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Abstract 
This study focuses on science education in primary school. The aim is to systematize and 
exemplify the content in primary science, not only scientific content but everything  
surrounding teaching in science, in the forms of a didactical model. The study was performed 
in grades 1-3 (ages 7-10) in a Swedish primary- and lower secondary school. Four primary 
school teachers and their classes were followed in their teaching in science education. The 
empirical data consists of field notes, video- and audio recordings from in total 17 science 
lessons. The results show how science education in primary school contains much more than 
just teaching a scientific content. The results also show how teachers, in relation to, and  
simultaneously with the scientific content, also teach students in speaking, reading, writing 
and in social interaction with others. The three types of content areas that were identified were 
systematized into a didactical model called ‘didactic score’. The didactic score highlights that 
all these parts in the teaching situation is performed simultaneously, but that different parts 
may be fore fronted and other parts may be put in the background during the process of  
teaching. The teacher has a prominent role in directing the students’ attention towards the 
different parts in the didactic score, in order to give the students conditions for creating  
continuity in the learning process. 
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Förord 

Härligt att äntligen få avsluta med att skriva något som ska placeras i början 
– ett förord. Ett förord fyllt med tack. För jag är verkligen tacksam och jag 
har så många att tacka! 

 
Först och främst vill jag tacka mina handledare. Malena Lidar, stort tack till 
dig för all den tid du har lagt på mitt arbete, alla klartänkta inlägg och all vis 
vägledning. Leif Östman tack för all entusiasm, sprudlande idéer och klipska 
tankar. Malena och Leif, vilken förmån det har varit att få arbeta tillsammans 
med er! I de mest slitsamma skrivarstunder har minnet av de där intensiva 
dagarna då partituret kom till både motiverat och skapat lust. De dagarna 
minns jag med glädje - det var som om ljuv musik uppstod! 

P-O Wickman vill jag tacka det allra varmaste! Du läste min text till 50%-
seminariet och gav mig självförtroendet att våga fortsätta undersöka det jag 
hade börjat ana. Tusen tack för allt stöd under arbetets gång, det har varit 
oerhört värdefullt! 

Karim Hamza, du läste min text till mitt 90%-seminarium. Tack för den 
fina och noggranna genomläsningen och för alla kloka tankar och  
synpunkter! Dig vill jag också tacka för att jag utvecklade smak för  
naturvetenskapsämnenas didaktik – i dubbel bemärkelse. Det var ju faktiskt 
din kurs och din goda kaka som fick mig att göra det (rätta) valet. 

Forskarskolan NaNo är jag så tacksam att ha fått tillhöra. Det har varit 
arbetsamt men oerhört berikande och väldigt, väldigt roligt. Jag bär på så 
många glada minnen från alla konferenser och kurser! Tack Iann Lundegård 
och P-O Wickman för allt som ni har gjort för att göra allt så bra. Tack alla 
övriga tillhörande och tack ni licentiander Kerstin Danckwardt Lillieström, 
Cecilia Dudas, Cecilia Eriksson, Dana Seifeddine Ehdwall, Malin Jonsson 
och Niklas Pihl. 

Stockholms stad har jag också att tacka, som gör det möjligt att vara både 
lärare och forskarstuderande på en och samma gång. Som licentiand och 
lärare i Stockholms stad hade jag också förmånen att få arbeta som  
koordinator i STLS. Denna viktiga och enastående samverkansplattform med 
sina briljanta vetenskapliga ledare i spetsen - Maria Andrée och Inger  
Erikson – ni är fantastiska! Närmast vill jag också tacka NT-nätverket; Per  
Anderhag, Sebastian Andersson, Maria Andrée, Cecilia Dudas, Birgit  
Fahrman, Malin Lavett Lagerström, Sara Planting-Bergloo och Jonna  
Wiblom – jag kan verkligen sakna er och era skarpa tankar. Även ett varmt 
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tack till de lärare som jag genom detta arbete lärt känna och fått dela så 
många intressanta samtal med. 

Jag vill också varmt tacka de i studien deltagande lärare och deras klasser. 
Tack för att ni delade med er av er undervisning! 

Att det var arbetsamt att få ihop innehållet är det minsta man kan säga 
men tack vare Kristofer Ekeblom var det väldigt lätt att få till en schyst yta. 
Tusen tack K! 

Det innerligaste och allra varmaste vill jag även tacka min mamma. Tack 
för allt - tack för själva livet! 

Och sist – familjen först! Tax ska ni ha Daniel, Erik, Anna och Snoddas!  
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Preludium 

Exempel 1 – Ett mångfacetterat innehåll D1, L2 

Det är onsdagen den första april och det är bara en skoldag kvar tills det blir 
påsklov. På skolan har man bjudit på påskbuffé till lunch och alla barn ska få 
varsin glass till efterrätt. Glassen har klasslärarna hämtat i skolmatsalens 
kök, eftersom glassen ska ätas i klassrummen. Man är i mitten av vår-
terminen och i årskurs tre har man fullt att göra med genomförandet av de 
nationella proven i ämnena svenska och matematik. Just den här efter-
middagen ska klassen först ha NO och sedan arbeta med ett av delproven. 
Skoldagen är slut efter provet så därför har läraren förutom att förbereda 
eftermiddagslektionen och provet, också sett till att placera ut efterrätts-
glassarna på elevernas arbetsbord. På så sätt kan barnen hinna äta upp  
glassarna under NO-lektionens genomgång. Lektionen ska snart börja och 
eleverna är på väg in i klassrummet. De sätter sig ner på sina platser och äter 
sina glassar. Läraren plockar med elevhäften och placerar sedan ut dessa vid 
respektive elevs bord. Läraren har satt igång datorn och på smartboarden 
visas den gruppindelning man har arbetat i under tidigare lektioner, som har 
behandlat samma ämnesinnehåll. Läraren startar lektionen med att klappa 
rytmiskt i händerna. I vanliga fall brukar eleverna klappa lika rytmiskt  
tillbaka men - nu äter man ju glass. 

Läraren: Sch. Det är svårt att klappa men ni hör när jag klappar i alla fall, 
okej. Då så. Nu har ju ni fått glass och ni får äta den glassen, och så får ni 
försöka lyssna under tiden. Sch, sch. 

Elev: Tack för glassen! 

Läraren: Ja. Så får ni försöka lyssna under tiden. 

Läraren ställer undan en vattenflaska som en av eleverna har druckit ur och 
påbörjar genomgången. Samtidigt med detta går läraren också runt i klass-
rummet och samlar in glasspinnar och papper i en skräpkorg.  

Elev: Man blir törstig av att äta glass. 

Läraren: Lyssna nu. Det vi ska göra nu, det är att vi ska ta och sammanfatta 
arbetet om friktion och tyngdkraft. 
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Läraren fortsätter sin beskrivning av hur man ska gå tillväga under dagens 
NO-lektion. Snart har fler elever hunnit äta upp sina glassar och läraren 
skickar runt en papperskorg mellan bordsraderna, så att eleverna kan kasta 
skräpet i den. En elev blir kladdig om händerna och frågar läraren om man 
får gå till tvättstället och tvätta dem. Det går bra svarar läraren men  
uppmanar eleven att skynda sig på. Och så fortsätter genomgången av  
arbetet om friktion. Klassen repeterar material, föremål och hög och låg 
friktion. En elev blir fundersam över att klassrummets grupprum nu ska  
användas av andra elever än dem som brukar nyttja rummet. Läraren lugnar 
och förklarar. En annan elev oroar sig för en kvarglömd klocka i gymnastik-
salen och får veta av läraren att man kommer ordna med att hämta denna. 

Nu har man hunnit repetera, man har benämnt begrepp, fått sitt material 
och blivit indelade i grupper. Och man har hunnit äta upp sin glass. Nästa 
lektionsmoment handlar om att samtala om ett tidigare arbete kring temat 
friktion. Eleverna ska få sitta tillsammans i mindre grupper och diskutera 
sina egna undersökningar och göra jämförelser med klasskamraternas  
förutsägelser och resultat. 

Läraren: […] den sista fasen i det här har vi inte gjort, alltså sista delen. Det 
är alltså, att ni har inte fått prata om era resultat, och varför det blev på det 
sättet. I grupper, där ni ska prata två grupper med varandra [visar två fingrar]. 
Okej? Och då gör vi så här. Vi ska, vi gör ett övningsexempel här nu, vi tar 
fram Elev 1 och Elev 2, så tar vi fram Elev 3 och Elev 4.  

Eleverna kommer fram och ställer sig längst fram, framför klassen. Läraren 
placerar eleverna så att alla i klassen ska se dem. Därefter beskriver läraren 
hur man ska gå tillväga för att föra ett samtal med varandra, där elever som 
tidigare arbetat i olika grupper nu ska berätta för varandra om sina  
förutsägelser, tillvägagångssätt, resultat och slutsatser. Läraren exemplifierar 
och demonstrerar och fortsätter sedan, 
 

Läraren: […] ska ni prata om ert resultat. Hur blev det när ni hade gjort 
undersökningen? Och så ska ni tala om för varandra i grupperna, varför det 
blev på det här sättet. Förstod alla vad jag menade? 

Eleverna: Ja 

Därefter går efter eleverna i väg i sina grupper och samtalen börjar. 
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Inledning och bakgrund 

Så länge fantasin finner revlar och skär eller svåra motvindar på den väg som 
markerar den åsyftande resan, fortgår övervägandet. Men när de olika 
elementen i handlingen passar bra tillsammans, när fantasin inte stöter på 
några irriterande hinder, när vi får intrycket av öppet hav, spända segel och 
gynnsamma vindar, anträds resan beslutsamt. Den beslutsamma inriktningen 
av handlingen bildar valet.  

(Dewey 1922/2005, s. 170) 

Den här licentiatuppsatsen handlar om undervisning i de naturorienterande 
ämnena i grundskolans tidigare årskurser. I uppsatsens preludium har jag 
använt ett empiriskt exempel för att belysa några aspekter av under-
visningens komplexitet, vilka man som lärare kan ställas inför. Förutom att 
just undervisa i NO har läraren i Exempel 1 till synes även många andra 
göromål att ta hänsyn till. Att bli bjuden på glass hör kanske till  
ovanligheterna men klassrumssituationen som beskrivits kan ändå visa att en 
enda lektion består av många olika element. Lektionen varade i 50 minuter 
och under den tiden hade klassen, förutom att äta glass, hunnit med att  
repetera tidigare lektionserfarenheter kring friktion och tyngdkraft. De hade 
haft en genomgång av lektionsmomenten för dagen och i detalj demonstrerat 
hur man kan gå tillväga när man samtalar med varandra i mindre grupper. 
De hann också med att sitta i dessa samtalsgrupper, jämföra förutsägelser 
och resultat och resonera om hur och varför föremål rör sig som de gör när 
man låter dem glida nedför en träskiva. Klassen hann även med att samman-
fatta arbetet, både kring ämnesinnehåll men framför allt kring hur man gör 
när man samtalar med varandra. Avslutningsvis fick de dessutom se en film 
som handlade om friktion som var hämtad från Utbildningsradions  
mediearkiv. Förutom allt detta, gällande själva NO-undervisningen, hade 
läraren också tagit sig extra tid till att särskilt stötta vissa elever, hjälpt en 
elev med en kvarglömd klocka, ordnat med glasspinnar, glasspapper och 
elevböcker samt förberett eleverna inför nästa lektionspass, som bestod av 
ett genomförande av ett nationellt prov. I allt detta, hade läraren skickligt 
också fört lektionen framåt gällande ämnes- och övrigt lektionsinnehåll. Det 
är just det som den här licentiatuppsatsen handlar om; att urskilja, hantera 
och reflektera över ett mångfacetterat undervisningsinnehåll i de natur-
orienterande ämnena på lågstadiet. 
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Ambitionen med uppsatsen är att uppmärksamma NO-undervisningen på 
lågstadiet och med exempel från empirin belysa lärares arbete. Bakgrunden 
till det här grundar sig framför allt i den komplexa bild som växte fram  
under forskningsprocessens analyser av undervisningssituationerna.  
I samband med det uppstod intentionen att visa hur lärare hanterar denna 
komplexitet och i och med detta följde också föresatsen om att skapa en 
didaktisk modell som skulle kunna fungera som ett reflektionsverktyg i  
diskussioner kring detta.  

Till bakgrunden hör också mitt personliga intresse för undervisning. Efter 
drygt tjugo år som lärare, både på låg- och mellanstadiet, har jag fått med 
mig så många spännande frågor att vilja undersöka närmare. Då forsknings-
projektet startade upp låg mitt fokus först på att undersöka hur lärare och 
elever använder vardagligt språkbruk och hur de använder mer natur-
vetenskapliga begrepp samt hur lärare organiserar och skapar kontinuitet 
mellan elevernas språk och ett mer naturvetenskapligt språkbruk.  
Då analysen sedan påbörjades syntes så mycket mer i undervisnings-
situationerna än bara det språkliga, vilket också upplevdes som viktigt att 
försöka få fatt på. Så växte uppsatsens syften fram. Det uppstod ett behov av 
att beskriva hela denna sammansatta verksamhet, att inte bara visa på det ena 
eller det andra – utan både och. För att ta hänsyn till helheten. 

