som är det egna ”jaget”. Det blev därför betydelsefullt att alla steg i studiens 

uppsatsprocess tydligt redovisades för att den ska kunna granskas av andra och tillförlitlighet ska 

kunna påvisas (Denscombe 2016, s. 411–412).  Dessutom är kvalitativa studier svåra att upprepa 

då det inte går att ”frysa” en social miljö och de förutsättningar som gäller i den för tidpunkten 

aktuella situationen (Bryman 2016, s. 465). Konsekvensen av detta blir att en annan forskare vid 

ett annat tillfälle får svårigheter i att göra om datainsamlingen på exakt samma sätt som 

uppsatsförfattarna och få samma resultat vid analysen av sitt material (Denscombe 2016, s. 409–

410). Vi valde därför att gemensamt delta i de olika klassrumsobservationerna. Det beskriver Pripp 

och Öhlander (2011, s. 130, 135) som positivt för studiens trovärdighet då forskare som gör 

gemensamma observationer kan uppfatta samma situationer på likvärdigt sätt. Det i sin tur ledde 
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till att vi tillsammans kunde problematisera materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar 

genom att kritiskt granska och dra slutsatser kring den gemensamt insamlade datan, vilket 

Esaiasson m. fl. (2017, s. 324–325) beskriver är fördelaktigt för studiens validitet och tillförlitlighet. 

En svaghet i relation till detta är att enbart observation som metod inte kan visa på en helhetsbild 

 

av klassrumssituationer samt inte heller synliggöra alla infallsvinklar av den observerade muntliga 

naturvetenskapliga undervisningen. Detta leder till att vi inte kan uttala oss om hur lärarna tänkt 

kring sitt lektionsupplägg och inte heller om eleverna tog till sig undervisningen (Pripp & Öhlander 

2011, s. 115). Ytterligare en svaghet med metoden är enligt Bjørndal (2002, s. 36–37) att den är 

tolkningsbar, vilket innebär att våra erfarenheter, eventuella förutfattade meningar och beslut kan 

påverka tolkningarna av det insamlade materialet samt redovisningen av resultatet. Utifrån detta 

hade en kombination av flera metoder varit givande för studien, eftersom de tillsammans hade 

kunnat leda fram till ett resultat utifrån fler infallsvinklar, vilket ytterligare hade kunnat öka studiens 

trovärdighet (Esaiasson m. fl. 2017, s. 318). 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att observationerna gav ett omfattande material som innebar 

att vi kunde hitta återkommande drag i materialet, se och koppla ihop hur dessa kunde relateras till 

varandra samt ett synliggörande av det som inte var uppenbart från början. Trots metodens 

svagheter upplevs metodvalet relevant då studiens syfte och frågeställningar ville behandla hur 

lärare samtalar i det naturvetenskapliga klassrummet. 

 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Studien följer Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningsetik. Forskaretik handlar om 

hur forskare uppträder under studiens gång och forskningsetik handlar om hur deltagare i studien 

behandlas för att inte komma till skada eller råka illa ut (Vetenskapsrådet 2017, s. 12–13). Det finns 

fyra etiska principer vid samhällsvetenskaplig forskning som vi har  förhållit sig till. Principerna är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Under 

studiens gång har individskyddskravet tagits i beaktande genom att de deltagande personerna 

avidentifierats för att skyddas från skada och kränkning (Vetenskapsrådet 2017, s. 12–13). Då 

studiens metod utgörs av deltagande observation med lärarledda aktiviteter krävdes lärares, elevers 

och vårdnadshavares muntliga och skriftiga samtycke. Eftersom barn deltog i studien var det viktigt 
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att följa Vetenskapsrådets (2017, s. 29) etiska krav när det gäller att delge vårdnadshavare ett 

informations- och samtyckesbrev. I samtyckesbrevet framgick det tydligt vad studien handlade om 

samt information om oss. Vetenskapsrådet (2017, s. 27) lyfter att det i brevet också tydligt ska 

framgå att det är frivilligt att delta, att personen kan tacka nej till deltagande och att medverkan när 

som helst under studiens gång kan avbrytas. Eftersom barn under 15 år deltog i observationerna 

krävdes det som Vetenskapsrådet (2017, s. 27) beskriver dessutom att båda vårdnadshavarna 

skriftligt delgav sitt samtycke. Vi har som Vetenskapsrådet (2017, s. 8, 27) skriver ansvaret för att 

de observerades identitet och integritet skyddas samt att det insamlade materialet endast används 

för angivet ändamål. Detta beaktades under hela studiens gång genom att deltagare avidentifierades 

och genom att vi vid fältanteckningarna tog Vetenskapsrådets (2017, s. 40) riktlinjer i beaktande 

och inte skrev ut namn eller annat som skulle kunna avslöja de medverkandes identitet. Det ledde 

till att lärare och elevers medverkan inte kan kopplas till studien. Vi har även reflekterat kring etiska 

förhållningsätt angående hur och om  deras närvaro kunde påverka observationssituationerna så 

att studiens deltagare eventuellt agerade annorlunda. Genom medvetenhet om detta menar 

Bjørndal (2002, s. 39) att effekten av vår närvaro kan minskas men ej helt försvinna. Det blev därför 

viktigt för oss att under observationerna vara lyhörda för signaler som visade på hur lärarna och 

eleverna upplevde uppsatsförfattarnas närvaro. Under studiens gång förvarades det insamlade 

materialet på säker plats. Den insamlade datan förstördes efter avslutad studie. 
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7. Resultat och analys 

 

I kapitlet presenteras studiens resultat och analys av observationerna, vilka utgör studiens empiriska 

material. Observationsexemplen är utvalda då vi anser att de är relevanta för att behandla studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att synliggöra hur lärare använder kommunikativa 

praktiker och hur dialogiska samtal ter sig i undervisningssammanhang inom det naturvetenskapliga 

ämnena. Åtta namngivna observationsexempel presenteras med en analys efter varje exempel samt 

ett antal kortfattade observationsexempel som påvisar specialpedagogisk relevans. Dessa läggs fram 

mot slutet av kapitlet. Studiens syfte och frågeställningar bearbetas i analyserna utifrån 

sociokulturell teori, ett relationellt specialpedagogisk perspektiv och begreppen språkliga verktyg, 

kommunikativa mönster, kulturella resurser och meningsskapande kommunikation. De åtta 

observatiosexemplen kommer att presenteras under två teman, där det första berör lärares 

kommunikativa praktiker och det andra temat lärande utifrån dialogisk kommunikation. Därefter 

påvisas under rubriken tillgängligt lärande i en kommunicerande naturvetenskaplig miljö med hjälp 

av korta observationsexempel ett antal faktorer som kan främja en tillgänglig kommunicerande 

naturvetenskaplig undervisning. Slutligen summeras studiens analys och resultat i en 

sammanfattning. 

 

De åtta observerationsexemplen med tillhörande analys kommer att presenteras i följande ordning: 

Tema 1 - Språkliga verktyg i lärares kommunikativa no-praktik  

Observationsexempel 1: Om solceller 

Observationsexempel 2: Under skalet på ett frö 

Observationsexempel 3: Det stora surhetstestet 

Observationsexempel 4: Evas funkisprogram 

 

Tema 2 – Lärande som dialogisk kommunikation i no-undervisningen 

Observationsexempel 5: Solcellslaboration 

Observationsexempel 6: Surt och basiskt – laboration 

Observationsexempel 7: Samtal om limabönan 

Observationsexempel 8: Filmvisning med tillhörande gruppdiskussion 
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7.1 Språkliga verktyg i lärares kommunikativa no-praktik  

pp=power pointpresentation 

7.1.1Observationsexempel 1: Om solceller 

Läraren visar en pp med dagens mål samt en liten bild på en solcell och en lysdiod. Läraren läser långsamt från  

p p och talar kring lektionen och berättar att dagens laboration handlar om att få en solcell att lysa. Samtidigt som 

L1 pratar håller hen upp en solcell, ett batteri och en lysdiod.  

L1- Kommer ni ihåg vad det här är? (visar upp lysdioden) 

E1- En lampa. 

L1-Ja, en speciell sorts lampa. Vet någon vad den kallas? 

E2- Lysdiod. 

L1- Precis. Vad är det här? (håller upp batteriet) 

E3- Ett batteri. 

L1- Helt rätt. Och det här är….? 

E4- En solcell. 

L1- Mmm..(läraren nickar). Just de, solcellen, som dagens laboration handlar om, som ska hjälpa er att få lysdioden 

att lysa.  

Läraren visar därefter dagens laborationsuppgift på pp. 

 L1 pekar mot tavlan.  

L1 - Här ser ni dagens uppdrag och ni följer de olika stegen i arbetsordningen, som ni brukar göra. Här har jag 

uppgiften på papper (L1 håller upp en bunt papper).  

Läraren går runt och delar ut pappret och fortsätter samtidigt att prata. 

L1- Nu är ni så duktiga på att läsa instruktioner så när ni fått pappret, börja med att läsa igenom allt innan ni 

börjar laborera.  

Eleverna påbörjar sina laborationer i klassrummet. Läraren går då och tömmer hålslagare, sopar en del av 

klassrumsgolvet och tittar på sin datorskärm.  

En elevgrupp ställer en fråga högt rakt ut i klassrummet: 

- Var finns instruktionerna (till laborationerna)?  

Läraren går fram till gruppen och berättar var instruktionerna finns och uppmanar eleverna att läsa instruktionerna 

tillsammans i gruppen. Läraren går därefter tillbaka till sin dator och fortsätter att titta på skärmen. Strax därpå 

ropar ytterligare en elev på läraren som kommer fram.  

E5 - E det här instruktionerna?  
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Eleven som har ropat på läraren håller upp ett papper med text. 

E6 – Är det här batteriet? 

E5 – Jag förstår inte vad vi ska göra… 

E6 – Ska vi göra så här? 

L1 – Ni får testa, säger läraren och börjar gå ifrån gruppen. 

Gruppen försöker nu tillsammans läsa instruktionerna. 

E5 -  Ska det va så här? Jag förstår inte…vi går till några andra för att se hur vi ska göra… 

Läraren går runt i klassrummet och uppmanar fler grupper att prova sig fram.  

 

7.1.2 Analys – om solceller 

Läraren använder följande språkliga verktyg: rösten, bilder, pp, material, hen pekar på tavlan, håller 

upp en bunt papper, ställer frågor, bekräftar, förtydligar samt upprepar. När läraren presenterar 

uppgiften  i ett långsamt taltempo samtidigt som hen pekar på instruktionerna, arbetar hen med 

människans främsta språkliga verktyg talet, tillsammans med en gest. Detta kan med stöd i 

Vygotsky (2010) tolkas som att läraren använder rösten och gesten som stöd i förmedlandet och 

beskrivandet av laborationsuppgiften. Som komplement till detta använder läraren också en solcell, 

ett batteri, och en lysdiod. I samtalet med klassen knyter läraren an till elevernas tidigare kända 

kunskaper genom frågan ”Kommer ni ihåg vad det här är?” Genom att läraren kopplar tillbaka till 

det eleverna redan kan med hjälp av frågor som språkligt verktyg, guidar läraren in eleverna på 

redan kända kulturella resurser gällande el och solceller. Det leder till att läraren öppnar upp för ett 

samtalande resonemang tillsammans med eleverna där de kan använda passande språkliga verktyg 

och kommunikativa mönster (Säljö 2014, s. 74). Läraren använder därefter bekräftande som ett 

språkligt verktyg genom att upprepa ordet ”lampa” och förtydliga med orden ”en speciell sorts.” 

Detta kommunikativa mönster stöttar E1 i att hen är på rätt väg i sitt tänkande. Enligt Vygotsky 

(2010, s. 10) uppstår lärande när E1 använder sitt tänkande resonemang i relation till ett språkligt 

sammanhang tillsammans med läraren. Efter detta visar läraren instruktionerna på pp och delar ut 

en papperskopia på laborationsuppgiften samtidigt som eleverna uppmanas att påbörja sitt arbete 

med motiveringen ”Nu när ni är så duktiga på att läsa instruktioner…”. Läraren börjar efter det 

sopa golvet och sätter sig vid datorn och tittar på skärmen. Lärarens talade språk och handlingar 

(städandet och tittandet på dataskärmen) blir i situationen både ett språkligt verktyg och ett 

kommunikativt mönster som signalerar att läraren tar ett steg tillbaka (Säljö 2015, s. 67). Detta kan 

tolkas som att läraren slutar guida eleverna, vilket får konsekvensen att elever visar på att de är i 
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behov av stöttning. Det signalerar eleverna med frågor som ”Var finns instruktionerna?” ”Är det 

här instruktionerna?” ”Är det här batteriet?” ”Ska vi göra så här?” Dessa frågor tyder på att eleverna 

efterfrågar lärarens stöd för att kunna utföra laborationen. Detta synliggör att eleverna är i behov 

av lärarens stöttning genom hela lektionen och inte enbart vid genomgången (Vygotskij 2010, s. 