Att lära sig naturvetenskap handlar inte bara om att utbildas i de natur-
vetenskapliga ämnena. Det handlar också om att bli delaktig i verksamheter, 
lära sig normer och regler och att socialiseras in i praktiken. Även intresse 
för ett ämne betyder mycket då en elev ska vilja, och ges möjlighet, att lära 
och engagera sig. Under forskningsprocessens gång blev det tydligt att NO-
undervisningen i de studerade klassrummen innehöll så mycket mer än bara 
undervisning i ämnet, vilket utmynnade i tre innehållsområden.  

Dessa innehållsområden fick namnen 1. Ämnet, 2. Tala, läsa, skriva och 
3. Socialt samspel. Tidigare studier har visat att det kan finnas en risk att  
ämnesinnehållet hamnar i skymundan (Berg, Löfgren & Eriksson 2007) eller 
att undervisningen och lärandet inte tar den riktning det var tänkt då under-
visningens syften inte är explicita (Jakobson & Axelsson 2012). Intentionen 
med arbetet låg därför inte bara i att beskriva och urskilja, utan också i att 
försöka utforma ett didaktiskt verktyg för att underlätta hanteringen av olika 
innehåll i undervisningssituationerna - vilket blev början till den didaktiska 
modell som kommer att presenteras och diskuteras i denna uppsats.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom områden som relaterar till 
uppsatsens intresseområden. Kapitlet inleds med en genomgång av  
styrdokumentens formuleringar gällande den naturorienterande  
undervisningen för årskurserna 1-3. Därefter presenteras forskningen under 
rubrikerna Lärare på lågstadiet, De naturorienterande ämnena som  
skolämnen, Ämnesspecifika ord och begrepp, Lärande som deltagande i 
praktik, Syften samt Didaktiska modeller och didaktisk modellering. 

Styrdokument gällande NO i de tidiga skolåren 
Naturorienterande ämnen, NO, är ett samlingsbegrepp för ämnena biologi, 
fysik och kemi i grundskolan. Det var med Läroplaner för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 som de  
naturvetenskapliga ämnena infördes i läroplanen för de tidigare skolåren. Då 
som strävansmål och uppnåendemål för år 5 och 9 (Lpo 94). Tidigare hade 
de naturorienterande ämnena och de samhällsorienterande ämnena  
gemensamt tillhört området OÄ, orienteringsämnen (Lgr 80). I Lpo 94 och 
tillhörande kursplan för biologi, fysik, kemi stod bland annat att skolan i sin  
undervisning i de naturorienterande ämnena skulle sträva efter att eleven  
”upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar sin 
lust och förmåga att ställa frågor om fenomen i naturen” (Skolverket 1996,  
s. 16). Kunskaperna i naturorienterande ämnen skulle sedan bedömas som 
mål vilka eleverna skulle ha uppnått i slutet av det femte skolåret och det 
nionde (Lpo 94). Mål som eleverna skulle ha uppnått var till exempel: ”ha 
kunskap inom några naturvetenskapliga områden,”, ”kunna utföra enkla 
systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser 
med resultatet,” och ”ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför  
naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg,” (Skolverket 
2000, s. 49). 

I och med nuvarande läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet: Lgr 11, har lärarna till uppgift att bedöma huruvida  
eleverna når målen redan i årskurs 3, då kunskapskrav för godtagbara  
kunskaper i ämnena numera ges för årskurserna 3, 6 och 9 (Lgr 11). I slutet 
av årskurs 3 ska eleverna till exempel kunna utföra fältstudier och andra 
typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft 
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och rörelse, vatten och luft. I det undersökande arbetet ska eleven göra  
någon jämförelse mellan egna och andras resultat, dokumentera sina  
undersökningar och använda sig av sin dokumentation i diskussioner och 
samtal (Lgr 11 s. 190). 

Lgr 11 är indelad i fem delar. I de två första delarna anges skolans  
uppdrag och grundläggande värden och kunskaper. Här framhålls att  
undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Under rubriken 
Skolans uppdrag står bland annat att ”Skolan ska präglas av omsorg om  
individen, omtanke och generositet.” och att eleverna ska ges möjligheten att 
”utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra.” (Lgr 11, s. 7). Läroplanens Övergripande mål och riktlinjer handlar 
till stor del om hur undervisningen ska genomföras och anger inriktningen på 
skolans arbete. Kapitel fyra och fem rör undervisning i förskoleklassen  
respektive fritidshemmet. Under rubriken Kunskaper finner man sedan de 
mål vilka ligger till grund för läroplanens tredje del, Kursplaner och  
kunskapskrav. Kursplanerna anger de ämnesspecifika kunskaper eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen. I kursplanen för NO 
finns ett ämnes-integrerat centralt innehåll för årskurserna 1-3. För års-
kurserna 4-6 och 7-9 är den uppdelad i biologi, kemi och fysik (Lgr 11).  

Lärare på lågstadiet 
Lärare som undervisar eleverna i grundskolans årskurser 1-3 har ett uppdrag 
i att både förmedla grundläggande värden och kunskaper. Många gånger 
undervisar lärarna dessutom sina klasser i fler skolämnen är bara de  
naturorienterande, vilket kräver att lärarna även ska vara väl insatta i dessa  
ämnens kursplaner. Lärarna ska också bedriva undervisningen i  
demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att delta i  
samhällslivet (Lgr 11 del 1 och del 2). Så bör även den relationella  
dimensionen av lärares arbete betänkas (Frelin 2010). Lärare har ett viktigt 
arbete med att etablera och upprätthålla undervisningsrelationer och  
undervisningsgemenskaper för att skapa möjligheter för och främja  
undervisning (a.a.). Valet av undervisningsmaterial, utrustning och läro-
medel är också av vikt, då detta skapar förutsättningar för kommunikation 
och lärande (Almqvist 2014). Lärare har alltså många aspekter att ta hänsyn 
till både i planering, genomförande och bedömning av den naturorienterande 
undervisningen. Som lärare behöver man därför hantera hela den samman-
lagda komplexitet som undervisningen innehar och där göra viktiga val.  

Läroplanen ger en riktning av vad lärarna ska undervisa om i de natur-
orienterande ämnena men läraren har stor betydelse för vad som inkluderas 
och exkluderas i undervisningen (Johanssons & Wickman 2013). Tidigare 
studier visar att lärare som undervisar elever i de yngre skolåren ofta saknar 
en längre naturvetenskaplig utbildning och att få känner sig bekväma i att 
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undervisa i ämnena (Appleton 2003; Harlen 2001). Detsamma visar även 
svenska studier av lärare i grundskolans tidigare årskurser (Johansson 2012). 
Nyexaminerade lärare tenderar, med anledning av detta, att antingen undvika 
att undervisa i ämnet eller att hålla sig till de moment man känner sig trygg 
med och vet fungerar (Appelton 2003). Det finns dock en strävan hos  
lärarna, att försöka göra så gott man kan, utefter de premisser och de  
erfarenheter man har. Till exempel visar Appeltons (2003) studie att de ny-
examinerade lärarna bland annat kunde skapa tillit till sin undervisning i de 
naturvetenskapliga ämnena då de hade skapat en sådan i de ämnen man 
kände sig mer kompetent och trygg att undervisa kring.  

Redan innan dess att man är en färdigutbildad och undervisande lärare 
finns föreställningar om hur en lågstadielärare ska vara. Det visar till  
exempel Danielsson & Warwick (2014) som beskriver hur lärarstudenters 
uppfattning av vad naturvetenskaplig undervisning i de tidigare skolåren är 
stod i konflikt med uppfattningen av ”traditionell” undervisning i natur-
vetenskap. Därför kan det vara viktigt att tidigt synliggöra och ha kunskap 
om sådant som kan påverka lärares val av undervisningsinnehåll eftersom 
attityder och relationer till ämnena kan få konsekvenser för vad som  
inkluderas eller exkluderas, likväl som vilka som inkluderas – utifrån den 
bild av lärarrollen man har antagit (Danielsson & Warwick 2014).  

Även de uppfattningar lärare har med sig in i klassrummet kan påverka  
lärares val, vilket i sin tur får konsekvenser för eleverna. Zhai och Tan 
(2015) visar till exempel hur lärare organiserade undervisningen och intog 
olika roller under lektionen. Studien visade att arbetet med det undersökande  
arbetssättet till största delen var lärarstyrda, och att det vid dessa stunder 
framför allt handlade om att läraren ställde frågor vilka eleverna  
uppmanades att besvara. Frågorna var ofta ställda kring fakta eller  
tillvägagångssätt, vilka ofta endast hade ett korrekt svar. I studien framträdde 
fyra olika roller vilka lärarna intog i arbetet med ett undersökande arbetssätt. 
Rollerna fyllde ett syfte och hade ett värde för elevernas lärande men kunde 
också verka begränsande för eleverna. Till exempel kunde deras möjligheter 
att delta aktivt i meningsskapandet och undersökandet reducerades då läraren 
intog rollen som expert och förmedlare av kunskap. På så vis blev  
undervisningen mer styrande. 

De naturorienterande ämnena som skolämnen 
I de naturorienterande ämnena återfinns flera aspekter och eleverna ska  
utveckla sina förmågor i ämnena för att exempelvis granska och  
kommunicera, genomföra systematiska undersökningar och använda  
begrepp, modeller och teorier.  

Roberts (2007) pekar på de olika betoningar som man gör vid valet av 
kunskapsinnehåll i den naturvetenskapliga undervisningen, utifrån sju  



 14 

kunskapsemfaser. Kunskapsemfaserna kan användas som utgångspunkt vid 
diskussion om inriktning och innehåll och kan synliggöra de olika syften 
man har med undervisningen (Persson & Wickman 2009). Everyday Coping 
(Naturvetenskapen i vardagen), Self as Explainer (Att kunna förklara själv) 
och Scientific Skill Developement (Det naturvetenskapliga arbetssättet) är 
några exempel på sådana betoningar (jfr Persson & Wickman 2009, s. 217 
(svenska benämningar); Roberts 2007, s. 768; Östman 1995, s. 42f). 

Laborationer och praktiskt arbete är ett utmärkande drag i den natur-
vetenskapliga undervisningen. Skälen till att använda praktiskt arbete har 
varit och är fortfarande många. Några av argumenten för ett undersökande 
arbetssätt är att laborationer ökar intresset för naturvetenskap, att eleverna 
ska vara delaktiga och aktiva samt att eleverna ges möjligheter att förstå 
teoretiska begrepp och upptäcka fenomen (Lager-Nyqvist 2003). Högström 
(2009) har visat att lärare använder ett undersökande arbete framför allt för 
att öka intresset för naturvetenskap. Men då målet med laborationer/praktiskt 
arbete är att NO-undervisningen ska vara rolig och väcka intresse visar det 
sig att ämnet i fråga kan komma att hamna i skymundan (Högström 2009). 
Lärarens strävan att skapa positiva erfarenheter av naturvetenskap genom ett 
händelserikt och roligt praktiskt arbete kan alltså medföra att det ämnes-
innehåll eleverna egentligen skulle ha möjlighet att utveckla hamnar i  
bakgrunden (a.a.). Det visar också Berg, Löfgren och Eriksson (2007).  
När det gällde det undersökande arbetet visade deras studie att det kemi-
innehåll som grundades framför allt kom att handla om att beskriva förlopp 
och att lära begrepp. Eleverna förväntades ”upptäcka” på egen hand och 
läraren ”rättade” inte heller eleverna. I arbetet med att formulera hypoteser  
fokuserade man framför allt på vad som skulle hända och frågor om varför 
fick mindre utrymme (Berg, Löfgren & Eriksson 2007).  

Nära kopplat till målen att lära sig om att göra naturvetenskapliga  
undersökningar står naturvetenskapens karaktär. Naturvetenskapens  
karaktär, nature of science (NOS), är en del av den naturvetenskapliga 
undervisningen och ett mål som eleverna genom undervisningen ska ges 
förutsättningar att utveckla sitt kunnande i och om. NOS är av vikt ur  
exempelvis ett nyttoperspektiv, ett demokratiskt perspektiv, ett kulturellt 
perspektiv, ett moraliskt perspektiv och ur perspektivet att förståelsen av 
NOS underlättar för lärandet av naturvetenskapligt ämnesinnehåll  
(jfr Lederman 2007, s. 831f). Naturvetenskapens karaktär har uttryckts på 
olika sätt över tid i den svenska skolans läroplaner och kursplaner.  
Johansson och Wickman (2012) har studerat fem svenska läroplaner med 
tillhörande kursplaner (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11) och  
analyserat läroplanstexterna utifrån de mål om vad elever i grundskolan ska 
lära sig om naturvetenskaplig verksamhet och kan till exempel visa på hur 
synen på vetenskapen förändrats över tid (Johansson & Wickman 2012). 
Gällande målen med naturvetenskapliga arbetssätt syntes bland annat en 
förskjutning från att eleverna ska lära sig göra naturvetenskapliga  
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undersökningar till att eleverna också ska lära sig om naturvetenskapens 
karaktär (a.a.).  

Ämnesspecifika ord och begrepp  
Elever behöver få kommunicera och få tillfälle att beskriva, samtala och 
berätta när de arbetar med olika naturorienterande aktiviteter i klassrummet. 
Att kunna kommunicera med ett mer naturvetenskapligt språk ger eleven 
möjlighet att kunna introduceras in i en naturvetenskaplig diskurs  
(Strömdahl 2002). Jakobson och Axelsson (2012) beskriver till exempel hur 
elever behöver få kunskap om de naturvetenskapliga texternas språkliga 
mönster och strukturer och att eleverna behöver guidning i att uttrycka sig 
både muntligt och skriftligt. Även af Geijerstam (2006) talar om vikten av att 
elever skriver i naturorienterande ämnen och även av hur elever skriver inom 
ämnena. Hur man skriver är centralt för att eleverna ska ta sig in i ett ämnes-
innehåll och för att kunna ta sig vidare i det naturvetenskapliga lärandet  
(af Geijerstam 2006).  

För att bli delaktig och kunnig i en naturvetenskaplig praktik behöver man 
också förstå vilka begrepp som används, och hur och när de används (Berg, 
Löfgren & Eriksson 2007). Dock kan ämnesspecifika ord och begrepp inom 
naturvetenskapliga ämnesområden skapa svårigheter för kommunikationen 
mellan lärare och elev eller mellan läromedel och elev (Nyberg 2008).  
Ämnesspecifika ord och begrepp är dock viktiga, bland annat för att vi ska 
kunna förklara naturvetenskapliga fenomen på ett tillräckligt specifikt sätt. 
Lärarna bör därför inte bara låta orden introduceras i undervisningen utan att 
först ha reflekterat kring deras betydelse och inbördes relationer (a.a.).  
Lager-Nyqvist m.fl. (2011) skriver att lärare bör använda begreppsliga  
preciseringar för att utveckla ett mer systematiskt sätt att tala i klassrummet.  
Användningen av begrepp i NO-undervisningen bör sträva efter att skapa ett 
behov av att utveckla sitt språk och använda nya ord, där det natur-
vetenskapliga språket fyller ett syfte, och som kan hjälpa eleverna att förstå 
sammanhang som är meningsfulla för dem (Wickman & Ligozat 2011). 
Även Johansson (2012) talar om vikten av ett naturvetenskapligt språkbruk. 
Dels för att ha tillgång till ett språk för att kommunicera aspekter om natur-
vetenskapens verksamhet, dels för att relatera aktiviteterna i undervisningen 
till ett naturvetenskapligt innehåll (Johansson 2012).  

Lärande som deltagande i praktik 
Att lära sig NO handlar alltså inte bara om att utbildas i de natur-
vetenskapliga ämnena eller om att kunna kommunicera i ämnet i skolan. Att 
lära sig naturvetenskap handlar även om att bli delaktig i en 
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naturvetenskaplig praktik. Det eleverna möter i undervisningen består av 
mycket mer än faktakunskaper och begrepp (Sund 2008). Lärares handlingar  
meddelar olika budskap och det innebär att det kan vara svårt för elever att 
skilja objektiv eller allmängiltig kunskap från hur lärare handlar vanemässigt 
(a.a.). I skolan kommuniceras inte bara ett kunskapsinnehåll, utan även  
värderingar och normer (exv. Östman 1995). Eleverna socialiseras in i en 
praktik, i och med den naturvetenskapliga utbildningen, och lär sig vilka 
normer och regler som gäller där (Wickman 2014). Det kan således även 
vara av vikt att uppmärksamma hur NO-undervisning inbegriper värden och 
värderande. Till exempel kring hur elever lär sig så kallade relativa  
omdömen samtidigt som de tillägnar sig ämneskunskaper, som de  
värdeomdömen som kallas följemeningar (Östman 2014). Begreppet följe-
meningar introducerades av Roberts och Östman (Östman 1995; 1998).  
Följemeningar kommuniceras samtidigt med undervisning om ett  
kunskapsinnehåll, och kan därför få konsekvenser för hur eleven kommer att 
uppfatta naturvetenskapen och förhålla sig till denna (Östman 1998).  

Att lära sig naturvetenskap handlar alltså inte bara om att lära sig ett  
ämnesstoff, utan också om värden och värderande och även om att lära sig 
verksamhetens normer och estetik. Wickman (2013) och Jakobson och 
Wickman (2005; 2007) har i flera studier visat hur estetik och 
naturvetenskap är kontinuerliga och förenade och betonar estetiken som en 
viktig del av lärandet av naturvetenskap och för intresse och deltagande i  
naturvetenskapliga aktiviteter (Wickman 2013; Wickman & Jakobson 2005;  
Jakobson & Wickman 2007).  

Intresset för ämnet är av betydelse då eleverna ska vilja, och ges  
möjlighet att lära sig och engagera sig. Lärare behöver därför göra viktiga 
val då de planerar sin undervisning för att behålla och utveckla elevernas 
intresse. Anderhag (2014) har visat att läraren har en viktig roll och kan  
påverka elevernas smak för naturvetenskap. Syften, normer och värden har 
betydelse för hur intresse konstitueras i undervisningssituationer och lärare 
behöver därför vara lyhörda för elevernas attityder till ämnesinnehållet och 
hur undervisningspraktikens normer uppfattas av eleverna (Anderhag 2014). 
Anderhag m.fl. visar dock att objektet för intresset skiljer sig åt mellan äldre 
och yngre elever. På lågstadiet verkar elevernas intresse vara tydligt  
sammankopplat med normer och värden men inte alls lika riktat mot ett  
specifikt naturvetenskapligt mål, jämfört med eleverna högre upp i åren 
(Anderhag m.fl. 2016). Att aktiviteterna inte är tillräckliga i sig i de äldre 
årskurserna visar på vikten av att läraren både klargör syftet med vad  
eleverna förväntas göra och gör naturvetenskapliga normer och värden  
explicita. Då ges eleverna förutsättningar att på ett meningsfullt sätt ta sig 
vidare mot de mål som aktiviteten strävar mot samt lär sig urskilja sätt att 
tala, handla och vara i relation till verksamhetens naturvetenskapliga syften 
(Anderhag m.fl. 2015). 
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Andrée och Lager-Nyqvist (2013) beskriver vilka möjligheter leken har 
för eleverna i att upptäcka naturvetenskapens epistemiska värden och  
normer. De talar om hur lärande i NO är socialt och kulturellt och att  
eleverna via leken kan bygga broar till den naturvetenskapliga praktiken 
(Andrée & Lager-Nyqvist 2013). Detta kan även jämföras med Caimans och 
Jakobsons (2019) studie som visar på vikten av att ta tillvara på elevernas 
fantasi och kreativitet, genom exempelvis bildskapande i den natur-
orienterande undervisningen. Fantasi och kreativitet är viktigt för elevers 
meningsskapande och visar sig fungera som ett stöd för eleverna i att skapa 
förståelse för komplexa, naturvetenskapliga fenomen (Caiman & Jakobson 
2019).  

Syften 
Vidgar man perspektivet och lägger till ytterligare aspekter på undervisning, blir 
bilden av utbildningens syften och mål än mer komplex. Biesta talar om att  
utbildning har tre skilda men relaterade funktioner; kvalifikation,  
socialisation och subjektifiering (Biesta 2011). Kvalifikation kan beskrivas som 
att utbildningen förbereder för det kommande arbetslivet, vidare studier och 
medborgarskap. Man utrustas med kunskap, kompetens och förståelse. Via 
undervisningen blir man också del av en social, kulturell och politisk samhälls-
ordning – funktionen socialisation. Man infogas i existerande sätt att göra och 
vara. Den tredje funktionen är processen att bli ett subjekt, subjektifiering. Man 
utvecklas till en egen person som både är självständig men samtidigt står i  
förhållande till samhällsordningen. Alla tre funktionerna bidrar till djupare  
förståelse av undervisningens komplexitet och kvalitet. Det är tre oskiljbara 
funktioner som överlappar och påverkar varandra. Om man belyser dem var och 
en för sig, kan man diskutera olika motiv-grunder och eventuella risker med att 
låta en eller två av funktioner dominera (jfr Biesta 2009, 2011; Wahlström 
2015). Ett urskiljande av de tre utbildningsfunktionerna kan alltså visa hur sam-
mansatt frågan om utbildningens funktion och roll i samhället är. Särskiljning 
möjliggör en precisering av mål och syften samt en diskussion kring värdering-
ar, normer och demokrati.  

Frelin (2010) talar också om utbildningens funktioner kring lärares sätt att 
hantera undervisningens relationella komplexitet och skriver, ”Olika  
perspektiv på vad undervisningen ska syfta till innebär olika perspektiv på 
vad eleven ska utbildas till, och även olika syn på vad som är lärarens  
ansvar.” (Frelin 2010 s. 201). Frelin (2013) talar om hur olika typer av  
innehåll kan både samverka, konkurrera eller kollidera med varandra. Detta  
benämns som innehållskomplexitet. Frelin talar också om undervisningens 
meningskomplexitet, där lärare erbjuder och underlättar för elevernas  
meningsskapande men ändå inte kan kontrollera att eleverna lär sig just det 
som läraren undervisar om i situationen, något som lärare behöver förhålla 
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sig till. Medelskomplexitet beskrivs som att läraren ställs inför olika  
handlingsalternativ men kan inte just i den aktuella undervisningssituationen, 
fullt ut veta vilka konsekvenser dessa val kommer att få. Att frågan om vad 
utbildning ska syfta till är oerhört komplex och icke självklar, påverkar 
också lärarnas arbete, vilket med Frelins beskrivning kallas syftes-
komplexitet (a.a.). 

Jakobson och Axelsson (2012) skriver att då undervisningens syften inte 
är explicita kan viss förvirring uppstå gällande arbetsuppgifternas syfte och 
på så sätt innebära att undervisningen och lärandet inte tar den riktning som 
läraren hade tänkt. De talar därför om vikten av att medvetandegöra och 
uppmärksamma olika syften i undervisningen och om att skapa kontinuitet 
mellan dessa (Jakobson & Axelsson 2012). Då elever inte uppfattar de mer 
närliggande syftena kan fokus komma att hamna på själva görandet och  
observerandet av aktiviteten istället. Om eleverna vid upprepade tillfällen 
inte får uppmärksamma vilka mål lektionsmomentet syftar till, riskerar  
lärandet att ta en annan väg än den tänkta, eller utebli (a.a.). Detta bekräftar 
även Johansson och Wickman (2018). Johansson (2012) har också tidigare 
beskrivit elevers svårigheter med att koppla samman den praktiska  
aktiviteten med undervisningens övergripande mål och syfte. I detta  
sammanhang talar Johansson också om vikten av ett naturvetenskapligt 
språkbruk. Dels för att ha tillgång till ett språk för att kommunicera aspekter 
om naturvetenskapens verksamhet, dels för att relatera aktiviteterna i  
undervisningen till ett naturvetenskapligt innehåll (Johansson 2012). Även  
Lederman skriver att om eleverna ska erfara begreppsförståelse om NOS 
behöver undervisningen vara explicit och reflekterande (Lederman 2007).  

Johansson (2012) exemplifierar hur organiserade syften kan användas för 
att synliggöra lärandeprogression och för att stödja elevers och lärares 
språkbruk. Johansson beskriver hur en större medvetenhet kring de olika 
syften som lärare och elever har med sina aktiviteter kan ha inflytande på det 
som eleverna erbjuds lära sig. Språkanvändning och erfarenheter i klass-
rummet behöver göras kontinuerliga i relation till de olika syften  
aktiviteterna under lektionerna har (Johansson 2012). Med ett närliggande 
syfte som mål i sikte kan eleverna lättare göra kloka beslut under lektionen, 
trots att eleverna kanske saknar erfarenheter av det som ska behandlas.  
Johansson skriver: 

 
Lärare behöver också hjälpa elever så att närliggande syften fungerar som 
mål i sikte, till exempel vad som är relevant att formulera förutsägelser om 
eller att observera. Vidare behöver lärare hjälpa elever att skapa kontinuitet 
mellan närliggande syften och övergripande syften genom att organisera och 
diskutera vad i elevernas observationer eller resultat som är relevant i  
förhållande till det övergripande syftet. Slutligen behöver lärare organisera 
och skapa kontinuitet mellan elevernas språk och ett mer naturvetenskapligt 
språkbruk. (Johansson 2012, s. 56). 
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Även andra studier har visat att didaktiska modeller som exempelvis  
organiserande syften kan vara lärare till hjälp i att planera och analysera 
undervisningen (Anderhag m.fl. 2014). Läraren behöver således planera och 
introducera naturvetenskapligt innehåll i undervisningen på ett meningsfullt 
sätt som bidrar till lärandeprogression (Wickman & Ligozat 2011). 