336–337). Enligt det relationella specialpedagogiska perspektivet kan elevers skolsvårigheter förstås 

utifrån elevers möten i den aktuella klassrumssituationen och dess kommunikativa miljö (Ahlberg 

2013, s. 48). Utan lärarens muntliga stöttning och förtydligande blir de kulturella resurserna, 

kommunikativa mönstren och språkliga verktygen eleverna ska använda inte uppenbara för dem, 

vilket leder till att de inte heller kan använda sig av passande kommunikativa mönster under 

laborationen. Detta trots att de centrala begreppen, de språkliga verktygen för lektionen 

presenterats på olika sätt genom muntlig genomgång av läraren med förtydligande och upprepande 

inslag i den muntliga interaktionen (med E1 - E4) samt bildstöd i form av materialet (batteri, solcell 

och lysdiod). Detta kan ses som att de kulturella resurser och kommunikativa mönster som skulle 

behövas i laborationen inte framträder tillräckligt tydligt för eleverna vilket leder till att eleverna 

inte använder dem på egen hand (Säljö 2014, s. 44–45). Vygotsky (2010, s. 336–337) menar på att 

lärarens muntliga stöttning har en avgörande roll för elevers användande av de språkliga verktygen, 

kommunikativa mönstren och kulturella resurserna. Meningsskapande kommunikation uteblir i 

situationen då ett samtalande klimat mellan lärare och elev inte uppstår (Vygotsky 2010, s. 174).  

 

7.2.1 Observationsexempel 2: Under skalet på ett frö  

L2 – I dag ska ni få undersöka en limaböna. Läraren håller upp en limaböna och bakom läraren på pp finns en 

bild på en limabönaplanta. På pp finns också en karta som visar var i världen bönan växer och en kort faktatext 

om bönan. Läraren berättar var bönan växer, att den är ätlig och att den går att köpa i mataffären. Därefter 

berättar läraren om dagens laboration.  

Det första eleverna ska göra är att diskutera och skriva hypoteser inför laborationen.  

L2 – Ni börjar med att skriva ner era tankar utifrån frågeställningen ”Vad tror du ett frö behöver för att det ska 

kunna gro och växa?” Läraren exemplifierar hur eleverna kan skriva. ”Bönan behöver läggas i vatten för att…”  

Eleverna börjar därefter parvis att diskutera sina tankar och hypoteser med varandra samt skriva ner dem. Läraren 

går direkt till en elevgrupp. 

L2 – Jag tyckte du pratade om solljus… 

E1 – Ja…utan ljus kan väl inget växa… 

L2 – Just det… 
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Därefter påkallar läraren elevernas uppmärksamhet med en vissling. 

Läraren förklarar nästa steg i laborationen som är att undersöka ett torrt och ett blötlagt frö (limaböna).  Läraren 

pekar på p p och skriver och ritar parallellt hur en böna ser ut och vad de olika delarna heter; frö, fröskal, frövita 

och grodd. Läraren uppmanar eleverna att använda dessa begrepp under laborationen. Därefter delas bönor och 

förstoringsglas ut till eleverna.  

L2 – Barn, lyssna nu. 

Läraren ger instruktioner om hur eleverna ska dela bönan och visar och håller upp bönan.  

L2 – Här kan ni pilla in en nagel, i den här springan… 

Eleverna fortsätter därefter att arbeta med laborationen. Plötsligt ropar en elev: 

E2 – Titta, vad som hände när jag delade bönan! 

Läraren kommer fram till eleven som ropat. 

L2 – Ja, titta… här ser du frövitan och här är skalet (pekar på dessa). Vilken konsistens har bönan? 

E2- Vad är konsistens? 

L2 visslar igen. 

L2 -Vad betyder konsistens? Jag gick aldrig igenom det ordet i uppdraget säger L2 högt till hela gruppen. 

E3 – Det är hur bönan känns.  

Eleverna fortsätter sedan att arbeta. Läraren visslar efter en stund igen och säger: 

 -Vad var det jag sa som var så viktigt? Jag märker när jag går runt till er att ni glömmer det. 

E4 – Använda begreppen.  

L2 – Att använda begreppen ja…När ni talar om bönorna, använd begreppen. 

 

7.2.2 Analys – Under skalet på ett frö 

Under lektionen använder läraren språkliga verktyg i form av det verbala språket, en limaböna, en 

pp, bilder på pp och med sitt tal exemplifierar, förtydligar, repeterar samt visslar hen för att aktivt 

förmedla den muntliga undervisningen till eleverna. Enligt Säljö (2014, s. 20) använder sig 

människan av språkliga verktyg för att förmedla förståelse till sin omvärld. Läraren gör detta genom 

att använda de språkliga verktygen som hjälpmedel för att kunna stötta elevernas förståelse av den 

muntliga undervisningen. Det innebär att när det finns språkliga verktyg som eleverna kan relatera 

till ökar elevernas möjlighet till språklig delaktighet.  Det i sin tur leder till att det finns en förstärkt 

möjlighet för eleverna att ta till sig undervisningen (Säljö 2015, s. 93–94). I likhet med detta menar 

Ahlberg (2013, s. 145–146) att lärande sker i sociala kommunikativa processer vilket läraren 

möjliggör med sitt samtalande. När läraren berättar allmänt om bönan (var den växer, att den är 
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ätlig och att bönan går att köpa i mataffären) ger hen eleverna förförståelse om bönan genom att 

använda för eleverna redan kända  kommunikativa mönster. I relation till detta talar Vygotsky 

(2010, s. 330–331) om att läraren förmedlar sitt tänkande genom det talade språket och i samspel 

med eleverna delger läraren eleverna nya erfarenheter om bönan genom no-ämnets kommunikativa 

mönster. Läraren går in och förstärker och bekräftar att E1 är på rätt väg genom att använda 

språkliga verktyg för att kunna synliggöra ett viktigt begrepp (solljus) i diskussionen. E1 visar med 

sitt svar upp att hen har lärt sig det kommunikativa mönstret för lektionssammanhanget. Läraren 

fortsätter därefter att tala om centrala begrepp för lektionen genom att rita och berätta om bönan 

och dess delar (frö, fröskal, frövita och grodd). Genom att läraren visar på hur begreppen ska 

användas i den aktuella kontexten, synliggör hen det kommunikativa mönstret i sammanhanget. 

De språkliga resurser som används i undervisningen kan förstås stötta eleverna i det muntliga 

språkandet och dess mönster, då lärande enligt sociokulturell teori sker i ett muntligt samspelande 

sammanhang (Vygotsky 2010, s. 336–337). Läraren förtydligar och bekräftar på liknande sätt för 

E2 (som visar sin delade böna) vad hen har uppmärksammat. Genom att sätta ord på bönans delar 

visar läraren på det kommunikativa mönstret, hur bönan kan beskrivas med ett naturvetenskapligt 

språk. När läraren förtydligar ordet konsistens för E3 och klassen blir det ett språkligt verktyg som 

eleverna kan använda i skapandet av fler kommunikativa mönster. Läraren visar med sitt 

förtydligande att hen har uppmärksammat  att alla elever ännu inte på ett självständigt sätt har tagit 

till sig begreppen och hur de ska användas tillsammans i ett kommunikativt mönster. I relation till 

detta talar Ahlberg (2013, s. 142) om betydelsen av hur kommunikationen i klassrummet ter sig, 

för att möta elevernas förutsättningar och behov. Med hjälp av de språkliga verktygen och de 

kommunikativa mönstren visar läraren eleverna stegvis hur de ska användas som en kulturell resurs 

och därmed hur de kulturella resurserna ser ut och kan användas. Detta beskriver Säljö (2014, s. 

119) som betydelsefullt för att meningsskapande ska möjliggöras under lektionen och ett lärande 

ska kunna uppstå. Det är i det språkliga mötet i klassrummet som eleverna får möjlighet att ta del 

av olika kulturella resurser inom det naturvetenskapliga ämnesområdet (Säljö 2015, s. 75). 

 

7.3.1 Observationsexempel 3: Det stora surhetstestet 

Läraren talar långsamt och med ett varierat röstläge. Hen samtalar med eleverna om en läxa, som handlade om att 

testa om olika produkter var sura eller basiska.  

En elev säger rakt ut:  

    E1 - Jag testade klorin å de stank… 
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 Läraren rynkar på näsan… 

L3 – Ja, …det är stickigt, och tar sig flera gånger på näsan.  

L3 - I dag ska ni jobba i de grupper ni nu sitter och vi ska göra det stora surhetstestet.  

L 3 - Till laborationen behöver ni olika produkter som ska blandas med rödkålssaft.  

Läraren går längst bak i klassrummet och gör en svepande gest med armen mot ett långt bord där det står olika 

produkter som eleverna ska få använda till den kommande laborationen. Läraren håller upp ett finger och visar 

med andra handen upp ett paket socker. Hen talar om att en produkt som ska undersökas ska vara socker. Efter 

det håller läraren upp fem fingrar. 

L3 – Ni ska undersöka ytterligare fem ämnen, men de är valfria. 

E2 – Vilka då? 

L3 – De ska jag berätta om nu…  

Läraren pekar åter på bordet bakom sig och börjar berätta om de olika ämnena. 

Först tar läraren upp en tandkrämstub och säger med ett betonat och nyanserat röstläge och lutar sig fram emot 

gruppen.  

L3 – Vet ni vad jag hittade här på skolan? och skakar på den (det rasslar inne i tuben). 

L3- Hör ni hur det låter…jag hittade en gammal (läraren går upp i röstläge) tandkräm som hade torkat, men 

tänkte att den kan vi använda ändå…Ni får skaka ut lite tandkrämsklumpar (läraren skakar ut några 

tandkrämsbitar i handflatan och visar). Läraren sänker rösten och säger: 

- Undrar vad som händer…(tittar på handen) när man blandar dom med rödkålssaften…? 

Läraren tittar upp på eleverna och säger med en låg röst . 

- Det kanske några av er vill ta reda på… 

En grupp elever utropar: 

- De vill vi ta reda på… 

Därefter tar läraren upp två engångstvålar från bordet varav den ena är flytande och den andra fast. Läraren 

berättar hur hen fått dessa när hen bott på hotell och använt dessa.  

L3 – Vet ni, när jag tvålade in mig med den hårda tvålen…(sänker nu rösten till ett viskande) blev jag alldeles 

torr på armarna…undrar om den är sur eller basisk…tänk om nån av er kunde ta reda på de… så jag 

kanske kan få veta varför jag blev så torr? 

- De kan vi göra, säger en annan grupp av elever. 
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7.3.2 Analys – Det stora surhetstestet 

I den här observationen använder läraren rösten på många olika sätt genom hela lektionen. Övriga 

språkliga verktyg som hen använder är att betona olika ord, använda fingrar och sin kropp samt 

gester genom att peka med fingrar, svepa med armarna, rynka och ta sig på näsan. När läraren 

bemöter E1´s kommentar om att klorin stinker genom att rynka på näsan och med gesten hen gör, 

där hen tar sig på näsan, bekräftar läraren med mimiken att det stämmer. Minspelet blir ett 

komplement till det talade språket. På det sätt som E1 beskriver hur klorin luktar tyder som Säljö 

(2015, s. 103) menar på, att eleven har tagit till sig kulturella resurser inom det naturvetenskapliga 

ämnet som hen använder och uttrycker sig med passande kommunikativt mönster. Det leder till 

ett språkligt möte inom naturvetenskapen då läraren bemöter elevens uttryck med ” ja, de är 

stickigt…” (Säljö 2014, s. 74). När läraren börjar berätta om de olika ämnena som finns att välja på 

till laborationen använder läraren språkliga verktyg i form av mimik, gester och olika röstlägen. 

Genom att läraren använder sin kropp tillsammans med sin röst visar hen på de kommunikativa 

mönster hen vill förmedla och lära eleverna (Säljö 2015, s. 91–92). Lärarens kommunikativa 

mönster blir ett hjälpmedel där de språkliga verktygen förtydligar och förmedlar för eleverna vad 

undervisningen kommer att handla om (Säljö 2014, s. 21). Lärarens användande av många olika 

språkliga verktyg, som kan uppfattas på ett lekfullt sätt, skapar kommunikativa mönster och öppnar 

upp för flera olika sätt att föra fram det som sägs. I relation till detta menar Säljö (2015, s. 92) på, 

att det blir lättare för eleverna att ta till sig undervisningen när det används flera språkliga verktyg 

istället för att endast använda sig av det verbala språket. Eftersom läraren bemöter eleverna på 

deras nivå med många olika språkliga verktyg, uppstår ett språkligt möte där elevernas intresse och 

nyfikenhet väcks. Det synliggörs genom elevernas respons där de använder kulturella resurser som 

passar i sammanhanget. Det kan tolkas som att läraren använder de språkliga verktygen på ett sätt 

som möjliggör en språklig miljö i klassrummet vilket leder till att eleverna kan processa sitt tänkande 

i ett samtalande klimat (Säljö 2015, s. 67; Vygotskij 2010). I relation till detta talar Ahlberg (2013, 

s. 49) om vikten av att läraren utgår och möter eleverna där de befinner sig i olika lärsituationer för 

att ge alla elever förutsättningar till lärande. Det resulterar i, som Vygotsky (2010, s. 334–335) 

beskriver, att stöttningen från lärarens muntliga undervisning håller elevernas fokus och intresse 

för lektionen vid liv och underlättar för eleverna att själva ta till sig de språkliga verktygen, 

kommunikativa mönstren och kulturella resurserna i lektionen. När undervisningen ligger på en 

språklig nivå som eleverna har tagit till sig och behärskar, leder det till att de kan göra det 

naturvetenskapliga språket till sitt. Hur de språkliga verktygen och de kommunikativa mönstren 
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används har en avgörande roll för hur läraren kan nå fram med sin undervisning och om eleverna 

tar till sig skolspråket som en kulturell resurs (Säljö 2014, s. 45–46). 

   

7.4.1 Observationsexempel 4: Evas funkisprogram 

Mot slutet av lektionen får eleverna se en filmsekvens från Evas funktisprogram.  

L1 – Nu ska ni få se hur Eva förklarar hur solceller fungerar.  

Läraren startar filmen innan eleverna har hunnit sätta sig tillrätta i klassrummet. Eva, personen som är med i 

filmen, pratar och skrattar ofta och använder bilder som stöd för att berätta vad som händer. I filmen tar Eva upp 

ett flertal begrepp så som till exempel elektroner, kisel och elektronkärnor. Det är ett snabbt tempo i filmen och 

eleverna får se ca fyra till fem minuter av den. Filmen avslutas med att Eva säger: 

”Nu vet ni en hel del om hur man gör ström”.  

L1 – Nu har ni fått höra mer om solceller å som ni hörde kan Eva jättemycke om de här… 

Nu hinner vi inte mer idag. Det är dags att gå på rast. 

 

7.4.2 Anlays – Evas funkisprogram 

I denna lektion används filmen som ett språkligt verktyg. Filmen kan användas som ett språkligt 

verktyg som kompletterar den ordinarie undervisningen samt visar på hur de kulturella resurserna 

inom ämnet kan användas. I filmen använder programledaren flera språkliga verktyg. De mest 

framträdande språkliga verktygen i filmen är berättarrösten, som kompletteras med bilder och 

modeller av solceller. Med dessa språkliga verktyg visar programledaren på vilka kommunikativa 

mönster och kulturella resurser hen använder för att förmedla sitt budskap. Problematiken med att 

använda enbart film som ett språkligt verktyg är att filmen inte är anpassad utifrån var eleverna 

befinner sig i sitt språkliga lärande gällande no-ämnets kommunikativa mönster och kulturella 

resurser. Säljö (2015, s. 106) menar på att läraren behöver ha en bred förståelse för hur 

kommunikativa kulturer och lärande samspelar. Film är ett språkligt verktyg som förmedlar sitt 

budskap genom en envägskommunikation, eftersom tittarna inte kan samtala med programledaren. 

I relation till detta menar Vygoskij (2010, s. 15–16) på att eleverna behöver tillhöra ett språkligt 

sammanhang och samspel för att utveckla sitt tänkande till en språklig förmåga. Ahlberg (2013, s. 

144) talar även hon om vikten av att eleverna är delaktiga i sina lärprocesser. Här har läraren en 
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viktig roll i att guida eleverna i att ta  till sig och förstå innebörden av de olika okända begreppen. 

Vilket läraren kan göra enligt Säljö (2015, s. 106) genom ett situerat samspel tillsammans med 

eleverna där hen lyfter fram de kommunikativa mönstren och kulturella resurserna. Filmen kan 

vara ett stöd om den, som Säljö (2014, s. 47) beskriver, synliggör det för sammanhanget 

naturvetenskapliga språkandet i den aktuella undervisningskontexten. Elever behöver skolas in i 

hur de språkliga verktygen ser ut och vilka kommunikativa mönster som passar för ett 

naturvetenskapligt samtalande om solceller. I likhet med detta beskriver Vygotsky (2010, s. 337) att 

elevers möte med skolans naturvetenskapliga ämnen är en större utmaning än vad de i nuläget kan 

klara av på egen hand. Detta medför att ett meningsskapande med stöd av filmen försvåras 

eftersom läraren låter filmen ”tala för sig själv” då lektionen avslutas efter filmen. Detta resulterar 

i att det språkliga mötet mellan lärare och elever uteblir och Vygotsky (2010, s. 10)  menar att utan 

ett språkande samspel sker ingen utveckling av vare sig tänkandet eller språket. I detta lärande blir 

den dialogiska lärmiljön avgörande (Ahlberg 2013, s. 145–146). 

7.2 Lärande som dialogisk kommunikation i no-undervisningen  

7.2.1 Observationsexempel 5: Solcellslaboration 

Läraren (L1) går fram till en grupp som pratar om helt andra saker än solcellslaborationen och säger: 

- Har ni fått den att lysa? 

Nej, svarar eleverna i gruppen. 

L1 – Inte alls? 

Eleverna skakar på huvudena.  

L1 – Jag fick prova många gånger. Nu fokuserar vi på solceller och lampor.  

Läraren tar upp laborationsmaterialet och börjar visa eleverna hur de ska göra.  

L1 – Lys på den här med mobilen (pekar på solcellen). Mitt tips är att lysa, prova, vända, vrida. Nu har ni fått 

lite tips, så nu får ni fortsätta själva. När läraren går iväg fokuserar gruppen en kort stund på uppgiften och börjar 

därefter prata om andra saker igen.  

Efter en stund går läraren tillbaka till gruppen och frågar: 

L1 – Har ni fått den att lysa?  

Eleverna svarar - nej! 

L1 – Gruppen där borta (pekar på en grupp lite längre bort) har lite tips och trix för sig… 

Har ni fått några tips? 
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Nej, svarar gruppen och eleverna gör åter ett gemensamt försök till att få lampan att lysa.  

Läraren går iväg och hjälper en annan grupp och kommer sedan tillbaka. 

L1 – Nu gör vi ett sista försök…Sedan är det diskussion och summering.  

En elev (E1) sitter nu och arbetar med solcellen för att få den att lysa. 

L1 – Är ni andra lika engagerade (läraren riktar sig mot övriga i gruppen).  

De övriga i gruppen sitter och pratar om Comviq.  

L1 – Du kan inte bända så, de kommer gå av (talar till E1).  

E2: Men lyyyys nu bara… säger eleven med ett högt röstläge.  

Eleven som arbetar med solcellen får den nu att lysa.  

De övriga eleverna i gruppen jublar. 

- Jaaaa, den lyser, å jätte, jätte mycke… 

L1 – Jättebra jobbat! Nu diskuterar och summerar ni…Läraren går iväg. 

Två elever i gruppen börjar att sammanfatta. De övriga går iväg/pratar om annat. 

Läraren kommer tillbaka.  

L1 – Nu ska ni ju sammanfatta, och det blir för snackigt här. Läraren delar på gruppen. 

 

7.2.2 Analys - Solcellslaboration  

Läraren samtalar med gruppen om laborationen och ställer vid två tillfällen under lektionen frågan 

”Har ni fått den att lysa?”. Ordet ”den” är i situationen  ett språkligt verktyg som ersätter de för 

laborationen centrala begreppen ”solcell” och ”lysdiod”. Frasen läraren uttalar är ett 

kommunikativt mönstret inom den aktuella no-kontexten, där ordet ”den” används för att beskriva 

materialen. Det kommunikativa mönstret är allmänt hållet, vilket leder till att de språkliga mönstren 

och de kulturella resurserna inte synliggörs i samtalandet. Vygotsky (2010, s. 339) poängterar 

betydelsen av att använda de vetenskapliga begreppen för att eleverna ska lära sig det 

naturvetenskapliga språket och utveckla en kommunikativ förmåga inom ämnet. Elever lär sig 

genom imitation, vilket leder till att elever härmar språkliga situationer som de tidigare deltagit i 

(Vygotsky, 2010, s. 342, 347). Läraren tar upp laborationsmaterialen, de språkliga verktyg som hen 

använder, vilka är solcell och lysdiod. Hen visar med hjälp av dem hur eleverna ska göra. Läraren 

berättar med hjälp av de språkliga verktygen; (orden) lysa, prova, vända, vrida hur eleverna med 

hjälp av mobilen ska ladda solcellen, för att den i nästa steg ska kunna användas till lysdioden. 

Samtalandet kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som ledande till ett ökat meningsskapande 

i hur eleverna ska påbörja laborationen, då lärarens dialogiska samspel med eleverna, där hen kan 
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möta dem i sitt kunskapande tillsammans med de språkliga verktygen och de kommunikativa 

mönstren skapar förutsättningar för att eleverna kan fortsätta med sitt laborativa arbete  (Säljö 

2015, s. 102). När E2 uttalar orden: ”Men lyyyys nu bara…” skulle det kunna uppfattas som en 

frustration då eleven höjer rösten och säger detta med betoning på ordet lys, då gruppen har försökt 

få lysdioden att lysa och ännu inte lyckats. Elevens uttryck kan tyda på att eleverna efterfrågar och 

är i behov av den dialogiska muntliga interaktionen med läraren, för att kunna använda språkliga 

verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser som kan leda fram till ett 

meningsskapande, där eleverna kan bli delaktiga i laborationen och lektionssammanhanget. 

Vygotsky menar att det samtalande stödet i lärprocessen är av vikt för att elever ska kunna bli 

delaktiga i kunskapsprocessen (Vygotsky 2010, s. 15). Under lektionen ställer läraren 

återkommande frågor till gruppen. Det språkliga verktyget är frågan hur det går med laborationen 

och om eleverna behöver hjälp. Det kan tyda på att läraren vill erbjuda eleverna sitt stöd och Säljö 

(2015, s. 103) framhåller lärarens betydelsefulla roll som en länk i det samtalande samspelet. I 

dialogen med eleverna kan läraren synliggöra de språkliga verktygen, kommunikativa mönstren och 

de kulturella resurserna genom att bygga vidare på för elever redan känd kunskap inom området.  

Läraren bekräftar därefter eleverna när de får lampan att lysa, och uppmanar gruppen att ”diskutera 

och summera” vilket visar på att läraren använder ett för situationen passande språk som signalerar 

ett institutionellt samtal (Säljö 2015, s. 102). Några i gruppen fortsätter med arbetet, men då inte 

alla elever deltar kan det tolkas som att eleverna inte kan utföra uppgiften på egen hand. En fortsatt 

fördjupad interaktion hade i denna situation varit möjlig, men när några elever fortsätter arbeta på 

egen hand går läraren iväg till en annan grupp. Utan det dialogiska samtalandet tillsammans med 

läraren slutar eleverna att arbeta vilket kan tyda på som Vygotsky (2010, s. 15) menar att när 

kommunikationen uteblir föreligger inte förutsättningar för utveckling och lärande. Ahlberg (2013, 

s. 146) talar i relation till detta om betydelsen av socialt samspel för lärande. När elever ska lära sig 

det naturvetenskapliga språket görs detta först i den muntliga dialogiska kommunikationen där de 

får kännedom om hur no-språket ska användas (Säljö 2014, s. 67). Det kan i sin tur ses som att 

eleverna ännu inte kan använda de språkliga verktygen, kommunikativa mönstren och de kulturella 

resurserna på egen hand.  