Didaktiska modeller och didaktisk modellering 
Didaktiska modeller kan användas av lärare för att analysera, planera,  
utvärdera och för att designa undervisning. Det finns ett stort antal  
didaktiska modeller utformade för olika syften och användningsområden.  
Ett exempel på en didaktisk modell är organiserande syften, som både kan  
användas vid planering för och i analyser av elevers lärandeprogression i 
naturvetenskaplig undervisning (Johansson 2012; 2014; 2018). Ramverket 
har använts i flera tidigare studier, både för att analysera elevers lärande-
progression (Anderhag 2014; Danielsson Thorell m.fl. 2014; Johansson och 
Wickman 2011) och för att planera och analysera elevers lärande-
progressioner i kontextbaserad undervisning (Lavett Lagerström, Piqueras & 
Palm 2018). 

Didaktiska modeller kan hjälpa lärare att sortera och strukturera  
undervisning på ett systematiskt sätt. De kan också vara användbara för att 
argumentera och resonera gällande olika didaktiska val. I relation till den 
didaktiska triangeln kan didaktiska modeller så att säga även ge lärare en 
begreppsapparat för att hantera och svara på de didaktiska Vad, Hur och 
Varför-frågorna (Wickman, Hamza & Lundegård 2018). En didaktisk  
modell kan således utgöra ett didaktiskt verktyg i lärares arbete (Pihl 2019).  

Tillämpning av en didaktisk modell på undervisning hör också samman 
med produktion av didaktiska modeller. En didaktisk modell utformas  
genom så kallad didaktisk modellering och produktionen av en modell, den 
så kallade modelleringen, omfattar tre faser – extrahering, mangling och 
exemplifiering (Wickman, Hamza & Lundegård 2018). Vid extrahering av 
en didaktisk modell utgår man från tidigare didaktiska studier av 
undervisning, beprövad erfarenhet och befintlig teori. Teorin revideras i  
extraheringsprocessen utifrån den didaktiska modellens syfte.  

Vid extrahering kan till exempel analysverktyg som analyser av praktiska 
epistemologier (praktisk epistemologisk analys) användas (Wickman, 
Hamza & Lundegård 2018). 

Ett exempel på hur den didaktiska modellen organiserande syften manglas 
är den ovan nämnda studien av Lavett Lagerström m.fl. (2018). Ett annat 
exempel är Dudas, Rundgrens & Lundegårds (2018) studie där didaktisk 
modellering använts både för extrahering, mangling och exemplifiering i 
syfte att synliggöra komplexiteten i hållbarhetsfrågor i kemiundervisning.  
I och med detta utvecklades tre designprinciper vilka kan fungera som stöd 
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för lärare i deras kemiundervisning (Dudas, Rundgren & Lundegård 2018). 
Andra studier som relateras till didaktiska modeller och didaktisk  
modellering är exempelvis Danckwart-Lillieström, Andrée & Enghag 
(2018), Eriksson & Lundegård (2018), Edhwall & Wickman (2019) och Pihl 
(2018). Flertalet av de nämnda studierna har genomförts i grundskolans 
högre årskurser och på gymnasiet, färre har intresserat sig för  
undervisningen i grundskolans tidigare årskurser – vilket är en motivering 
till föreliggande studie. 
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Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats belyser jag hur lärare genomför undervisning i  
naturorienterande ämnen på lågstadiet. Syftet är att systematisera och  
exemplifiera det innehåll lärarna undervisar, inte bara i naturvetenskap utan i 
vidare bemärkelse i form av en didaktisk modell. I uppsatsen försöker jag 
därför besvara följande forskningsfrågor:  

 
1. Vilka innehållsområden kan identifieras i den naturorienterande  
undervisningen på lågstadiet? 
 
2. Hur kan de olika innehållsområdena beskrivas och karaktäriseras? 
 
3. Hur hanterar lärare dessa innehållsområden i relation till undervisningens 
syften? 
 
4. Hur kan dessa innehållsområden systematiseras i en didaktisk modell? 
 
Utifrån studiens resultat kommer sedan den didaktiska modellens fruktbarhet 
och konsekvenser för elevers lärande att diskuteras i uppsatsens avslutande 
diskussionskapitel. 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett preludium där ett empiriskt exempel används för 
att belysa några aspekter av den naturorienterande undervisningens  
komplexitet. Efter inledning och forskningsöversikt har uppsatsens syfte och 
frågeställningar presenterats (ovan). Därefter beskrivs studiens teoretiska 
ramverk och metodologiska utgångspunkter. Strax före resultatavsnittet  
finner man uppsatsens interludium, vilket ämnar fungera som en brygga 
mellan uppsatsens tidigare kapitel och dess resultatredovisning. Uppsatsens 
frågeställningar besvaras i resultatkapitlet på följande vis: I första avsnittet 
besvaras den första och andra forskningsfrågan, under rubriken  
Tre innehållsområden. Den tredje frågan besvaras i det andra avsnittet, under  
Innehållsområden och kontinuitet. Den fjärde frågan besvaras i resultatets 
tredje del, Didaktiska partitur – en tentativ didaktisk modell. Efter resultat-
genomgången sammanfattas och diskuteras studiens bidrag. Där diskuteras 
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hur den didaktiska modellen kan vara användbar för att beskriva  
undervisning och konsekvenser för elevers lärande. Uppsatsen avslutas med 
ett postludium. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas licentiatuppsatsens teoretiska grund och studiens 
centrala begrepp och synsätt. Den teoretiska utgångspunkten är  
huvudsakligen hämtad från det pragmatiska perspektivet. 

Didaktik – lärares professionsvetenskap 
Den här uppsatsen handlar om undervisning och didaktik är arbetets  
nyckelord. Didaktik är en viktig och central angelägenhet i all utbildning. 
Dess kunskapsområde är relationen mellan innehållet, lärares undervisning 
och elevers lärande och socialisation. Didaktik är en vetenskaplig disciplin, 
ett akademiskt ämne unikt för lärarutbildningen och således 
lärarprofessionens vetenskap (Wickman, Hamza & Lundegård 2018;  
Wickman 2012). Undervisning brukar beskrivas genom den så kallade  
didaktiska triangeln, i vars tre hörn innehållet, läraren och eleven finns.  
Relationerna mellan dessa ingående komponenter är didaktikens centrala 
relationer (jfr Wahlström 2015, s. 104f). Utifrån dessa centrala relationer 
ställs frågor om undervisningens Vad? Hur? och Varför?  
Vad-frågan behandlar val av innehåll i undervisningen för en viss grupp 
elever. Frågan ”Hur?” gäller metoder för att undervisa detta innehåll för en 
viss grupp elever. Frågan ”Varför?” fokuserar de didaktiska grunderna för 
att göra val av innehåll och metoder i undervisningen.  

I föreliggande studie är följaktligen undervisning och lärande centralt och 
utifrån didaktikens grundläggande frågor kommer texterna beskriva hur 
relationer etableras mellan lärare, elever och innehåll. Här inbegrips även 
den klassrums- och undervisningssituation där undervisningen sker och tar 
form. Elevers lärande av eller meningsskapande i ett undervisningsinnehåll 
diskuteras, såtillvida att det beskrivs utifrån meningsskapande i  
kommunikativa processer i en skolkontext. Ett grundantagande i  
föreliggande arbete, är att mening skapas i en kontext. Ett annat är att  
meningsskapande är möjligt att studera i handling. Meningsskapande  
definieras här som hur det man möter i en viss situation görs begripligt.  
Då lärande nämns menas det meningsskapande som sker i förhållande till ett 
institutionellt syfte (Lidar 2010). I detta arbete följaktligen relaterat till  
syften som rör den naturorienterande undervisningen, och då lärande av ett 
ämnesinnehåll diskuteras i arbetet handlar det om meningsskapande och 
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lärande i NO-undervisning. Detta betyder inte att jag tar för givet att  
innehållet bara behandlar naturvetenskap utan jag undersöker empiriskt hur 
även annat innehåll får betydelse för att uppnå syftena med NO-
undervisningen. 

Erfarenhet genom interaktion 
I Deweys kunskapsfilosofiska perspektiv är experience ett centralt begrepp. 
Ett komplext och mångtydigt sådant, som omfattar både erfarenhet och  
upplevelse. Begreppet experience kan således betona både processen eller 
innehållet av interaktionen mellan individen och miljön (Dewey 1938/1997). 
Erfarenhet reaktualiseras därigenom i relation till interaktionen och  
situationen. Erfarenhet, eller erfarandet, omfattar hela den situation som en  
individ är involverad i. Dewey talar om hur interaktion och kontinuitet är två 
intimt förknippade grundläggande principer för att erfarenhet skall bildas 
(a.a.). En interaktion äger rum mellan individen och det som individen  
interagerar med, såsom föremål och andra personer. Dewey uttrycker att 
begreppen interaktion och situation inte går att skilja från varandra och  
formulerar att ”An experience is always what it is because of a transaction 
taking place between an individual and what, at the time, constitutes his 
environment […].” (Dewey 1938/1997 s. 43). Citatet kan även relateras till 
begreppet transaktion, som liknas vid interaktion och förklarar hur  
kontinuitet och förändring kan förstås i relation till situationen. I mötet  
mellan individer eller mellan en individ och den fysiska miljön finns således 
en ömsesidig påverkan (Östman 2007). Inte heller är principerna kontinuitet 
och interaktion skilda från varandra, utan de ”[…] intercept and unite. They 
are, so to speak, the longitudinal and lateral aspects of experience. Different 
situations succeed one another. But because of the principle of continuity 
something is carried over from the earlier to the later ones.” (Dewey 
1938/1997, s. 44).  

Ett annat nyckelord hos Dewey, och i denna uppsats, är kontinuitet. 
Deweys kontinuitetsprincip kan, som i citatet ovan, beskrivas som att vi lär 
av tidigare erfarenheter, som sedan bidrar till att forma dessa erfarenheter i 
den aktuella situationen, vilka i sin tur förändrar de erfarenheter vi senare 
får. Vi gör alltså kopplingar så väl bakåt som framåt i tiden (Dewey 
1938/1997). Interaktion och kontinuitet är två intimt förknippade grund-
läggande principer för att erfarenhet skall bildas (a.a.). Kontinuitet är också 
nära förbundet med sammanhang och Dewey konkretiserar hur kontinuitet 
och interaktion kan te sig i undervisningen: 

Continuity and interaction in their active union with each other provide the 
measure of the educative significance and value of an experience.  
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The immediate and direct concern of an educator is then with the situations 
in which interaction takes place. […] It includes what is done by the educator 
and the way in which it is done, not only words spoken but tone of voice in 
which they are spoken. It includes equipment, books, apparatus, toys, games 
played. It includes the materials with which an individual interacts, and, most 
important of all, the total social set-up of the situations in which a person is 
engaged.  

(Dewey 1938/1997, s. 45) 
 
Dewey talar också om betydelsen av att skapa kontinuitet i erfarenheterna 
och adekvat för licentiatuppsatsen är principen om erfarenhetens kontinuitet, 
vilken kan beskrivas som att vi i varje erfarenhet både tar med oss något från 
tidigare erfarenheter, vilket i sin tur också formar dessa erfarenheter i den 
pågående situationen. Detta, i sin tur, modifierar de erfarenheter som vi  
senare får (Wickman 2013; Dewey 1938/1997). I det sammanhanget kan 
man också föreställa sig konsekvenser för situationen och vilka praktiska 
följder som eventuellt kan tänkas komma (James 2003). Därav följer också 
betydelsen av att skapa kontinuitet i erfarenheterna (Dewey 2004). Deweys 
empiriska metod sätter kontinuitetsprincipen i ett sammanhang för lärande 
(Wickman 2014). I föreliggande uppsats är också Deweys empiriska metod 
högst central i och med val av angreppssätt.  

Det transaktionella förhållningssättet beskriver hur meningsskapande sker 
i möten där individer interagerar med varandra eller sig själv och  
omgivningen (Östman 2007). Där både vi själva och vår värld blir till i de  
möten vi iscensätter och genomlever, i en ömsesidig och samtidig process 
(jfr Lidar 2010; Almqvist 2014; Östman 2007). Även termen transaktion blir 
betydelsefull i relation till studien, där meningsskapande studeras i ett 
undervisningssammanhang. Där de möten som iscensätts och uppstår och 
samspelet mellan eleverna, lärarna och skolmiljön studeras. 