 

7.3.1 Observationsexempel 6: Surt och basiskt - laboration 

Läraren går runt i klassrummet och sätter sig på huk vid en grupp med elever som talar med höga röster.  

E1 – Okej, så jag ska hälla upp? (pekar på en mugg) 
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L3 – Ja…vad är det du har tagit? 

E1 – Socker… 

E2 – Vad ska vi göra med det här? 

L3 – Lyssna nu, ni ska ju undersöka dessa produkter som ni har valt och ställa dessa i ordning från surt till 

basiskt (läraren visar med händer och armar hur eleverna ska flytta och ställa muggarna på en rad).  

E1 – Då behöver vi ju rödkålssaften. 

E2 – Vem har rödkålssaften? (ropar högt i klassrummet) 

E4 – Jag, jag e strax klar…kommer med den… 

E3 – Jag får ”fett” ont i huvet av att lukta på allt… 

E4 kommer och lämnar kannan med rödkålssaft.  

L3 – Vad bra, tack! Vad ska ni göra nu? (Läraren frågar alla i gruppen). 

E2 – Nu ska vi hälla i burkarna… 

L3 – Just det, nu ska ni hälla lite i varje mugg. 

Eleverna fortsätter sitt arbete och en elev häller upp rödkålssaften i muggarna.  

L3 – Ni måste ha en sked för att röra om i muggarna, annars får ni inte fram något resultat, om det är surt, 

neutralt eller basiskt.  

E3 – Jag hämtar en sked… 

L3 – Hur vet ni nu vad som är surt, neutralt eller basiskt? 

E2 – Vi tittar på stickan (pekar på rödkålsindikatorn). 

7.3.2 Analys – Surt och basiskt - laboration 

 

Läraren sätter sig hos gruppen och förklarar och förtydligar för dem vad och hur de ska göra i 

laborationen. Läraren stöttar eleverna genom muntlig interaktion till gruppen där hen också 

förtydligar det hen säger med hjälp av ett språkligt verktyg i form av sin kropp, där läraren visar 

med sina armar och händer hur muggarna ska stå. Ahlberg (2013, s. 149) talar också om vikten av 

att lärare använder material i undervisningen, vilket kan förtydliga och öka förståelse hos eleverna 

för ämnet. Här kan det kommunikativa samspelet ses som länken mellan görandet i laborationen 

och förståelsen av denna (Säljö 2014, s. 68). Dialogen påvisar ett samspel mellan eleverna i gruppen 

genom att de ställer frågor och interagerar med varandra och läraren. Genom frågorna mellan lärare 

och elever förs ett dialogiskt samtalande kring laborationen och dess arbetsgång med hjälp av 

språkliga verktyg, ”socker”, ”rödkålssaften”, ”muggarna”, ”produkter”, ”rödkålsindikatorn”. E1 

visar med sin fras ”Då behöver vi ju rödkålssaften” att det läraren ovan har beskrivit, har blivit 
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meningsskapande för eleven, eftersom hen använder ett för lektionen centralt no-begrepp i ett 

kommunikativt mönster, där ”rödkålssaft” är ett språkligt verktyg, vilket används i rätt 

sammanhang. Det synliggör att hen har kulturella resurser gällande språket i den aktuella 

situationen. Lärarens samarbetande undervisning tillsammans med eleverna kan leda till, som 

Vygotsky (2010, s. 333, 335) beskriver, att eleverna med hjälp av lärarens handledning kan lära sig 

hur det dialogiska samtalandet i no-undervisningen kan te sig. Lärarens fråga till eleverna ”Hur vet 

ni vad som är surt, neutralt eller basiskt? visar att läraren aktivt använder centrala begrepp för den 

aktuella laborationen i det dialogiska samtalandet. Genom lärarens aktiva användande, modellerar 

hen hur det naturvetenskapliga begreppen ska användas i sammanhanget, vilket leder till att hen 

synliggör de kulturella resurserna och de kommunikativa mönstren och de språkliga verktygen för 

eleverna; hur de språkliga resurserna ska användas i laborationen och i det naturvetenskapliga 

sammanhanget. Ett meningsskapande i kommunikationen sker, då läraren leder eleverna i 

samtalandet, vilket leder fram till ett språkligt möte där en ömsesidig förståelse för laborationen 

synliggörs. I likhet med detta talar Ahlberg (2013, s. 142) om kommunikationen och dess betydelse 

för att kunna möta eleverna. 

 

7.4.1 Observationsexempel 7: Samtal om limabönan 

 

Läraren visslar.  

L2 - Det finns några som fått upp den torra bönan. Då ser ni tydligt hur grodden ser ut. Ni är mer pillriga än jag. 

Försök få upp den torra bönan. 

E1 – L2, titta! Bönorna ser olika ut inuti.  

L2 – Ja, här ser du frövita och grodd (läraren pekar på detta).  

E2 – Jag ser den tydligare här…och skalet är nästan genomskinligt. 

E1 – Skalet är genomskinligt. 

E2 – Frövitan, titta hur den ser ut (E2 pekar och visar kompisen bredvid hur den ser ut). 

E1 – Den är gul och syns här… 

E2 – Hur var det med skalet?  

E1 – Det är genomskinligt… 

L2 – Ja, vilka bra iakttagelser…fröskalet blir genomskinligt på den här grodden (visar den blötlagda bönan). 

Varför tror ni det? 

E1, E2 – För den e blöt…å inte lika hård som den torra… 
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L2 – Varför är det bra? 

E1, E2 – Annars kan inte grodden komma ut… 

L2 – Just det…  

Läraren säger att eleverna kan skriva in sina iakttagelser i tabellen. 

 

7.4.2 Analys – Samtal om limabönan 

Dialogen i klassrummet mellan lärare och elever börjar med att läraren visar elevgruppen en böna 

och talar om hur en böna ser ut inuti. Läraren leder eleverna i hur de ska fortsätta sitt laborativa 

arbete genom att hen säger till eleverna, att de ska försöka öppna den torra bönan; ”Då ser ni tydligt 

hur grodden ser ut”. Med citatet lyfter läraren fram det språkliga verktyget ”bönan” och eftersom 

den går att öppna synliggörs det därmed ett nytt språkligt verktyg; ”grodden” och som Säljö (2015, 

s. 103) skriver har läraren en central roll i att vara en förklarande länk för att öka förståelsen i 

laborationen. Eleverna öppnar sina bönor och kommenterar vad de upptäcker. E1 säger ”Bönorna 

ser olika ut inuti”. Läraren bekräftar det eleven ser och talar om detta genom att peka på vad som 

är ”frövita” och ”grodd” och som Säljö (2015, s. 96) menar, socialiseras elever in i olika 

föreställningar om världen genom det muntliga dialogiska samtalandet. Ahlberg (2013, s. 162) talar 

i likhet med detta om betydelsen av att elevers olikheter gällande erfarenheter och kunskaper möts 

i interaktionen i klassrummet för att elever på så sätt ska kunna utveckla lärande och förståelse 

kring olika företeelser. Därefter börjar E1 och E2 samtala tillsammans om bönan; hur skalet ser ut, 

hur frövitan ser ut och jämför även en blöt böna med en torr böna. Det dialogiska samtalandet 

som sker mellan eleverna visar, att eleverna har tillgång till kulturella resurser i sammanhanget. 

Detta visar sig genom att eleverna använder kommunikativa mönster som passar i samtalet om 

bönan. De kan  dessutom använda de centrala begreppen, ”böna”, ”frövita”, ”grodd” ”skal” 

”genomskinligt” i det aktuella sammanhanget, det vill säga de språkliga verktygen. Elevernas dialog 

i klassrummet leder till meningsskapande och påvisar dessutom att eleverna på egen hand kan 

samtala i den naturvetenskapliga undervisningen. Läraren leder eleverna i dialogen genom att ställa 

frågan ”Varför är det bra?”  och bekräftar elevernas svar med orden ”Just det” och genom dialogen 

framkommer interaktion i samspel mellan lärare och elever, vilket Vygotsky (2010) menar är en 

förutsättning för ett lärande. Dialogen mellan E1 och E2 synliggör att eleverna kan föra ett dialogisk 

samtalande på egen hand om bönan, där deras erfarenheter i undervisningen synliggörs. Samtalet 

mellan eleverna visar dessutom att de har utvecklat sina naturvetenskapliga referensramar om 

bönan och samtalandet om denna (Säljö 2015, s. 96).   
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7.5.1 Observationsexempel 8: Filmvisning med tillhörande 

gruppdiskussion  

Innan läraren startar filmen talar L4 om att filmen är 12 minuter lång. Filmen handlar om hjärtat och 

blodomloppet och berättarrösten i filmen börjar med att prata om hur människor transporterar olika saker i vårt 

samhälle. Eleverna får se bilder på sopbilar, bussar och lastbilar och därefter talas det på liknande vis om att det 

transporteras runt olika saker i kroppen med hjälp av en pump, hjärtat. Sedan nämns i en snabb följd olika 

begrepp så som stora och lilla kretsloppet, plasma, vitaminer och mineraler, näringsämnen och bakterier med flera. 

Därefter stannar läraren filmen. 

L4 - De e väldigt mycket information… de här var väl mycke information på en gång. Ska vi se, om ni kommer 

ihåg något? Läraren börjar med att prata om blodet och hur blodet kan koagulera när man har slagit sig och fått 

ett sår. Läraren håller upp sin ena tumme och berättar om när hen fick ett sår på den samt hur läkningsprocessen 

påbörjades med ett (som läraren sa) synligt nät som växte på och över tummen.  

L4- Vad kommer ni ihåg om blodet, vad sa dom på filmen?  

E1 – Vi pumpar flera pooler varje dag.  

L4 – Säg det en gång till… 

E1 – Hjärtat pumpar flera pooler varje dag… 

L4 – Vad menas med de? 

E1 – Vet inte… 

L4 – Kan någon tänka runt vad de menar i filmen med pooler? 

E2 – Att de är som en full pool… 

L4 – Har vi så mycke blod i kroppen? 

E2- Nä, men blodet pumpas runt i kroppen… 

L4 – Just det, så är det. Lite har ni lärt er… 

Därefter ställer läraren en ny fråga inom samma ämne. 

L4 – Hur många av er har tagit blodprov?  

Flera elever räcker upp handen. 

L4 – Varför tar man blodprov? 

E5 – Blodcancer 

L4 – Tror ni att ni har cancer? 

E6 – Nej, tittar om det finns droger. 

L4 – På er? 

E7 – Nej, om man har halsfluss.  

L4 – Ja, nu är ni på rätt spår. 
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E8 – Allergisk… 

L4 – Just det… 

E9 – Astma 

L4 – Tar man blodprov då? 

E9 – Ja, för att se syremängd. 

E10 – Eller för att se om någon varit sjuk länge… 

L4 – Ja, om du bär på en infektion.  

L4 -Som ni märker kan man se jättemycket med hjälp av ett blodprov.  

 L4 - Nu avslutar vi no´n och tar en kort paus. 

7.5.2 Analys – Filmvisning med tillhörande gruppdiskussion 

Läraren stänger av filmen efter en stund med motiveringen att: ”De e väldigt mycket 

information…”, för att därefter samtala kring vad eleverna har sett. Då läraren stänger av filmen 

för ett samtal kring denna, skulle detta kunna innebära att filmen behöver förtydligas, eftersom 

läraren också säger ”de här var väl mycket information på en gång…”. Läraren använder  språkliga 

verktyg i form av frågor för att starta en diskussion runt filmens innehåll. Läraren börjar 

samtalandet med gruppen utifrån filmen genom att utgå från sig själv med stöd av ett exempel; då 

hen vid ett tillfälle gjorde illa sig och fick ett sår på sin tumme. I detta beskriver läraren hur blodet 

koagulerar och vad som sedan hände med hens tumme. Efter det ställer läraren en fråga relaterad 

till filmen; vad eleverna kommer ihåg om blodet vilket påbörjar ett dialogiskt samtalande i gruppen. 

E1 säger att hen kommer ihåg att ”vi pumpar flera pooler varje dag…” och läraren responderar 

genom att be eleven att upprepa det E1 sagt. Läraren börjar med hjälp av följdfrågor därefter att 

reda ut vad eleverna säger, vilket resulterar i att eleverna provar sitt naturvetenskapliga språk med 

kommunikativa mönster i dialogisk form med fraser som ”Hjärtat pumpar flera pooler varje 

dag…”, ”att de är som en full pool…”. Läraren ställer en ny fråga till eleverna som handlar om 

blodprov och utgår med denna från elevernas erfarenhetsvärld, vilket Vygoskty (2010, s. 150) 

beskriver kan utveckla elevers möjligheter till nytt lärande genom ett utbyte av erfarenheter i 

samtalandet. Därefter leder läraren den muntliga interaktionen med eleverna i en annan riktning 

genom att ställa frågorna ”Hur många av er har tagit blodprov?”, ”Varför tar man blodprov?” 

Eleverna ger ett antal svar, språkliga verktyg utifrån sina kulturella resurser, ”blodcancer”, ”nej, 

tittar om det finns droger”, ”allergisk”, ”astma”. Läraren ställer följdfrågor till elevernas svar vilket 

leder till att de tillsammans kan närma sig en vidare förståelse kring de språkliga verktyg som 

eleverna säger. Med stöd av till exempel de språkliga verktygen ”blodcancer”, ”droger”, ”halsfluss”, 
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”syremängd”, ”infektion” och lärarens följdfrågor skapas kommunikativa mönster om hur man 

kan ta blodprov. Lärarens sätt att arbeta med frågorna är en form av stöttning, vilket kan leda till 

att elever utvecklar sina förmågor gällande språkbruk och delaktighet i lektionen (Vygotsky 2010, 

s. 206–207). Ahlberg (2013, s. 162) talar dessutom om betydelsen av att elever får mötas i muntligt 

samspelande med varandra där elevers olikheter framkommer genom kommunikation, vilket har 

betydelse i skapandet av en tillgänglig lärmiljö. Läraren leder det fortsatta dialogiska samtalandet i 

klassrummet och gör detta med stöd av frågor. Frågorna som läraren ställer är vinklade på ett 

specifikt sätt för att reda ut det eleverna responderar, frågan ”Kan någon tänka runt vad de menar 

i filmen med pooler?”visar att läraren försöker hjälpa eleverna till förståelse kring filmen och det 

som sagts om ”pooler”. Läraren bemöter också elevernas svar på frågor hen ställer genom att ställa 

nya frågor. Meningsskapande uppstår då läraren med sina frågor vidgar och sorterar det eleverna 

har sagt i det dialogiska samtalandet, vilket till exempel frågorna ”Vad menas med det?”, ”På er?”, 

”Tar man blodprov då?”, ”Har vi så mycket blod i kroppen?” påvisar. Säljö (2014, s. 12–13) skriver 

också om betydelsen av interaktion i olika institutionella sammanhang, för lärandet av elevers 

sociala utveckling i det skolspråkliga sammanhanget. Film som språkligt verktyg skapar inte på egen 

hand mening i den aktuella ämneskontexten vilket Vygotsky (2010) menar på, att film inte på egen 

hand kan förklara och tydliggöra vetenskapliga förklaringsmodeller så de blir tillgängliga för elever. 

Detta då Vygotsky (2010) talar om betydelsen av ett samtalande mellan två parter för att ett 

tänkande ska bli ett lärande. Elever behöver ett samtalande för att resonera kring sina 

tankeprocesser. Därav leder filmen till ett meningsskapande, eftersom läraren i dialog med eleverna 

”lyfter” det centrala språkliga verktyget blodet. Utifrån begreppet leder läraren därefter eleverna i 

ett samtalande om filmen, genom att hen ställer frågor och följdfrågor till elevernas svar. Lärarens 

frågor kan öka elevernas förståelse för ”blodet”, utifrån hur hen vinklar och formulerar frågorna 

runt begreppet ”blodet” och på så sätt kan mening skapas. 

 

7.3 Tillgängligt lärande i en kommunicerande naturvetenskaplig miljö  

 
Ur ett specialpedagogiskt relationellt perspektiv har vi med hjälp av de sociokulturella begreppen 

under analysarbetets gång uppmärksammat ett antal faktorer som visat sig ha betydelse för ett 

tillgängligt lärande i en kommunicerande miljö. Nedan följer ett antal exempel på kompletterande 

sätt att kommunicera som de observerade lärarna använde. 
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7.3.1 Förförståelse 

 

Vi såg strax före en lektionsstart hos L1 hur hen genom samtal förberedde en elev inför den 

kommande lektionen med tillhörande laboration.  

 

L1 pratar med elev som är i klassrummet innan lektionsstart. Läraren går igenom lektionen i förväg med eleven. 

Läraren plockar tillsammans med eleven fram det material hen kommer att behöva, penna, sudd, pärm och no-bok. 

Läraren ger sedan eleven dagens laborationsuppgift (instruktioner på ett papper samt beskriver muntligen hur 

laborationen kommer gå till). 

L1 – Så, när vi kommer till genomgången idag så vet du vad du å gruppen ska göra sen.  

E1 - Åkej… 

Eleven sitter vid sitt bord och läser ur sin bänkbok när övriga klasskamrater kommer in i klassrummet.  

 

Under denna observationssekvens arbetar läraren med en enskild elev E1 i att skapa förutsättningar 

för lärande (Ahlberg 2013, s. 48). Detta gör läraren genom att använda språkliga verktyg, sitt tal 

tillsammans med lektionsmaterialet och uppgiften som lektionen bygger på. Läraren presenterar 

här för eleven lektionens kommande kommunikativa mönster och kulturella resurser genom att 

samtala med E1 om dem. I relation till Ahlberg (2013, s. 49) synliggör detta lärarens arbete med 

E1s förförståelse för den kommande undervisningen, detta gör läraren genom det dialogiska 

samtalandet. Detta var den situation då förförståelse för enskild elev synliggjordes för 

uppsatsförfattarna under observationsperioden. I observationsexemplen ovan (1-8) sågs 

förförståelse vid ett flertal tillfällen på gruppnivå genom att lärarna kopplade tillbaka till elevernas 

tidigare erfarenheter. Detta gjorde lärare ett till fyra (L1 – L4) genom att de använde språkliga 

verktyg i form av förtydliganden med ord om vad som skulle hända, ställde frågor, visade bilder på 

material tillhörande olika lektionsmoment samt anknöt till elevernas egna erfarenheter inom det 

aktuella ämnesområdet. Med dessa språkliga verktyg synliggjorde lärarna de kommunikativa 

mönster och kulturella resurser som skulle komma att användas i lektionen. Detta ledde fram till 

att en meningsskapande kommunikation kunde möjliggöras, eftersom det uppstod ett dialogiskt 

samtalande i klassrummet (Ahlberg 2013, s. 53).  
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7.3.2 Ledarskap  

 

Under en observation hos L2 framkom betydelsen av lärarens dialogiska ledarskap där hen ledde 

och höll ihop gruppen samt guidade eleverna stegvis genom hela lektionen. Här är ett exempel på 

hur L2 ledde eleverna samt hur hen påkallade elevernas uppmärksamhet genom det språkliga 

verktyget, visslingen. 

 

Läraren visslar 

L2 – Barn, jag märker när jag går runt och samtalar med er, att ni behöver lite hjälp… 

L2 – Hur kan man säga när ni ska beskriva bönan? 

E1 – Den e hård och brun… 

L2 – Just de…kan ni berätta nåt om formen eller lukten? 

E1 – Bönan e väl rund och luktar inget… 

L2 – Vad är det som är luktfritt, grodden, fröskalet eller frövitan?  

E1 – De e väl frövitan som är utan lukt… 

 

Visslingen signalerade att eleverna skulle få information av läraren. Genom att läraren gjorde på 

detta sätt gällande elevernas laborationsarbete, uppmärksammade hen att de behövde ytterligare 

muntligt stöd för att kunna genomföra laborationen. Här använde läraren sitt dialogiska samtalande 

för att guida och lyfta fram olika kommunikativa mönster och kulturella resurser som eleverna 

kunde använda i sitt fortsatta arbete. Lärarens språkliga guidning under hela lektionen ledde till att 

hen bemötte elevers olika förutsättningar och behov vilket kan leda fram till ett meningsskapande 

(Ahlberg 2013, s. 53). Lärare ett till fyra (L1 – L4) använde i sitt dialogiska ledarskap olika arbetssätt 

som visade på hur de förde fram  kommunikativa mönster och kulturella resurser i undervisningen. 

Detta sågs under observationsperioden och i observationsexemplen ovan (1-8) genom att lärarna 

till exempel  ledde eleverna genom lektionerna med ett varierat samtalande, ställde frågor kring 

elevernas arbete samt uppmanade dem till samarbete med andra elever. Ahlberg (2013, s. 162) 

menar att lärarens ledarskap är betydelsefull för skapandet av undervisningssituationer och miljöer 

som kan passa alla.    
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7.3.3 Varierande arbetssätt 

 

Vid ett observationstillfälle hos L4 började hen lektionen med att informera om ett kunskapstest 

som skulle förarbetas med hjälp av EPA. Det är ett arbetssätt som innehåller tre olika moment, 

enskilt, parvis, alla. Under arbetets gång meddelade L4 kontinuerligt hur lång arbetstid eleverna 

hade till olika moment. 

 

Läraren ger eleverna muntliga instruktioner i olika steg med låg röst i ett ganska snabbt taltempo gällande 

lektionens första uppgift. Läraren berättar att eleverna ska få göra ett kunskapstest som handlar om skelett och 

muskler som avslutning på arbetsområdet.  

L4 – Men först ska ni få repetera era kunskaper om detta med EPA. Ni ska få ”rensa skallen” lite och ställa 

er frågan; vad var det nu jag kunde om skelettet och musklerna? 

Alla elever får tänka och fundera tyst för sig själva några minuter. Eleverna börjar därefter parvis berätta för 

varandra vad de kan och vet om skelett och muskler.  

L4 – 3, 2, 1, 0… Nu avslutar ni pardiskussionen och sätter er tillsammans i större grupper. 

Läraren cirkulerar bland eleverna när de samtalar i grupper. Det är livliga samtal i klassrummet. 

L4 – Nu är det tre minuter kvar tills vi bryter… 

När tiden tar slut hämtar eleverna sina datorer och börjar enskilt att skriva kunskapstestet. 

   

Under lektionen använde läraren flera olika arbetssätt där eleverna fick arbeta enskilt, därefter i par 

och sedan i större grupper. Efter det fick de skriva ner sina kunskaper om skelettet och musklerna. 

Eleverna i den observerade lektionen samtalade i sina par- och grupper samt skrev något på sina 

datorer. Dessa arbetssätt möjliggjorde för dialogiska möten i lärmiljön, eftersom lärandet som 

Ahlberg (2013, s. 145) beskriver sker i olika samtalskontexter. I relation till detta menar Vygotskij 

(2010, s. 15) på att eleverna behöver samtala sitt tänkande för att lära. För att kunna göra det 

behöver eleverna tillgång till språkliga verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser. 

Lärare ett till fyra (L1 – L4) sågs i de olika observationsexemplen ovan (1-8) använda flera olika 

arbetssätt under lektionerna som till exempel genomgång i helklass, parvis arbete i olika smågrupper 

och filmvisning med tillhörande diskussion. Dessa arbetssätt kan leda till ett varierat dialogiskt 

samtalande i klassrummet där språkliga verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser 

presenteras på olika sätt vilket kan leda till meningsskapande kommunikation. Detta kan vara 

positivt för elever i svårigheter, vilka kan vara i behov av varierande arbetssätt, eftersom elever är 

olika och lär på skilda vis (Ahlberg, 2013 s. 170). L2 och L4 förtydligade tiden eleverna hade till 
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förfogande för olika uppgifter genom Time Timer (visuell klocka som med ett rött fält räknar ner 

tid) och olika muntliga verbala beskrivningar. Ahlberg (2013, s. 29) menar att synliggörandet av 

tiden för lektionens olika arbetsmoment kan verka positivt för elevers möjlighet till delaktighet i 

lektionen utifrån sina unika behov.  