Lärande i handling 
Sett ur ett pragmatiskt perspektiv kan handlingar beskrivas stå i relation till 
den sociala och kulturella omgivningen, och ses som situerade i praktiker. 
Vår förståelse av världen uppstår i interaktion och mänskligt handlande är 
interaktion mellan den mänskliga naturen och omvärlden  
(Dewey 1938/1997). Erfarandet, som innefattar handling, sker i förhållande 
till omgivningen och våra erfarenheter utvecklas i interaktion med världen  
omkring oss (a.a.). Språket betraktas inte som något som ligger utanför de  
aktiviteter som pågår, utan handling inbegriper både språk och agerande  
(jfr t.ex. Dewey 1925/2013, s. 179).  

Utifrån Deweys tankar kan lärande beskrivas som något som sker i  
möten, där ord och handling får mening. Lärande ses som en process som 
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sker i ett socialt sammanhang (Dewey 1938/1997). Där värderas tidigare 
erfarenheter på nytt sätt, genom nya möten. Det gör att jag i min studie kan 
tala om kunskap som något eleverna gör när de handlar i den kontext de 
befinner sig i just då. Med stöd i Dewey kan handling och erfarenhet  
beskrivas som något man gör men också något man erfar och ser  
konsekvenserna av. Det pragmatiska perspektivet ger mig på så sätt  
möjligheten att studera lärande som något som sker tillsammans med andra, 
och att tidigare erfarenheter rekonstrueras och transformeras i den nya  
situationen. Ett samspel mellan elevernas tidigare erfarenhet, sammanhanget 
för stunden och vad som är syftet framåt. Det pragmatiska perspektivet blir 
också användbart då jag önskar använda mig av beskrivningar om hur  
kontinuitet och förändring kan förstås i meningsskapande processer.  
I relation till min studie innebär dessa punkter att jag kan studera hur olika 
aktiviteter, som samtal och handlingar, griper tag i varandra utan att för den 
delen behöva översätta dessa aktiviteter i ett språkande som ligger utanför 
det som pågår. Jag kan därmed undersöka handlingars funktioner och följa 
och synliggöra processer istället för att söka bakomliggande faktorer eller 
kognitiva förmågor. 

Wittgensteins idéer om språkspel ligger till grund i de analysverktyg jag 
använt i studien. Därför vill jag kort beskriva hur detta gav mig möjligheten 
att i mitt arbete – i analysen, beskriva och precisera hur språket används i en 
specifik situation. Wittgenstein beskriver hur ord och satser får betydelse 
genom deras användning, vilket han kallar språkspel (Wittgenstein 1992). 
Språkspelet grundar sig enligt Wittgenstein i en livsform (Wittgenstein 2012 
§ 19). Det är genom uttrycket ”stå fast” som vi kan tala om de erfarenheter 
vi tillägnar oss i en praktik. Det som står fast, betvivlar vi inte i språkspelet. 
Då ett språkspel förändras, förändras också ordens innebörd (Wittgenstein 
1992). Orden kan således ha olika betydelse i olika situationer. På så sätt 
blev begreppet språkspel användbart för mig då jag i min analys beskrev hur 
språket används på olika sätt i olika praktiker och för olika syften.  
Med tanken att man brukar språket, gör det också möjligt att undersöka 
språk som handling. 

För att tydliggöra hur det teoretiska ramverket kan knyta an till  
uppsatsens resultat gällande kontextens betydelse vill jag kort återkomma till 
Deweys beskrivning av environment och att omgivningen interagerar med 
personliga syften och möjligheter (t.ex. Dewey 1938/1997, s. 44-50).  
I föreliggande arbete beskrivs några av de mer materiella och rumsliga  
förutsättningar lärarna i studien arbetade utifrån, och därtill även den  
undervisningskontext som skapades utifrån detta av dessa lärare. Detta  
relateras till Deweys tankar om att det inte går att skilja situation och  
interaktion från varandra men också i det Dewey talar om som lärarens  
möjlighet att påverka den miljö som ska interagera med eleverna (Dewey 
1938/1997, s. 45-46). I relation till detta används i uppsatsen uttrycken sätta 
scen och iscensätta (jfr Van Poeck, Öhman & Östman 2019).  
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Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för principerna för min undersökning, vilka data 
jag bygger på, hur jag har gått tillväga samt hur materialet har analyserats.  

Metodologisk ansats  
I arbetet studerar jag den naturorienterande undervisningen i grundskolans 
tidigare årskurser. Någon värdering av deltagare och deras individuella  
prestationer i naturorienterande ämnen har inte varit intentionen, och har 
således inte heller gjorts. Data har samlats in från ungefär 17 tillfällen  
(se bilaga 1) och det är således endast en del av all den NO-undervisning 
som försiggick i dessa klassrum som har studerats. 

Syftet med uppsatsen är att systematisera och exemplifiera det innehåll  
lärarna undervisar, försöka identifiera och beskriva olika innehållsområden 
samt undersöka hur lärare hanterar dessa i relation till undervisningens  
syften. En ytterligare intention med arbetet är att systematisera de olika  
innehållsområdena i form av en didaktisk modell. Utifrån detta syfte och för 
att besvara forskningsfrågorna användes kvalitativa metoder. Den kvalitativa 
forskningsmetoden rymmer flera olika tekniker för datainsamling. Av dessa 
metoder kan sedan flera olika användas i en och samma undersökning. Jag 
har valt att kalla min studie kvalitativ eftersom jag med ord beskrivit vad jag 
sett och tolkat (Arthur m.fl. 2012).  

Forskningsdesign beskrivs av Bryman (2011) som en ram för insamling 
och analys av data. Utifrån en sådan inramning skulle denna studie kunna 
beskrivas som en etnografiskt influerad studie där datainsamlingen har gjorts 
genom fältstudier. Varför jag väljer att säga att studien har ett etnografiskt 
förhållningssätt kommer sig av att jag har engagerat mig i en social miljö 
under en längre tidsperiod.  

Datainsamling har gjorts med fältstudier vilket innebär att de  
beskrivningar som presenteras i uppsatsens resultatdel utgår från data som 
samlats in i autentiska situationer. Bryman (2011) skriver att man med  
fältstudier ges möjlighet att studera människor och deras handlingar i  
vardagliga kontexter. Jag har genomfört regelbundna observationer och kan 
formulera en detaljerad redogörelse för denna miljö. Fältstudiernas fokus 
riktades mot lärares och elevers handlingar med intentionen att försöka tyda 
det som skedde under lektionen. Fangen (2005) talar om att fältarbete och 
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deltagande observation kan förekomma som synonyma begrepp (Fangen 
2005, s. 29). Jag använder dem båda, då jag talar om datainsamlingsmetod. 
Datainsamlingen utgörs av klassrumsobservationer i form av deltagande 
observation under vilka fältanteckningar och observationsprotokoll  
kontinuerligt har förts. Syftet med detta var att försöka få en helhetsbild av 
NO-undervisningen i klasserna. För att även kunna lyfta ut en specifik del i 
undervisningen för närmare analys har en övervägande del av  
observationerna också videoinspelats.  

Min bakgrund som lärare och forskarstuderande var känd för deltagande 
lärare. Arthur m.fl. talar om att få tillträde till fältet och ”gatekeepers”  
(Arthur m.fl. 2012) och där tror jag att min lärarbakgrund bidrog till att jag 
fick tillträde. Lärarna släppte in mig i sina klassrum och de avsatte tid för ett 
längre samtal om undervisningen tillsammans med mig och min handledare. 
Att jag just är lärare gav mig också en kännedom och förståelse för studie-
objektet. Det har dock varit viktigt för mig att försöka gå in på fältet med 
öppet sinne och hålla distans till de jag observerade, samtidigt har det varit 
lika viktigt att bygga en god relation till lärarna och eleverna. Jag har varit 
mycket mån om att lärarna inte skulle uppleva att jag var där som  
utvärderare. Den roll jag har haft som observatör skulle kunna gå under vad 
Bryman skriver om som observatör - som - deltagare (Bryman 2011). Jag 
har befunnit mig i klassrummet för att observera och spela in lektionerna. 
Det har inte handlat om delaktighet men jag har heller inte försökt vara en 
fullständig observatör. Jag har alltså inte deltagit i aktiviteter men har ibland 
svarat på frågor från eleverna och samtalat med lärarna. Utifrån Arthur m.fl. 
skulle jag beskriva att det som en reactive observation (Arthur m.fl. 2012). 
På så sätt att jag har informerat både lärare, elever och föräldrar om studien 
och vad det är i undervisningen jag studerar. 

Metoder för datainsamling och undersökningens 
genomförande 
Datainsamling har skett i tre omgångar. För att strukturera texten nedan  
kallar jag första datainsamlingsperioden för Datainsamling 1 (D1), den andra 
för Datainsamling 2 (D2) och den tredje för Datainsamling 3 (D3). 

Deltagare och urval 
Studien har genomförts på en och samma skola under tre perioder. Skolan är 
en fyrparallellig skola med cirka 600 elever, från förskoleklass till grund-
skolans årskurs 6 och ligger i Stockholmsområdet. Undersökningen  
genomfördes i fyra klasser. Den första delen av empiriinsamlingen ägde rum 
under vårterminen 2015 där två lärare och deras klasser i årskurs 3 deltog. 
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Den andra delen ägde rum under vårterminen 2016, då ytterligare två lärare 
på skolan och deras klasser i årskurs 1 deltog. Vid den tredje perioden av 
datainsamlingen, som genomfördes i november 2016, deltog en av de två 
lärarna från D2 och dennes klass. Eleverna i den tredje datainsamlingen gick 
då i årskurs 2. De klasser som medverkade i studien motsvarade varandra 
storleksmässigt med 26 eller 29 elever i varje klass. I de fyra klasserna  
ansvarade de respektive lärarna för undervisningen i samtliga teoretiska  
ämnen. Alla lärare i studien var behöriga lärare. Att första insamlings-
perioden just genomfördes under vårterminen i årskurs 3 berodde på att det 
finns kunskapskrav för årskursen. Detta sågs som en sorts garant på att 
undervisningen mer explicit skulle uttrycka styrdokumentens övergripande 
förmågor och centrala innehåll eftersom lärarna under vårterminen också 
skulle bedöma elevernas förmågor efter dessa kunskapskrav. Detta i sin tur 
antogs vara en för studien lagom avgränsning gällande ämnesinnehåll. 
Sammantaget ger den totala datainsamlingen en god överblick över hur 
undervisning på lågstadiet kan se ut och bedrivas. 

Datainsamling 
Det empiriska materialet består av fältanteckningar, videoinspelningar och 
ljudupptagningar från två klasser i årskurs 3, två klasser i årskurs 1 samt en 
klass i årskurs 2 (som även deltagit under åk 1). Korta samtal med lärarna 
har löpande förts under studiens gång och enklare noteringar gjordes i  
samband med dessa. Lärarna har också konverserat med mig via e-post kring 
lektionsplanering och tider för observationer under det att studien pågått. 
Efter D2 träffade jag och min handledare tre av de deltagande lärarna (den 
fjärde fick förhinder) under en heldag där vi tillsammans gick igenom delar 
av empirin, den påbörjade analysen och analysverktyg. Samtal kring studiens 
fortsatta arbete fördes också. Detta samtal spelades in med diktafon. 

Mellan februari och maj 2015 genomfördes klassrumsobservationer i 
form av deltagande observation under vilka fältanteckningar och  
observationsprotokoll kontinuerligt fördes. Syfte med detta var att försöka få 
en helhetsbild av NO-undervisningen i klasserna. För att även kunna lyfta ut 
en specifik del i undervisningen för närmare analys har ett antal lektioner 
också videoinspelats. Två lärare och deras klasser följdes i deras  
undervisning i naturorienterande ämnen, vid en lektion per vecka.  
Eleverna gick i årskurs 3 och var 9-10 år gamla. Datainsamlingen inleddes 
på vårterminen när eleverna gick sista terminen i årskurs 3. Det empiriska 
materialet består av ungefär 210 minuter bild- och ljudupptagning samt  
observationsprotokoll och fältanteckningar från 12 lektioner (sammanlagt 
710 minuter). Inspelningarna genomfördes med en videokamera och två till 
fyra diktafoner, där en diktafon var kopplad till läraren och de andra till 
grupper av elever. Vid fältarbetet placerades videokameran så att den  
fångade främst läraren vid dennes genomgångar samt hos två elevgrupper 
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vid respektive inspelning och i respektive klass. Jag har inte styrt de  
inspelningar som gjorts, jag har alltså spelat in de här lektionerna utan att 
påverka lektionernas ämnesinnehåll.  