 

7.3.4 Röst och kroppsspråk  

 

Vi såg under ett observationstillfälle att L3 presenterade resultatet av en tidigare gemensam 

laborationsuppgift som nu är ”färdig” för att titta på tillsammans. L3 använder vid samtalet med 

klassen språkliga verktyg så som olika röstlägen, betoningar, mimik och gester. 

 

Läraren tar på sig en plasthandske och säger därefter med ett förändrat röstläge:  

L3 – Kommer ni ihåg… det okokta ägget om vi la i ättiksprit? 

Eleverna nickar och några säger ”ja” rakt ut i klassrummet. 

L3 – Nu mina damer och herrar har det hänt något med ägget. 

Alla elever tittar framåt mot läraren som plockar fram ägget ur burken. Läraren går runt och visar ägget. Alla 

elever som vill får känna på ägget. 

E1 – Å…äcklit…de ser ut som en studsboll… 

Läraren berättar under tiden hen går runt att skalet är gjort av kalk och har frätts bort; en kemisk reaktion har 

skett (läraren betonar de understrukna orden).  

L3 – Ägget (läraren klämmer på detta) har blivit lite ”stuttsitt…” och släpper ägget försiktigt ner på bordet och 

ägget studsar lite grann. Eleverna tittar och lyssnar när läraren visar ägget och pratar. 

 

L 3 för fram sitt muntliga budskap genom att använda ägget som samtalsunderlag och skapar dialog 

kring detta. Vi såg att L3´s agerande med röstlägen, gester och mimik gjorde att eleverna tittade 

mot läraren. Genom lärarens aktiva agerande med många olika språkliga verktyg synliggjorde hen 

kommunikativa mönster och kulturella resurser som skulle kunna leda fram till en 

meningsskapande kommunikation i klassrummet. Detta kan som Ahlberg (2013, s. 145–146) 

beskriver möjliggöra en undervisningsmiljö som kan skapa förutsättningar för lärande. I 

observationsexemplen ovan (1-8) använde lärare ett till fyra (L1 – L4) i olika utsträckning sig själva 

och sin röst för att förmedla sin muntliga undervisning genom användandet av varierat taltempo; 

alltifrån långsamt till snabbt tal, där de förmedlade både informationstätt tal och kortfattad 
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information. Lärarna använde också sin egen kropp genom att peka, rita, gestikulera samt visa på 

med hjälp av sin kropp. Ahlberg (2013, s. 140) talar om vikten av att elever utvecklar sitt lärande i 

det sammanhang de befinner sig i, där språkande är centralt och underlättas av ett flertal 

kommunikationssätt, vilka kan komplettera talet.      

 

7.3.5 Frågor i undervisningen 

 

L4 använde under observationerna frågor med tillhörande följdfrågor i sitt dialogiska samtalande 

med eleverna. L4 utvecklade elevernas svar och sorterade svaren genom att ställa ytterligare frågor 

samt stöttade eleverna i utvecklingen av sina svar. 

   

L4 - Om vi jämför en mus och ett blåvalshjärta, vems hjärta pumpar fortast? 

Klassen – Musens. 

Läraren letar i sina papper och berättar för klassen att en blåvals hjärta slår ca åtta slag per minut. 

L4 – Vad tror ni en liten räkas hjärta slår? 

Klassen skrattar och en elev säger: 

E1 - Tusen 

L4 – Ja, nästan, 1200 slag/minut. En kanariefågel då? 

E2 – 500 

L4 – Det hade jag också gissat, men 1000. När vi pratar om blodmängd och hjärtslag behöver vi prata om cirkatal, 

varför?  

E3 – Olika 

L4 – Vadå olika? Utveckla svaret. L4 vänder sig till hela klassen. 

E4 – Vi är olika stora.  

L4 – Precis, det måste vi tänka på.  

 

Läraren använde sig av frågor som språkligt verktyg vilket ledde till en dialog i klassrummet med 

eleverna. Dialogen ledde till ett kommunikativt möte, där eleverna fick använda sina språkliga 

verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser. Med stöd i frågorna breddade L4 

informationen runt det aktuella stoffet, vilket kan leda till att hen bemötte elevers olika 

förutsättningar och behov. Ahlberg (2013, s. 145–146) talar om vikten av olika samtalande 

kontexter där frågor är ett verktyg som kan öppna upp för detta. Frågor som språkligt verktyg 
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möjliggör samtalande mellan lärare och elever. Frågorna synliggör olika kommunikativa mönster 

och kulturella resurser som kan användas i ämnena. Frågorna i sin tur kan leda fram till en 

meningsskapande kommunikation. På det sätt som L4 använde frågor och följdfrågor blev det som 

Ahlberg (2013, s. 48–49, 53) beskriver en stödjande åtgärd kopplat till den ordinarie 

undervisningen. Läraren möjliggör därmed ett möte med eleverna där de befinner sig i sitt 

naturvetenskapliga språkande utifrån sina olika förutsättningar och behov. Lärare ett till fyra (L1 – 

L4) använde i observationsexemplen (1-8) ovan dessutom frågepraktiker på olika sätt i sin 

undervisning genom att till exempel skapa förförståelse, repetera kunskap och få eleverna att tänka 

vidare kring det aktuella lektionsinnehållet. Frågor användes också för att förklara och reda ut olika 

delar i undervisningsstoffet och användes dessutom i dialoger med olika elevgrupper under 

laborationer och olika arbetsmoment. För elevers möjligheter att bli delaktiga i 

lektionssammanhanget är den dialogiska kommunikationen och samspelet betydelsefull, eftersom 

lärarens kommunikativa praktik kan stötta elever i att möjliggöra förståelsen (meningsskapande 

kommunikation) för den aktuella naturvetenskapliga kontexten (Ahlberg, 2013, s. 147).  

 

7.4 Sammanfattning av analys och resultat 

 

Under analys- och resultatarbetet har det successivt uppmärksammats likheter, skillnader samt 

mönster i det aktuella observationsmaterialet. Likheter gällande observationerna är lärarnas aktiva 

dialogiska kommunikativa ledarroll i undervisningen. Ytterligare likheter är användningen av 

språkliga verktyg, där det verbala språket och rösten är de mest framträdande tillsammans med 

bildstöd, material samt förtydliganden, upprepningar och bekräftande handlingar. Dessutom har vi 

sett språkliga möten i de observerade lektionerna. Filmens kompletterande inslag i undervisningen 

samt dess problematik i att möjliggöra en meningsskapande kommunikation har också 

uppmärksammats. Hur lärare använder och modellerar kommunikativa mönster och kulturella 

resurser, betydelsen av frågor i det dialogiska samtalandet samt hur kommunikativa möten leder till 

meningsskapande har också synliggjorts under analysarbetet. Skillnader som uppmärksammats i 

den insamlade datan är elevers olika möjligheter att muntligt genomföra laborationsuppgifter i de 

aktuella undervisningskontexterna. Fler skillnader syns i hur naturvetenskapligt språkbruk 

användes i dialoger, hur lärarna förde fram sitt muntliga budskap med stöd av gester och mimik 

samt använde varierande arbetssätt för att förmedla den muntliga undervisningen. Hur lärare 

förmedlade den naturvetenskapliga språkliga kulturen och dess förmågor i skapandet och 
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användandet av kommunikativa mönster och kulturella resurser har också tett sig olika i 

observationssekvenserna. Dessutom har språkliga möten gällande meningsskapande 

kommunikation mellan lärare och elev samt elev och elev sett olika ut i de observerade lektionerna. 

De mönster vi har lagt märke till i det insamlade materialet är, att i de klassrumssituationer där 

läraren använde språkliga verktyg (frågor, röstlägen, gester, respons och så vidare) på ett aktivt sätt, 

tillsammans med eleverna, skapades synliga muntliga kommunikativa mönster och kulturella 

resurser, som ledde till en meningsskapande kommunikation i undervisningen. Det leder till, som 

den sociokulturella teorin och det relationella specialpedagogiska perspektivet i analysen av 

resultatet tillsammans synliggör, att i hur stor utsträckning lärare använder språkliga verktyg har 

betydelse för, om ett dialogiskt samtalande klimat i undervisningsmiljön kan uppstå och leda till en 

meningsskapande kommunikation. Detta betyder, att lärares användning av många språkliga 

verktyg kan skapa tydligare kommunikativa mönster och kulturella resurser, vilka lärarna kan 

använda sig av, när de språkligt guidar eleverna i den för lektionen aktuella naturvetenskapliga 

kontexten. Med detta synliggörs att lärarens kommunikativa praktiker och arbetssätt har betydelse 

för hur läraren kan möta elevers olika förutsättningar och behov.  

 

Sammanfattningsvis synliggör detta betydelsen av, att läraren arbetar med varierande arbetssätt 

tillsammans med muntliga och kompletterande kommunikationssätt i det dialogiska samtalandet. 

Detta inverkar på hur lärare leder elever genom hela deras arbetsprocess, vilket är centralt för ett 

tillgängligt kommunikativt lärande. I analysarbetet har det också framkommit kontrasterande 

resultat, där vissa av dessa avgörande byggstenar inte har synliggjorts tillräckligt eller enbart funnits 

i vissa sekvenser av lektionerna. Under sådana förutsättningar blev det svårare att möjliggöra en 

kommunikativ undervisningsmiljö där förutsättningar för lärande skapades.  
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8. Diskussion 

8.1 Möjliggörande av språklig delaktighet i det naturvetenskapliga 

klassrummet 

I dagens samhälle går elever med många olika språkliga behov i samma skola och klasserna är 

generellt sett stora. Det leder till att det ställs höga krav på lärares sätt att muntligt undervisa 

eftersom de språkligt behöver kunna nå ut till alla elever. Vi såg under observationsperioden i likhet 

med Wellington och Wellingtons (2002, s. 82, 87) forskningsstudie lärares utmaning i att möta den 

språkliga mångfalden i klassrummet. I analysen visas att när lärare använder många språkliga 

verktyg är det lättare att möta elevers olika språkliga bakgrund och kulturella resurser. I linje med 

detta sker lärande utifrån en sociokulturell teori och ett specialpedagogiskt relationellt perspektiv i 

ett språkande samspel där människans tal och tänkande är centralt i den dialogiska lärmiljön med 

dess undervisningssituationer (Vygotsky 2010, s. 10, 17; Ahlberg 2013, s. 145–146). Studien visar, 

att när lärare kommunicerar med elever på många olika sätt med hjälp av språkliga verktyg öppnar 

det upp för att möta alla elevers förutsättningar. Resultatet visade, att i dessa dialogiska möten får 

eleverna möjlighet att experimentera med det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. Detta, 

i relation till Berg, Löfgren och Erikssons forskning (2007) där komplexiteten i den 

naturvetenskapliga undervisningen framhålls och vilken uppmärksammar att no-språket är 

informationstätt och skiljer sig från elevernas vardagsspråk. Observationerna kunde synliggöra att 

lärarna i sin undervisning lyfte fram centrala begrepp (språkliga verktyg) som var av betydelse för 

den aktuella lektionen. Vygotsky (2010, s. 165) beskriver i sammanhanget att människan alltid 

agerar med stöd av språkliga verktyg vilka Säljö (2014, s. 91–92 ) menar underlättar förståelsen i 

den muntliga kommunikationen. I likhet med detta talar Westman (2016) och Johansson (2012) 

om att elever behöver få tillgång till olika språkliga verktyg för att kunna få förståelse för och kunna 

göra sig språkligt delaktiga i det naturvetenskapliga sammanhanget. I detta språkliga arbete som 

synliggjorts under observationerna är lärarens roll central i att visa hur eleverna kan använda det 

naturvetenskapliga språket med hjälp av olika muntliga och kompletterande kommunikationssätt. 

Ahlberg (2013, s. 149) belyser vikten av att lärare använder olika material i undervisningen i syfte 

att förtydliga och möjliggöra förståelse för det aktuella ämnesinnehållet. Detta lyfter dessutom 

Johansson (2012, s. 32)  och Westman (2016, s. 56–57)  som talar om de ökade språkliga kraven i 

dagens skola, där de akademiska begreppen kommit i större fokus i skolans tidigare år. Något som 

lett till att elever behöver skolas in i det naturvetenskapliga språket och hur det används. Utifrån 
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resultatet sågs betydelsen av lärares muntliga arbete i att återkoppla och knyta an till elevernas 

tidigare erfarenheter genom användandet av olika språkliga verktyg, vilket kunde möjliggöra en 

förståelse för eleverna. Vikten av detta belyser Wellington och Wellington, (2002, s. 83) och Messer 

och Dockrell (2006, s. 5–6, 28) med sin forskning då framför allt elever med språkliga svårigheter 

har brister i ordförrådet, svagare ordminne och ofta saknar verktyg i uppbyggnaden av sitt språk. 

Därav blir lärarens muntliga sätt att arbeta med ämnesspråket viktigt framför allt för dessa elever 

då de är i behov av stöd med skapandet av ”krokar” att hänga upp sin naturvetenskapliga 

språkförståelse på. I relation till detta visar studiens analys och även ytterligare forskning 

(Wellington & Wellington 2002; Messer & Dockrell 2006; Wallach 2014; Chin 2006; Johansson 

2012; Westman; 2016) inom området, att en undervisning med många språkliga verktyg och 

kommunikativa mönster leder till ökade möjligheter att kunna synliggöra och skapa kulturella 

resurser inom no-ämnena där mening i språkliga möten kan uppstå för en tillgänglig lärmiljö. 

Läraren har ett stort och viktigt uppdrag i att möta alla elever i undervisningen och står inför 

utmaningen i att utforma en muntligt språkrik undervisning (Dale & Lelliott, 2015). För att 

möjliggöra detta utvecklingsarbete behövs enligt forskning (Mulvey m. fl. 2016, s. 558–559; 

Wellington & Wellington 2002, s. 87; Ahlberg 2013, s. 28) både pedagogiskt och 

organisationsmässigt stöd samt speciallärares närvaro i undervisningen och deras handledning för 

att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.  

 

8.2 Muntliga arbetssätt i naturvetenskapliga kommunikativa praktiker 

 

Resultatet synliggör dessutom att användandet av flera muntligt varierande arbetssätt som 

parsamtal, gruppsamtal samt gruppdiskussioner där lärare ger förförståelse, repeterar och bekräftar 

eleverna kan underlätta förståelsen för och tillgängligheten av undervisningen. När lärare använder 

olika muntliga arbetssätt ökas möjligheten till att lärandesituationer skapas, då elever är olika och 

lär på olika sätt (Westman 2016, s. 56–57). Vid en relationell syn på lärande står lärmiljön i fokus 

där den ordinarie undervisningen möter upp utifrån gruppens och individernas behov av stödjande 

åtgärder (Ahlberg 2013, s. 48–49, 53). Under observationsperioden användes olika arbetssätt i 

klassrummen och genom dessa sågs ett aktivt kommunicerande klassrumsklimat. I linje med detta 

talar Wellington och Wellington (2002, s. 87–92) om behovet av fler arbetssätt i undervisningen 

och lärares lyhördhet inför elevers behov i det naturvetenskapliga klassrummet för alla elevers 

möjlighet till lärande. Utifrån analys och forskning (Wellington & Wellington 2002, s. 87–92) leder 
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det till att eleverna kan ta till sig undervisningen med dess språk och tillhörande uppgifter och på 

så sätt nå en meningsskapande kommunikation i den aktuella no-kontexten. I det 

naturvetenskapliga arbetet i klassrummet sågs frågor användas på varierande sätt för att knyta an 

till tidigare stoff och för att föra samtalet framåt. I skolan har samtalandet i klassrummet 

förutbestämda syften, vilket leder till att specifika kommunikativa mönster uppstår som lärare 

använder och lär ut (Säljö 2014, s. 46). I linje med detta talar Chin (2006) i sitt resultat om betydelsen 

av hur frågor används i undervisningen för att möjliggöra muntliga övningstillfällen, där elever 

tillsammans med lärare får träna på hur de kan samtala, resonera och analysera med ett 

naturvetenskapligt språkbruk. Detta synliggjordes även under våra observationer genom hur 

lärarens frågor ledde till ett dialogiskt samtalande. Detta i sin tur ledde fram till ett språkligt möte 

där elevernas vardagliga språk och det naturvetenskapliga språkbruket möttes. Vygotsky (2010, s. 

336–337) menar att lärare har en central roll i det dialogiska samtalande i hur hen stöttar eleverna i 

lärandet av no-ämnenas kommunikativa mönster. Det synliggörs också i Johansson (2012, s. 54–

55) och Westmans (2016, s. 56–57) forskningsresultat, där de lyfter den organiserade muntliga 

interaktionens betydelse för bearbetningsprocessen mellan lärare och elever. I detta arbete sker ett 

brobyggande mellan elevers vardagliga språk och det naturvetenskapliga språkbruket. Detta 

framkom i observationerna genom lärarnas aktiva och kontinuerliga dialog med eleverna genom 

de olika arbetsmomenten i laborationerna under lektionerna. Ahlberg (2013, s. 28) talar om 

betydelsen av ett brobyggande för att möta elever i språkliga svårigheter och i det arbetet utgå från 

elevers språk- och erfarenhetsvärld för att kunna stötta dem i deras fortsatta lärande (utveckling). 

I linje med detta brobyggandet framkommer i vår studie lärarnas centrala roll i möjliggörandet av 

framgångsrika kommunikativa lärsituationer i den naturvetenskapliga undervisningen (se även 

Johansson 2012, s. 56; Westman 2016, s. 59–60). I lärarnas samtalande med eleverna synliggjordes 

deras kunskaper inom de aktuella ämnesområdena. Mercer m. fl. (2015, s. 374–375) och Dale och 

Lelliott (2015) lyfter i sammanhanget, vikten av lärares kompetens inom ämnet och hur det har 

betydelse för lärares möjligheter att stötta elevers utveckling av den naturvetenskapliga förståelsen. 

Eleverna ställde under observationerna många frågor runt olika uppgifter, vilket i linje med Wallach 

(2014) resultat visar på hur naturvetenskap med sina många begrepp och sitt informationstäta språk 

är känsligt för lärarens metodiska undervisningsval, samt hur dessa påverkar undervisningens 

tillgänglighet. Lärarna i studien använde sin röst på olika sätt tillsammans med flera kompletterande 

språkliga verktyg i sitt samtalande med eleverna, något som utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan förstås underlätta förståelsen då det naturvetenskapliga ämnesspråket är avancerat jämfört med 

det språk eleverna använder i sitt dagliga tal (Vygotsky 2010, s. 339). Annan forskning (Dale & 

Lelliot 2015;  Westman 2016; Wellington & Wellington; 2002; Wallach 2014) synliggör i linje med 
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detta vikten av att använda flera olika muntliga dialogiska arbetssätt och förklaringsmodeller för att 

öka elevers möjligheter till muntligt meningsskapande. 

 

8.3 Dialogens betydelse i en samtalande naturvetenskaplig undervisning 

 

Studiens resultat visar även på betydelsen av att lärare i sitt samtalande med elever använder de 

naturvetenskapliga begreppen i no-undervisningen på ett aktivt sätt. Då de språkliga kraven 

gällande det akademiska språket i naturvetenskap för elever i skolans tidigare årskurser har ökat, 

leder det till att elever behöver träna tillsammans med lärare och på så vis skolas in i hur no-språket 

gestaltar sig och används (Johansson 2012, s. 32; Westman 2016, s. 56). Något som 

uppmärksammats under våra observationer är att när lärare använder sitt naturvetenskapliga 

språkande på ett allmänt sätt, samt samtalar kortfattat och fragmentariskt med elever försvåras den 

meningsskapande kommunikationen. Studiens analys påvisar, att när allmänna ord som ”den” 

ersätter ämnescentrala begrepp för lektionen försvåras förståelsen av kommunikationen kring det 

aktuella undervisningsinnehållet. Detta kan kopplas till Säljös (2015, s. 103; Säljö 2014, s. 119) 

poängterande gällande vikten av att språkliga kulturer kräver vissa kulturella resurser för att bli 

meningsfulla i det aktuella institutionella sammanhanget och för att en meningsskapande 

kommunikation i lärprocessen ska kunna uppstå. När lärare i samtal med elever använder ett 

förenklat språk med allmänna ord får det således ofta till följd att elever med språkliga svårigheter 

får än svårare att lära sig det naturvetenskapliga språkbruket eftersom de har bekymmer med att 

minnas ord vid deras rätta namn (Messer & Dockrell, 2006, 5–6, 28). I relation till detta påtalar 

Messer och Dockrell (2006, s. 5–6) också betydelsen av att arbeta med ämnesspråket och dess 

centrala begrepp på ett tydligt organiserat sätt, då konsekvensen av ett allmänt muntligt 

språkanvändande inte leder fram till vad de kallar ett naturvetenskapligt språkligt möte. Under 

observationsperioden sågs också betydelsen av längre samtalassekvenser, där lärare och elever i den 

muntliga interaktionen behandlade centrala begrepp i det aktuella kommunikativa sammanhanget. 

Detta ledde till språkliga möten där meningsskapande i kommunikationen uppstod. Vygotsky 

(2010, s. 331, 333) menar att undervisningen bör utformas utifrån för elever kända 

förklaringsmodeller om en ömsesidig förståelse i samtalandet ska kunna ske med hjälp av språkliga 

verktyg, kommunikativa mönster och kulturella resurser. Detta är något som både Abrahams och 

Millar (2008, s. 1956–1959) och Wellington och Wellington (2002, s. 83–84) också poängterar, att 

när lärare avsätter tid till det gemensamma samtalandet med elever, bearbetas det aktuella 
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kunskapsstoffet. Därmed ökas även tillgängligheten i undervisningen genom att förförståelse 

skapas i hur det naturvetenskapliga språket ska användas. Utifrån vår studies resultat 

uppmärksammades dessutom betydelsen av lärares repetitiva inslag i undervisningen genom hur 

lärarna knöt an till elevernas tidigare kända kunskaper. Detta ledde till ett dialogiskt samtalande där 

eleverna kunde använda ett passande no-språk för den aktuella situationen. Det synliggör likheten 

med Chins (2006) resultat, där det framkommer att när lärare upprepar med andra ord och 

utvecklar det som sägs kan det vara positivt för den muntliga naturvetenskapliga lärandeprocessen.  

Vår studie visar vidare på vikten av att lärare arbetar aktivt med den muntliga kommunikationen 

utifrån elevers förutsättningar för att skapa ett samtalande klassrumsklimat som är utformat efter 

elevernas behov. Läraren har med detta ett stort ansvar i att utforma en muntlig kommunikativ 

undervisning. Forskningstraditionen (Berg m. fl. 2007; Chin 2006; Mulvey m. fl. 2015; Johansson 

2012; Westman 2016; Dale & Lelliott 2015; Mercer m. fl. 2004) lyfter i stort hur en framgångsrik 

muntlig naturvetenskaplig undervisning kan te sig och hur resultatet därmed ska bli, men 

forskningen visar ingen helhetsbild i hur lärare i sitt praktiska arbete kan skapa en undervisning 

som genomsyras av en naturvetenskaplig kommunikativ praktik. Denna kvalitativa studies resultat 

har inte tillräckligt stort omfång för att göra en bedömning kring huruvida det som observationerna 

synliggjort är allmänt förekommande. Däremot har studien synliggjort mönster i hur en 

framgångsrik naturvetenskaplig undervisning kan te sig.  

 

8.4 Betydelsen av ett muntligt aktivt ledarskap i den naturvetenskapliga 

undervisningen  

 

I vår analys har betydelsen av lärarnas aktiva dialogiska kommunikativa ledarroll synliggjorts och 

dess organisation av den naturvetenskapliga undervisningen har visat sig vara central för skapandet 

av tillgängliga kommunikativa lärmiljöer. I relation till detta talar Berg, Löfgren och Eriksson (2007) 

om betydelsen av att elever tidigt och på ett intresseväckande sätt får möta det naturvetenskapliga 

språket i ett aktivt lärande. Detta har också visat sig ha betydelse för äldre elevers fortsatta intresse 

för ämnena. Under våra observationer sågs också eleverna i ett aktivt språkande i olika 

laborationssituatoner i klassrummen, där läraren genom samtalandet med eleverna visade hur de 

kunde prata om de aktuella laborationerna. Säljö (2014, s. 21) talar i sammanhanget om att 

samspelet i interaktionen är central för elevers möjligheter till språklig delaktighet i olika muntliga 

lärsituationer. För att elever ska kunna se vad som är i fokus för undervisningen och veta var i 
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lärprocessen de befinner sig i sitt naturvetenskapliga språkande, är lärares modellering av betydelse. 