Den andra sekvensen av klassrumsobservationer gjordes under våren 
2016. Det var två lärare och deras klasser som följdes i deras undervisning i 
NO vid fyra lektionstillfällen under fyra dagar, då klasserna behandlade ett 
specifikt ämnesinnehåll (vitsippan/växtens delar). Eleverna gick i årskurs 1 
och var 7-8 år gamla. Det empiriska materialet består av ungefär 240 minuter 
bild- och ljudupptagning samt fältanteckningar från dessa lektioner.  
Inspelningarna genomfördes med en videokamera och fyra diktafoner där 
den ena diktafonen var kopplad till läraren och de andra placerades på bord 
där elever arbetade i mindre grupper. Videokameran placerades så att den 
främst fångade läraren. Inte heller denna gång hade jag styrt de inspelningar 
som gjorts, jag har alltså spelat in utan att påverka lektionernas innehåll. Här 
hade jag dock fått vara med och observera då lärarna planerade för lektions-
avsnitten, men utan att vara delaktig i innehållet. Detta gjorde att jag innan 
inspelningarna visste vilket ämnesområde som skulle behandlas vid dessa 
lektioner. 

Den tredje omgången av datainsamling genomfördes tillsammans med en 
lärare och dennes klass (även deltagare D2). Lektionsupplägg och innehåll 
planerades i stora drag tillsammans med läraren och utgick från de lektioner 
som tidigare hade genomförts av lärarna under D1 och hade behandlat temat 
friktion. Klassen, som denna del av studien genomfördes i, var först indelad i 
tre mindre grupper (tre lektioner följde på varandra), därefter genomfördes 
en lektion i helklass. Då det första lektionspasset hade genomförts  
diskuterade jag och läraren lektionsinnehållet med varandra. Därefter gjordes 
en mindre revidering innan dess att lektionen genomfördes på nytt med  
nästkommande elevgrupper. Ytterligare en lektion hölls sedan i helklass, där 
alla elever som tidigare varit indelade i grupper deltog. Det var en och 
samma lärare som genomförde samtliga lektioner under denna data-
insamlingsperiod. Lektionerna spelades in med en videokamera och fyra 
diktafoner. Eleverna gick i årskurs 2 och var 7-8 år gamla. Fältanteckningar 
fördes och mellan varje lektion fördes också anteckningar över vilka  
eventuella förändringar i lektionen som gjordes. Det empiriska materialet 
består av ungefär 175 minuter bild- och ljudupptagning samt fält-
anteckningar från dessa lektioner. Till fältanteckningarna finns också bilder 
på materiel och föremål som användes i undervisningen. Det samlade  
empiriska materialet redovisas i bilaga 1.  

Datainsamlingsperioderna nämns på följande sätt i resultatkapitlet; Data-
insamlingsperiod 1 (D1) försiggick under vårterminen 2015, Data-
insamlingsperiod 2 (D2) vårterminen 2016 och Datainsamlingsperiod 3 (D3) 
höstterminen 2016. De fyra lärare som deltog i studien nämns som Lärare 1 
(L1), Lärare 2 (L2), Lärare 3 (L3) och Lärare 4 (L4). Eleverna gick i års-
kurserna 1, 2 och 3 och var 7-10 år gamla. Elevernas namn är fingerade i alla 
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delar av uppsatsen och har kallats E1, E2, E3 och så vidare efter den  
turordning de gör sina uttalanden i excerpten. Samma beteckning används i 
samtliga exempel, även om det är olika elever och klasser det handlar om. 

Databearbetning 
Numreringen på mina forskningsfrågor beskriver i någon mån den ordning i 
vilken analysen genomfördes. Inledningsvis analyserade jag vilka innehålls-
områden som kan identifieras och hur de kan beskrivas och karaktäriseras. 
Dessa innehållsområden utgör grunden i den didaktiska modellen för att 
systematisera innehållsområdena. I den didaktiska modellen beskrivs också 
hur i vilken grad innehållsområdena bidrar till undervisningens syften.  
Svaret på denna fråga utgjorde grunden i den didaktiska modellen för att 
beskriva hur vissa innehållsområden ibland är primära och ibland sekundära.  

För att besvara de två första forskningsfrågorna gick jag efter fältarbetet 
igenom inspelningar och observationsprotokoll och en första beskrivning av 
materialet utfördes. 

Alla fältanteckningar renskrevs i direkt anslutning till observerad lektion. 
Till dessa lades också material som fotografier över undervisningsmaterial 
eller kopior av arbetsblad som läraren hade använt under lektionen. Video-
inspelningar och ljudupptagning har transkriberats ordagrant. En del av  
texterna gjordes sedan mer läsbara, genom att jag tog bort markerade pausers 
längd, överlappande tal eller uttryck som ”äh”. Då detta gjordes sorterades 
texten också in i en tabell för att få en bättre struktur och en mer  
övergripande bild. De ursprungliga transkripten har behållits. Att lägga in 
varje uttryck i den beskrivna tabellen blev också ett sätt att noggrant läsa 
igenom texten ytterligare en gång. Tabellerna kompletterade också de  
tidigare transkripten på så sätt att de gav en annan struktur. Kommentarer 
och anteckningar kring det som jag funderade över var lätt att föra ner i en 
kolumn intill det uttalade. Lärarnas lektioner kunde sedan jämföras på ett 
mer övergripande sätt än vad de tidigare transkripten möjliggjorde. Eftersom 
jag har bearbetat texten är det viktigt att komma ihåg att talet, det sagda, 
alltså har påverkats och behandlats av mig.  

Läsning av de transkriberade texterna var ett första steg att börja  
strukturera dem. Noteringar om viktiga iakttagelser och kommentarer  
gjordes i marginalen. Efter detta tematiserades materialet kring några under-
rubriker. Dessa rubriker fick namn av sådant jag tyckte var viktigt att  
uppmärksamma. En sådan rubrik var till exempel ”Att handla i klass-
rummet”. Här samlade jag frågor och funderingar kring hur jag upplevde att 
dessa klassrum särskilde sig från klassrum där eleverna är äldre.  
Att kategorisera materialet var ett sätt att försöka strukturera detta  
ytterligare. Under rubriker som ”Klassrummet/Lektionsinnehåll” samlades 
sådant som tycktes specifikt för ett klassrum med elever i dessa årskurser. 
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Ett nästa steg var att närmare analysera de lektioner som behandlade  
fenomenet friktion, då båda lärarna under D1 hade utgått från samma  
lektionsplanering och tre av dessa lektioner var inspelade. Efter ytterligare 
bearbetning av texterna sorterades materialet på nytt med nya underrubriker. 

För att besvara den tredje forskningsfrågan gick jag igenom  
kategoriseringen på nytt och sorterade in exempel på hur lärarna verkade 
hantera olika undervisningsinnehåll i de olika undervisningssituationerna. 
Dessa systematiserades i ytterligare tabeller under rubrikerna Vad läraren 
gör, och Hur läraren gör, samt kopplades till de olika lektionernas olika  
delar.  

Den empiri som samlades in under den andra datainsamlingsperioden 
gick jag först igenom innan någon bearbetning gjordes. Efter granskningen 
skrev jag sammanfattande beskrivningar över material som fångats av bild- 
och ljudupptagning. Beskrivningarna sammanfattade lektionerna utifrån 
studiens intresse och de tre första forskningsfrågorna. Valda delar av video-
inspelningar och ljudupptagning har sedan transkriberats ordagrant. Även 
den empiri som samlades in under den tredje datainsamlingsperioden gicks 
först igenom, innan någon bearbetning gjordes. Som vid de tidigare data-
insamlingarna, skrev jag efter genomgången sammanfattande beskrivningar 
över materialet utifrån hur läraren riktade sina uttalanden till eleverna  
i helklass och då eleverna arbetade självständigt i grupper. Därefter  
transkriberades delar av materialet av ljud- och videoinspelningarna, där 
läraren hade uttalat sig, ordagrant. I detta ingick då även de elever som  
läraren hade samtalat med, både i grupper och i helklass. Valda delar av 
elevers arbete i grupper transkriberades också. Till dessa data finns också 
fältanteckningar och fotografier på undervisningsmaterial samt kopior av de 
skrivhäften som eleverna hade ritat och fört anteckningar i.  

Utifrån data från alla tre datainsamlingarna fylldes tabellerna med de 
olika kategoriseringarna på allt eftersom. Detta utmynnade i en  
sammanfattande beskrivning av varje lektions innehåll och till detta  
gemensamma underkategorier kring hur lärarna hanterade innehållet i  
relation till undervisningens syften och huruvida läraren hanterade detta 
innehåll som primärt eller sekundärt. Utifrån detta bearbetades mina data 
ytterligare med tre olika analysverktyg, vilka beskrivs i stycket nedan.  
Under rubriken Analysprocess beskrivs också hur, och i vilka delar  
analysverktygen har används i materialet. 

Analysverktyg 
All data som samlats in har bearbetats med utgångspunkt i syftes-
formuleringen och frågeställningar. Empirin från de två första perioderna av 
datainsamling låg till grund för den tredje datainsamlingsperioden där  
ytterligare en lektionssekvens filmades. Den empiri som har samlats in har 
kategoriserats som helhet och i delar (utvalda sekvenser) analyserats med 
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hjälp av organiserande syften och i relation till detta också praktisk  
epistemologisk analys (PEA). I vissa delar av materialet har också analys av 
epistemologiska riktningsgivare används, dock har dessa använts mer  
övergripande och inte som kategorier av riktningsgivare. Angreppssättet i 
analysen bygger således på pragmatisk grund och tar sin utgångspunkt i  
tidigare studier av handling i klassrumskontexter.  

Analys av praktiska epistemologier 
Delar av det empiriska materialet har analyserats med praktisk  
epistemologisk analys (practical epistemology analysis, PEA),  
ett metodologiskt ramverk utvecklat av Wickman och Östman (2002). PEA 
har sin utgångspunkt i pragmatiska och sociokulturella perspektiv, där 
Deweys och Wittgensteins senare arbeten ligger till grund (Wickman 2013). 
Analysverktyget relaterar till Deweys empiriska metod och kan användas för 
att studera lärandeprocesser, för att till exempel förstå lärandesituationens 
betydelse för det innehåll som skapas (Wickman 2012). Både lärande-
processen och innehållet är således föremål för analysen (Lundqvist &  
Östman 2009). För att analysera praktiska epistemologier används  
begreppen; möten, stå fast, relationer och mellanrum (Wickman & Östman 
2002). Central och grundläggande är också termen syfte. Det är i det som 
kallas möte som den meningsskapande processen tar sig uttryck. Då något 
står fast i mötet, ifrågasätts inte ord eller handlingar. Deltagarna använder 
orden och yttrandena utan att fråga eller tveka (a.a.). Termen stå fast hör 
ihop med Wittgensteins idéer om språkspel. För att lära sig något skapas 
relationer till det som står fast. Genom att uppmärksamma och överbrygga 
mellanrum (gap) som uppstår mellan det som ”står fast” och det nya, skapas 
alltså relationer (Lundqvist & Östman 2009). Lärande kan således betraktas 
som ett skapande av relationer, i form av likheter och skillnader till det som 
står fast (Lundqvist 2009). Avgörande för min analys har framför allt varit 
att karaktärisera innehållet i de mellanrum och relationer som lärare och 
elever skapade som en bas för kategoriseringen i innehållsområden. 

Analys av organiserande syften 
Organiserande syften hör samman med det John Dewey kallade för den  
empiriska metoden och kontinuitetsprincipen (Johansson & Wickman 2011). 
Johansson och Wickman (2011) använder termen organiserande syften för 
att visa på hur undervisningens olika syften kan göras kontinuerliga i relation 
till de syften aktiviteterna under lektionerna har, och på så sätt stötta elever-
nas lärande. Organiserande syften delas in i närliggande syften och över-
gripande syften. Närliggande syften kan beskrivas som mer elevorienterade 
mål. Övergripande syften beskriver de mer övergripande målen, till exempel 
lärarens eller kursplanernas mål med undervisningen (Johansson &  
Wickman 2018). Närliggande syften har ett samband med det som Dewey 
kallar för ends in view (Johansson & Wickman 2011). Närliggande syften är 
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tänkta att fungera som mål i sikte, vilket betyder att eleverna kan delta med 
sina erfarenheter och sitt språk, det vill säga att de kan ta sig vidare i  
aktiviteten. Om närliggande syften inte fungerar som mål i sikte, kan  
eleverna inte ta sig vidare i aktiviteten på ett meningsfullt sätt.  
När närliggande syften följaktligen görs kontinuerliga med det övergripande 
syftet finns det möjlighet för lärandeprogression (a.a.). I föreliggande studie 
har organiserande syften använts både i analysen av data och som ett sätt att 
diskutera organiserande syften som didaktisk modell i förhållande till de i 
uppsatsens benämnda innehållsområden.  