Detta handlar om behovet av att presentera och introducera olika muntliga förklaringsmodeller 

och teorier som kan stödja eleverna i deras muntliga naturvetenskapliga lärande (jmf. Dale & 

Lelliott 2015, s. 265; Westman 2016, s. 56–57). Det aktiva samtalandet i klassrummen under de 

olika laborationerna sågs vid ett flertal tillfällen vara tillåtande i och med att eleverna tillsammans 

fick prova sig fram på ett fritt sätt. Tidigare forskning (exempelvis Berg m. fl. 2007 s. 146–147; 

Högström m. fl., 2006, s. 63) talar i detta sammanhang om att det finns en undervisningstradition 

i Sverige gällande det elevaktiva lärandet (laborationsbaserad undervisning) för yngre elever där 

lärare låter elever på egen hand göra laborationer i en tillåtande klassrumsmiljö, för att underlätta 

förståelse för det aktuella fenomenet. Under  observationsperioden framkom, att när lärarna med 

systematik stegvis skapade en ”röd tråd” i lektionerna med sitt ledarskap och sin organisation samt 

när de ledde eleverna i arbetet genom att modellera, ställa frågor och använda detaljerade 

instruktioner i det dialogiska samtalandet, ledde detta till språkliga möten med en meningsskapande 

kommunikation. Detta kan relateras till hur Ahlberg (2013, s. 14, 142) trycker på betydelsen av 

kommunikationens utformning i undervisningen för att möta elevers förutsättningar och behov 

och därmed skapa balans mellan krav och förmågor. I linje med detta talar Dave och Lelliott (2015) 

om betydelsen av en välstrukturerad muntlig undervisning, där lärares flexibilitet i att möta alla 

elever i dialogiska samtal i den kommunikativa lärprocessen är central för meningsskapande 

kommunikation. Under analys och resultatarbetet synliggjordes i vår studie sekvenser utan dialogisk 

samtalande interaktion i den kommunikativa undervisningen under laborationsmomenten, när 

eleverna i grupper skulle undersöka olika saker, till exempel vad som är surt och basiskt och se hur 

en solcell fungerar. I den svenska undervisningstraditionen har det synliggjorts att lärare ofta tar ett 

steg tillbaka för att elever ska våga pröva och att lärandet förväntas ske i ett lustfyllt sammanhang 

(Berg m. fl., 2007,  s. 160). Detta framkom i vår studie genom att lärarna vid flera tillfällen aktivt 

samspelade med eleverna under genomgångarna. När eleverna sedan skulle arbeta med 

laborationerna fick de i stor utsträckning göra detta på egen hand med stöd endast av varandra. 

Trots lärares närvaro i klassrummet fanns med andra ord bitvis en avsaknad av den aktiva 

kommunikativa ledande lärarrollen. Vi såg att lärare tog ett steg tillbaka i den aktiva ledarrollen, 

vilket ledde till att eleverna inte kunde genomföra sina arbetsuppgifter. Vygotsky (2010) och 

Ahlberg (2010, s. 333–334; 2013, s. 145–146) talar om betydelsen av dialogiska möten där elever 

får möjlighet till stöttning av en person som kan mer än de själva för att det ska ske en utveckling. 

Att eleverna orienterade mot detta synliggjordes genom att de efterfrågade lärarnas stöd vilket inte 

blev tillräckligt kontinuerligt utifrån elevernas behov. Det ledde till att eleverna fick svårigheter i 

att genomföra laborationerna på egen hand. I linje med detta uppmärksammar Westman (2016, s. 
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55–56) att laborationer inte på egen hand kan förklara och tydliggöra vetenskapliga 

förklaringsmodeller så att de blir tillgängliga för elever. Lärarna sågs vid flera tillfällen enbart stötta 

eleverna i det praktiska arbetet i laborationerna, vilket ledde till att det aktiva ”görandet” i 

laborationen blev det centrala för lektionen. Konsekvensen av detta synliggör Abrahams och 

Millars (2008, s. 1957) forskning där de lyfter svårigheter med den laborationsbaserade 

undervisningen. Detta då den i första hand inriktas mot elevers fysiska genomförande av 

laborationer. Under våra observationer framkom att eleverna delvis på egen hand kunde utföra ett 

görande i laborationssituationerna. Problematiken i detta är dock att görandet hamnar i fokus och 

det naturvetenskapliga språkandet och förståelsen uteblir. Detta kan få till följd, så som även 

tidigare forskning (Abrahams & Millar 2008, s. 1958–1959) visar, att det möjliga 

kunskapsinhämtandet kommer i andra hand. I skapandet av varierande kommunicerande 

undervisningssituationer är filmen ett ytterligare kompletterande inslag i undervisningen där ljud 

och bild samspelar för att öka intresse och förståelse för den aktuella no-kontexten (Westman 2016, 

s. 22).  Av våra resultat framkom i likhet med Westmans (2016) studie, problematiken i att använda 

film som kompletterande inslag i undervisningen. De filmer som användes i undervisningen gav i 

ett högt tempo informationstät kunskap. Den ena filmvisningen (Observation 4) avslutade 

lektionen och eleverna gick ut på rast därefter, vilket ledde till att det inte alls förekom något 

samtalande kring filmen och dess innehåll. Vid det andra tillfället stoppade läraren filmen efter en 

stund då hen uttryckte att filmen innehöll alltför mycket information (Observation 8). I denna 

sekvens ledde filmen dock till ett meningsskapande, eftersom läraren påbörjade och ledde ett 

dialogiskt samtalande med klassen utifrån filmen. Detta i sin tur, ledde till att ett kommunikativt 

möte uppstod i interaktionen mellan lärare och elever. Ahlberg (2013, s. 162) talar i likhet med 

detta om betydelsen av att elevers olikheter får mötas i ett samtalande för att en utveckling och 

förståelse kring det aktuella ämnet ska kunna ske. Studiens analys visar därmed, att film som 

kompletterande undervisningsmoment kräver en tydlig organisation om vad filmen ska användas 

till, när den visas i undervisningen samt hur läraren leder arbetet före och efter filmvisningen. Detta 

utifrån att observationerna har visat filmens tydliga envägskommunikation där den inte på egen 

hand kunde skapa mening i den aktuella ämneskontexten. I likhet med detta menar Westman (2016, 

s. 55–56) i sin avhandling att film liksom laborationer behöver förklaras och tydliggöras för att de 

centrala begreppen och de muntliga vetenskapliga förklaringsmodellerna ska bli tillgängliga för 

eleverna. 
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9. Slutsatser och konklusion 

 

Studiens resultat visar på att framgångsrika naturvetenskapliga kommunikativa lärsituationer 

synliggörs genom olika faktorer som har en avgörande roll i skapandet av en tillgänglig 

kommunikativ lärmiljö i no-undervisningen på mellanstadiet. Dessa framgångsfaktorer är många 

olika muntliga kommunikationssätt tillsammans med språkliga verktyg, lärares aktiva 

kommunikativa ledarroll, olika muntliga arbetssätt, ett aktivt språkande i samspel samt en 

undervisning där kommunikationen har en tydlig ”röd tråd” genom hela lektionen. Studiens analys 

och resultat har vidare visat på, att ett allmänt hållet språkbruk med en fåordig dialog tillsammans 

med kompletterande undervisningssätt i form av laborationer och filmvisning som inte bearbetats, 

inte leder till att eleverna kan ta till sig fungerande språkliga verktyg, kommunikativa mönster och 

kulturella resurser i skapandet av meningsskapande kommunikation i en tillgänglig lärmiljö. Det 

framkom skillnader i hur lärarna genomförde det elevaktiva undersökande arbetet i klassrummet 

samt hur de stöttade eleverna genom arbetsprocessen. Studien har också synliggjort att det generellt 

sett uppstod en dialogisk samtalande miljö vid introduktioner av lektionsmoment och 

presentationer av lektionsinnehåll, men att när det elevaktiva arbetet tog vid infann sig inte alltid 

en fortsatt dialogisk samtalande lärmiljö.   

 

9.1 Kunskapsluckan och fortsatt forskning 

 

Vår studie skulle kunna ge lärare kunskaper om hur de kan arbeta med ett mer dialogiskt samtalande 

i den naturvetenskapliga undervisningen för yngre elever. Med studien har vi utifrån den forskning 

som används i forskningsöversikten uppmärksammat svårigheterna med en språkande no-

undervisning på mellanstadiet. I detta arbete har det varit svårt att synliggöra en helhetsbild av hur 

lärare kan bedriva en framgångsrik kommunikativ naturvetenskaplig undervisning för denna 

åldersgrupp. Med stöd i metodvalet sågs svårigheter i att fortsätta den dialogiska interaktionen med 

eleverna efter lärares introduktion av det aktuella lektionsinnehållet. Med detta synliggörs också en 

ny kunskapslucka där vidare forskning kring hur en tydligare dialogisk naturvetenskaplig 

undervisning i sin helhet för yngre elever kan te sig och hur lärare ska kunna fortsätta det dialogiska 

samtalandet efter introduktionen och genom hela lektionen. Anledningen till att fortsatt forskning 

kring detta är betydelsefullt är att det kan öppna upp för mer kunskap kring en naturvetenskaplig 
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tillgänglig samtalande lärmiljö. Ur en specialpedagogisk synvinkel är detta centralt för elever i 

språkliga svårigheter och deras möjligheter att kunna bli språkligt delaktiga i den naturvetenskapliga 

undervisningen.  
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Bilaga 1. Information och samtyckesbrev  

 

 

 

 

 

 

Information och samtyckesbrev  

Stockholm, 2019-03-11 

Hej Föräldrar i klass ______________ på ___________________________________________skolan! 

Vi är studenter på speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på speciallärarprogrammet ska vi göra en studie som 

redovisas i ett skriftligt examensarbete. Vår studie kommer att handla om det muntliga språkets betydelse i de 

naturvetenskapliga ämnena på mellanstadiet med fokus på kommunikation. Vi kommer att titta närmare på hur lärare 

arbetar för att främja kommunikationen för elever i klassrummet.  

För att samla in material till studien kommer vi att närvara i klassrummet under no-lektioner där ert barn deltar  vid 

tre - fyra tillfällen under perioden 18/3 -19 – 5/4 -19. Vid dessa tillfällen kommer vi att observera den där ert barn 

deltar muntliga kommunikationen i undervisningen som sker i klassrummet. Vid observationerna kommer vi enbart 

föra skriftliga anteckningar.  

En studie som denna är reglerad av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt Vetenskapsrådets 

skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och skolans identitet inte 

får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer att avidentifieras och inga listor 

eller register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 

egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas utan att orsak behöver anges. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Ert barn 

kommer också att bli informerad om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för 
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barnets medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men ert barn säger nej kommer 

barnets beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar Lena Olofsson och Tua Stillman  

 

Kontaktuppgifter till de som ansvarar för studien: 

Student: Lena Olofsson   

Telefon: 076-768 56 83   

Mailadress: Lena.Olofsson.4553@student.uu.se 

 

Student: Tua Stillman  

Telefon: 070-884 15 72 

Mailadress: Tua.Stillman.9080@student.uu.se  

 

Handledare: Johanna Swahn 

Lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet 

Mailadress: johanna.svahn@edu.uu.se 

     

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studien. Återlämnas ifylld till klasslärare senast 18/3 - 19. Om du/ni 

inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 
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Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er……………………………………………………………………………………………… 

                                                              

 

……………………………………………....………………………………………………… 
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Bilaga 2. Blankett för lärares skriftliga samtycke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blankett för lärares skriftliga samtycke.  

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie gällande examensarbete för speciallärare. 

Studien kommer att handla om det muntliga språkets betydelse i no ämnena på 

mellanstadiet. Den metod som kommer att användas är deltagande observation med 

frågeställningar samt skriftliga fältanteckningar.  

Om du samtycker till medverkan var god skriv under nedan. 

 

 

 

 

 

 

Jag MEDGER att jag som lärare deltar i studien. 

 

Lärarens namn:  

 

....................................................................................................................................................... 
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