Analys av epistemologiska riktningsgivare 
Precis som de tidigare beskrivna analysverktygen kommer de pragmatiska 
idéerna till användning och operationaliseras även i analys av  
epistemologiska riktningsgivare (epistemological moves analysis, EMA)  
(ex. Lidar m.fl. 2006; Lidar 2010; Lundqvist 2009). Epistemologiska  
riktningsgivare används för att undersöka lärares handlingar och deras  
betydelse för elevers lärandeprocess och är ett sätt att studera hur en  
privilegieringsprocess kan se ut som gör att människors lärande tar en viss 
riktning och inte en annan (Lidar 2010). Lidar och Lundqvist identifierar 
fem olika typer av epistemologiska riktningsgivare: Bekräftande,  
Instruerande, Genererande, Om-orienterande och Rekonstruerande  
(Om-konstruerande i Lundqvist 2009) (Lidar 2010; Lundqvist 2009).  
De olika riktningsgivarna fyller olika funktioner. I föreliggande studie  
används inte olika kategorier av riktningsgivare, utan begreppet riktnings-
givare används istället mer övergripande för att beskriva hur lärarna i studien 
riktade uppmärksamheten mot vad som är relevant i förhållande till olika 
slag av undervisningsinnehåll. Epistemologiska riktningsgivare relaterar till 
det som beskrivs som Deweys transaktionsperspektiv i det teoretiska  
ramverket. Analysverktyget är användbart för att beskriva hur lärare gör för 
att rikta elevernas uppmärksamhet mot vad som anses vara relevant kunskap 
och vad som är lämpliga vägar att nå kunskap i en specifik praktik (Lidar 
2010). De handlingar som läraren utför i samspel med eleverna i samtalen 
om innehållet i undervisningen är vad som fokuseras (Lidar & Lundqvist 
2014).  

Analysprocess 
Tidigare i kapitlet har framkommit att analysarbetet av studiens första och 
andra del bygger på insamlat material från ordinarie undervisning samt att 
data från den tredje insamlingsperioden bygger på insamlat material utifrån 
lektioner där en av de deltagande lärarna och jag som licentiand tillsammans 
hade diskuterat planeringen av en lektionssekvens. Bearbetning och analys 
av data påbörjades direkt efter att data insamlats. Det första steget på väg in i 
analysarbetet togs redan under transkriberingen av det inspelade materialet. 
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Att transkribera kunde stundtals upplevas som ett tidsödande arbete men 
samtidigt genererade det idéer inför analysarbetet och gav mig god  
kännedom om materialet. Parallellt med transkriberingen gjordes också egna 
kommentarer på ett separat dokument för varje transkriberad lektion. Vad 
jag framför allt uppmärksammade vid den första bearbetningen av data var 
lektionernas stora rikedom rent innehållsmässigt, och hur komplex denna 
undervisning var. Jag gjorde således en tolkning av andra graden (se Fangen 
2005, s. 228) och i och med detta försökte jag göra en tätare beskrivning 
genom att börja min egen tolkning av vad arbetet i klassrummet verkade 
handla om. Dessa tolkningar systematiserades i tabeller och därefter  
kategoriserades dessa under rubriker som exempelvis ”Att genomföra enkla 
naturvetenskapliga undersökningar”, ”Att språka” och ”Att göra skillnad på 
innehåll”. Detta blev sedan ett underlag för analyssteg 1. Då data från  
lektioner som behandlat ett visst ämnesinnehåll också bearbetats vidare i 
underkategorier, blev dessa i sin tur underlag för analyssteg 2. Den samlade, 
täta beskrivningen av klassrumssituationerna ledde fram till det som i  
uppsatsen kallats att sätta scen och iscensätta undervisningen (jfr Van Poeck, 
Öhman & Östman 2019), vilket sedan blev en del av uppsatsens Interludium.  

Analyssteg 1 
Syftet med den första delen av analysen har varit att urskilja företeelser och 
innehåll som bildar mönster i materialet och som därmed pekar på  
utmärkande drag i NO-undervisningen i dessa klassrum. Materialet  
strukturerades genom att arbeta med noteringar och kommentarer.  
Efter ytterligare genomgångar av den sammanlagda mängden data, video-
inspelningar och transkriptioner från alla tre datainsamlingar gjordes en 
sammanställning av materialet. Ur sammanställningen utkristalliserades tre 
övergripande kategorier, som fick beteckningarna Ämnet, Tala, läsa, skriva 
och Socialt samspel. Under innehållsområde Tala, läsa, skriva placerades då 
exempelvis transkriptioner och beskrivningar som relaterade till ett arbete 
med att utveckla elevers läs- och skrivförmågor, som förmågan att hantera 
skrift vid dokumenterandet av en systematisk undersökning. Resultatet av 
den första analysen, som alltså är mina analyser av empirin i relation till 
dessa tre innehållsområden, utgjorde sedan grunden för den andra analys-
omgången, där organiserande syften, och i samband med detta praktisk 
epistemologisk analys (PEA) samt epistemologiska riktningsgivare (EMA) 
användes som analysverktyg.  

Analyssteg 2 
Under det andra steget av analysen används de olika didaktiska analys-
verktygen organiserande syften, praktisk epistemologisk analys och  
epistemologiska riktningsgivare för att kunna få en mer nyanserad bild av 
vad som händer i de olika klassrumssituationerna och hur lärare och elever 
riktar uppmärksamhet mot olika innehåll. Organiserande syften används för 
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att få syn på undervisningsprocessen och praktisk epistemologisk analys 
användes för att kunna tala om hur närliggande syften kom att fungera som 
mål i sikte. PEA kan också användas för att studera hur människor handlar 
för att värdera olika alternativ, oberoende om värdena är kognitiva,  
moraliska eller estetiska (Wickman & Jakobson 2005; Wickman 2013).  
I detta hänseende har data i denna studie till exempel analyserats i relation 
till elevernas sätt att använda estetiska värdeomdömen.  

En utgångspunkt var de kännetecknande dragen i dessa klassrum med  
avseende på lärarnas handlingar och vilka konsekvenser för elevernas  
lärande detta skulle kunna få, därav användes även epistemologiska  
riktningsgivare som analysverktyg. Dock användes analysverktyget utan att 
identifiera specifika riktningsgivare, mer i avseende att studera hur lärarna 
gjorde för att rikta uppmärksamheten mot det som var relevant i  
undervisningssituationen.  

Ett ytterligare steg i analysen, vilket bygger på de två tidigare analyserna, 
var att låta idéerna om ett reflektionsverktyg stå i centrum. Här användes 
framför allt den didaktiska modellen organiserande syften som inspiration 
kring hur lärare kan planera för kontinuitet mellan olika syften för att  
möjliggöra lärandeprogression. Genom studierna av undervisningen i de 
observerade klassrummen blev det tydligt att de innehållsområden som 
nämnts ovan alla pågick mer eller mindre samtidigt och att läraren på olika 
sätt växlade mellan områdena, vilket kom att beskrivas som att ett innehålls-
område fungerade som primärt respektive sekundärt. Modellen som skapats 
är ett sätt att illustrera detta.  

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden är väsentliga för att skydda de som  
medverkat (Arthur m.fl. 2012). I denna studie har de etiska aspekterna  
behandlats både muntligt och skriftligt innan studierna påbörjades. Lärarna i 
studien är tillfrågade och har gett sitt medgivande både muntligt och  
skriftligt. Avidentifierat missivbrev redovisas i bilaga 2. Regler för  
forskningsetiska principer har följts och eftersom eleverna var under 15 år 
har även vårdnadshavare till elever informerats och skriftligt lämnat sitt  
samtycke inför elevernas deltagande. Avidentifierat missivbrev redovisas i 
bilaga 3. Fem elever avböjde att medverka i forskningsstudien och video-
kameran har därför bara filmat klassernas lärare och mindre elevgrupper där 
alla elever i gruppen hade valt att delta i studien. Lärarna och eleverna blev 
informerade om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 
kunde avbryta den. Rektor på skolan hade också godkänt att studien  
genomfördes på skolan samt tagit del av den information och det samtyckes-
brev som skickades ut till vårdnadshavarna. Alla elevers och lärares namn är 
anonymiserade i transkriptioner och i uppsatsens exempel. Till de  
forskningsetiska frågorna användes Vetenskapsrådets Forskningsetiska  
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principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  
(Vetenskapsrådet 2002) och God forskningssed (Vetenskapsrådet 2018). 
Insamlad data har hanterats varsamt och förvaras enligt riktlinjerna.  
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Interludium 

Med tanken att skildra den komplexa verksamhet lärare och elever kan  
befinna sig i, inleddes föreliggande uppsats med en målande beskrivning av 
en undervisningssekvens utifrån en av de observerade lektionerna som  
genomfördes i början av studien. För att tydliggöra hur det teoretiska  
ramverket kan knyta an till detta exempel och uppsatsens övriga resultat 
gällande kontextens betydelse beskriver följande textstycken några av de 
mer materiella och rumsliga förutsättningar lärarna i studien arbetade utifrån. 
Detta återkommer jag sedan till i uppsatsens resultat då jag talar om  
undervisningssituationernas kontextualisering utifrån de ramar och förut-
sättningar lärarna i dessa klassrum hade att förhålla sig till, samt hur lärarna 
sedan satte scenen och iscensatte undervisningen i relation till dessa grund-
förutsättningar och undervisningens syften och mål. I relation till  
undervisningens syften används Exempel 4 nedan för att även relatera  
empirin till organiserande syften (Johansson & Wickman 2011), då detta var 
ett analysverktyg som användes i studien. Detta interludium ska följaktligen 
fungera som en brygga mellan uppsatsens tidigare delar och resultatkapitlet.  

 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns ett 
ämnesintegrerat centralt innehåll för årskurserna 1-3 i de naturorienterande 
ämnena (Skolverket 2019). De deltagande lärarna och deras respektive  
klasser talade också om NO som ett ämne. På klassrummens tavlor hade 
lärarna skrivit upp en planering som visade den aktuella skoldagens innehåll 
med tider för lektioner, raster och lunch. Där stod då alltså NO på tavlan vid 
de lektioner som observerades. Då lärarna sedan muntligt gick igenom  
skoldagens innehåll med eleverna talade man således inte om ämnen som 
fysik, kemi eller biologi, utan om NO. Dock specificerades vilket ämnes-
innehåll som skulle gälla för NO-lektionen, som exempelvis växtens olika 
delar eller tyngdkraft, friktion och jämvikt.  

Ämnesinnehållet i de observerade lektionerna relaterade till läroplanens 
övergripande, ämnesspecifika förmågor samt kursplanens centrala innehåll 
för årskurserna 1-3. Kunskapskravet i fysik för årskurs 3 gällande  
”kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och  
rörelse” (Skolverket 2019, s. 179) behandlades mer explicit än andra  
kunskapskrav då två av lärarna i årskurs 3 följde en skriftlig planering där 
detta nämndes. Klasserna arbetade då med ett arbetsområde kallat Kraft och 
rörelse där en fördjupning kring tyngdkraft och friktion var en del. Till grund 
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för arbetet låg en så kallad lokal pedagogisk planering. I planeringen  
framgick att eleverna bland annat skulle få göra enkla undersökningar på 
skolan, lära mer om hur tyngdkraft och friktion påverkar oss i vår vardag och 
hur man gör en enkel dokumentation av en undersökning.  

Oftast arbetade man i helklass i det ordinarie klassrummet. Lärarna  
undervisade i grupper om 26-29 elever och man hade inte tillgång till annan 
lokal för den naturorienterande undervisningen, som exempelvis en NO-sal 
eller laborationssal. Det materiel elever och lärare använde sig av under de 
observerade lektionerna var framförallt sådant som går att finna i ett vanligt 
klassrum. Då eleverna arbetade med enkla naturvetenskapliga  
undersökningar var det till exempel gem, suddgummi och tärningar man 
använde sig av. Visst materiel hade lärarna också lånat från fritidshemmet 
såsom skedar, tallrikar, plastbunkar och byggklossar. Två lärare lånade trä-
skivor från träslöjdssalen för att använda dem som ett lutande plan då man 
arbetade med temat friktion. Förstoringsglas och luppar fanns att tillgå vid 
arbetet med växtens delar. Att man inte hade tillgång till en NO-sal skulle 
möjligtvis kunna förklara en tillsynes begränsad tillgång på materiel, jämfört 
med vad som kan finnas till förfogande i den naturorienterande  
undervisningen i de högre årskurserna.  

Lärarna förberedde alltså material och rum inför sina NO-lektioner.  
Till de praktiska aktiviteterna hade lärarna ordnat med träskivor, vitsippor, 
hämtat bunkar och luppar, plockat fram och så vidare. Lärarna förberedde 
klassrum och material i syften som relaterade till ämnet och skulle kunna 
sägas vara en introduktion till den naturorienterande skolkontexten och  
naturvetenskapen. De satte så att säga scenen för den tillblivande  
undervisningen. När lektionen sedan satte igång, iscensattes också  
undervisningen utifrån lektionens mål och syften. Ofta inleddes en lektion 
med att man repeterade något man hade arbetat med tidigare eller så startade 
man i ett vardagligt problem som blev till en introduktion av vad lektionen 
skulle behandla. Under lektionerna kring fenomenet friktion gjordes till  
exempel jämförelser med skor. Ett exempel på hur en sådan lektion kunde 
starta upp, var då en lärare nämnde begreppet friktion vid lektionsstart, ”Vi 
tog upp ett annat begrepp. Friktion. Vad var friktion?” (Exempel 2 – Starta i 
tidigare erfarenhet D1, L2, fältanteckningar). Med avstamp i dessa frågor tog 
man sedan de egna tofflorna som exempel. Läraren lät en elev stiga fram 
framför klassen och göra en jämförelse med att glida på golvet i strump-
lästen och att glida över golvet med lärarens stora tofflor.  
Tofflorna användes vidare till att demonstrera ytans storlek och skillnaderna 
i strukturen där sulan hade slitits ned. Klassen talade i detta sammanhang 
också om hög – eller låg friktion och läraren sade till exempel: ”Med mina 
tofflor, jämför ytan mellan tofflan och strumpfoten. Vilken är den största 
skillnaden?” och ”Nu börjar ni se skillnader. Material, tyg mot plast, yta.” 
När eleven som stod framför klassen sedan även tog av sig sina strumpor och 
åter skulle försöka glida över golvet användes frågor som: ”Tror ni högre 
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eller lägre friktion?” och ”Varför tror ni att det är så? Varför tror du att det 
blir så? Vilket gled bäst, på det här golvet vill säga?” (Exempel 3 – Starta i 
tidigare erfarenhet D1, L2, fältanteckningar). Med dessa exempel har jag 
velat visa hur läraren iscensatte undervisningen. 

Lektionerna startade med ett samtal mellan lärare och klass där man  
repeterade vad man tidigare arbetat med, och där man också lyfte mer natur-
vetenskapliga begrepp, vanligtvis i kombination med ett praktiskt inslag eller 
en demonstration av något slag. Det fanns ofta en portion lekfullhet i själva 
iscensättandet. Lärarna kunde till exempel inledda ett område som kraft och 
rörelse med att kasta ett äpple mellan sig och eleverna för att få igång en 
diskussion om tyngdkraft eller demonstrera friktion genom att själv glida 
över golvet med skor, tofflor och strumpor. Andra exempel på detta var att 
inleda lektionen med att låta eleverna uppleva fysikaliska fenomen på skol-
gården eller att överraska klassen med att komma in i klassrummet utklädd 
till Carl von Linné, för att berätta om Linnés stora intresse för blommor och 
göra jämförelser med äldre tiders naturvetenskap. För att utifrån detta sedan 
introducera det närliggande syftet att undersöka en vitsippas olika delar 
(stam, kronblad, ståndare, pistiller och så vidare). Att ta med sig grodrom i 
en burk för att låta eleverna följa grodans utveckling eller plocka in buketter 
av vitsippor för att sedan låta eleverna undersöka blommans delar med lupp 
är exempel på inledande inslag och kan relateras till det som kallas  
”förberedande sätta scenen” (preparatory scene-setting) (Van Poeck, Östman 
& Öhman 2019). Texten ovan har beskrivit hur lärarna både förberedde 
undervisningen och också iscensatte denna vid lektionens start. Detta skedde 
i relation till undervisningens och NO-lektionernas olika mål och syften. Att 
lärarna repeterade, relaterade och påvisade ämnesinnehållet var också något 
som skedde även under det att lektionerna pågick, alltså inte bara vid  
lektionernas uppstart. Till exempel då lärarna riktade uppmärksamheten mot 
något som man ville att eleverna skulle upptäcka eller uppmärksamma. Då 
kunde det exempelvis handla om att uppmärksamma de ludna bladen,  
ståndarna eller färgförändringarna hos kronbladen på en vitsippa, under det 
att eleverna arbetade med att undersöka växten med lupp.  

Kontinuiteten mellan undervisningens olika mål har betydelse för elevers 
lärande. När undervisningens närliggande syften fungerar som mål i sikte för 
eleverna, ser eleverna målet med aktiviteten och vet vart man är på väg. Och 
då närliggande syften görs kontinuerliga med det övergripande syftet finns 
det möjlighet för lärandeprogression (Johansson & Wickman 2011).  
I anknytning till att sätta scen och iscensätta undervisningen, kommer  
följande exempel visa hur en av lärarna i studien startar upp lektionen och  
introducerar övergripande syfte och lektionens närliggande syften. Det över-
gripande syftet beskriver målet med undervisningen och relaterar här till 
lärarens planering av arbetet med växtens livscykel, och att kunna beskriva 
hur växter är uppbyggda och fortplantar sig. De närliggande syftena uttrycks 
av läraren som den aktivitet eleverna skulle genomföra, att närmare studera 
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vitsippans delar. Excerptet är satt i tabell för att både visa på vad läraren 
sade, och samtidigt gjorde, när detta sades.  
 
 
Exempel 4 – Beskriva mål och syften D2, L3 
 
Läraren håller upp blomman, riktar uppmärksamheten mot lektionens syfte 
och relaterar detta till elevernas tidigare erfarenhet av vitsippan.  
 
 Vad läraren säger Vad läraren gör 

 
Analys 

1 Och varför ska vi jobba med 
vitsippan då? 
 

  

2 Jo, idag så ska vi jobba med det 
här vad de olika delarna på en 
växt heter. 

Läraren håller en 
vitsippa i handen 
och visar denna 
med en gest. 
 

Närliggande 
syfte 

3 Då har jag valt vitsippan för ni 
kan redan en del om vitsippan. Så 
ska vi fortsätta. 

Visar med handen 
en cirkulär rörelse 
framåt. 

Att starta i  
elevernas tidigare 
erfarenheter och 
en  
transformering 
av erfarenheten. 
 

4 Och sedan ska vi också lära idag 
om, hur blommor blir fler  
blommor. Varför de aldrig tar 
slut. I alla fall nästan aldrig gör de 
det. Och det ska vi jobba med 
idag. 
 

 Övergripande 
syfte  

5 Och då tänkte jag att jag skulle 
berätta för er lite mer om Carl von 
Linné också, för det har jag ju 
lovat. 
 

  

6 När det är halvklass så ska ni få 
varsin sådan här planta, vitsippa, 
och luppa på och jobba med. Så 
att ni har lärt er mer om det. 
 

Läraren håller upp 
vitsippan. 

Närliggande 
syfte 

7 Så när dagen är slut och vi  
summerar det på eftermiddagen, 

Läraren pekar mot 
schemat som står 
uppskrivet på  
tavlan. 
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8 då ska du i ditt minne ha, Läraren knackar 

med fingret mot sitt 
huvud. 
 

 

9 vad växtens delar heter,  Repeterar  
närliggande syfte 
 

10 och hur blommor blir fler  
blommor.  

Läraren gör cirklar 
med fingrarna. 

Repeterar över-
gripande syfte 
 

11 Hur de sprider sig vidare. Det är 
denna dagen idag. 

 Övergripande 
syfte 
 

 
 
Exemplet ovan visar hur läraren delger eleverna det närliggande syftet (rad 2 
och 6) samt att valet av just vitsippan grundar sig i elevernas tidigare  
erfarenheter av denna växt (rad 3). Förstärkt med gest visar läraren att det är 
denna gemensamma erfarenhet man sedan ska ta avstamp ifrån, en  
transformering av erfarenheten (rad 3). Läraren riktar alltså  
uppmärksamheten mot lektionens syfte samtidigt som detta relateras till 
elevernas tidigare erfarenheter. Lektionens syfte upprepas också och sätts 
som mål för vad eleven ska kunna i slutet av dagen (rad 9-10). I exemplet 
ovan implementerade läraren de redskap och föremål läraren praktiskt hade  
förberett inför en aktivitet, i undervisningssituationen. Vid detta tillfälle 
handlade det om de vitsippor läraren hade grävt upp och tagit med sig till 
skolan samt de luppar och förstoringsglas man samlat ihop och förberett till 
lektionen.  
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Resultat och analys 

Introduktion 
Resultaten som redovisas i följande kapitel utgår i huvudsak från de ljud- 
och videoinspelade NO-lektionerna från samtliga deltagande lärare och deras 
respektive klasser. Ibland beskrivs även de data som samlats in genom  
fältanteckningar, detta är då noterat. 

I följande textavsnitt kommer jag att använda den modell som jag  
utvecklat för att redovisa och exemplifiera resultatet av analyserna av det 
sammansatta innehåll som den naturorienterande undervisningen i dessa 
klassrum behandlade. Fördelen med att göra detta är att modellen  
automatiskt blir beskriven i relation till de empiriska analyserna. Modellen 
rymmer tre innehållsområden. Här exemplifieras dessa innehållsområden 
först var för sig (frågeställning 1 och 2), för att därefter beskrivas  
tillsammans och hur lärarna i studien riktade uppmärksamhet mot och  
växlade mellan dessa olika innehållsområden (frågeställning 3). Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande illustration av den tentativa didaktiska  
modellen, kallad didaktiskt partitur (frågeställning 4) varefter modellens 
fruktbarhet diskuteras i diskussionsavsnittet.  

Inom varje innehållsområde redovisas en kontextualisering och analys  
utifrån mina observationer, en mer ingående analys av samtal samt en  
sammanfattning av detta. 

1. Tre innehållsområden 
Det blev tydligt i de inledande analyserna att det var långt ifrån enbart  
ämnesinnehållet som berördes under lektionerna. Förutom att undervisa  
eleverna om och i ett ämne använde lärarna i den här studien även lektions-
tiden till att låta eleverna träna på att samtala, samarbeta, kompromissa, läsa 
och stava. Det var inte bara ämnesinnehållet lärarna behövde förhålla sig till, 
utan i klassrummet arbetade man med både ett ämnesinnehåll och ett  
socialisationsinnehåll. Elevernas relativt unga skolålder medförde även ett 
arbete i att utveckla de språkliga verktygen.  

I följande avsnitt presenteras hur olika innehållsområden kunnat urskiljas. 
Tre innehåll exemplifieras utifrån empirin, under beteckningarna Ämnet, 
Tala, Läsa, Skriva och Socialt samspel. Varje innehåll beskrivs först enskilt 
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under respektive rubrik, för att sedan beskrivas alla tillsammans igen, med 
exempel på hur ett av områdena kan verka mer framträdande i  
undervisningssituationen i jämförelse med de andra. Innehållsområde Ämnet 
relaterar till just skolämnet NO, ett innehåll som hör kursplanens  
övergripande förmågor och centrala innehåll för årskurserna 1-3.  
Under rubriken Innehållsområde Tala, Läsa, Skriva samlas exemplen som 
rör läs- och skrivundervisning och under rubriken Innehållsområde Socialt 
samspel de som exempelvis handlar om att samarbeta och samtala med 
varandra i olika konstellationer under lektionerna. Bilden nedan illustrerar 
hur undervisningsinnehållet indelats i tre innehållsområden. Ackoladen 
(klammerparentesen) ämnar visa att alla tre områden försiggår samtidigt i 
undervisningssituationen. Bilden av tre innehållsområden kommer, allt  
eftersom texten löper på, byggas upp till en didaktisk modell vilken jag  
kallar didaktiskt partitur. Att använda en musikterm som en ackolad får 
därav ytterligare en funktion i denna illustration. Figur 1. ämnar sålunda visa 
de tre innehållsområdena med liknelser av tre stämmor i ett partitur, där 
ackoladen betecknar att innehållsområdena försiggår samtidigt, som tre 
stämmor vilka spelar parallellt. 
 

 
Figur 1. Tre innehållsområden 

 

1.1. Innehållsområde – Ämnet 

 
Figur 2. Innehållsområde – Ämnet 

 
Som beskrivits i uppsatsens interludium relaterade alla de observerade  
lektionerna till kursplanens övergripande förmågor och centralt innehåll för 
åk 1-3. Under alla lektioner var ämnesinnehållet närvarande även om det 
samspelade med annat. I detta stycke kommer jag att beskriva hur lärare och 
elever tillsammans arbetade med ämnesinnehållet på olika sätt. 
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Genomgående kan sägas att de observerade lektionernas ämnesinnehåll 
relaterades till elevernas tidigare erfarenheter. Lärarna startade i det för  
eleverna kända, både praktiskt och språkligt. Eleverna sattes så att säga in i 
ett sammanhang som för dem var någorlunda bekant sedan tidigare. Lärarna 
kunde exempelvis inleda med en kort repetition kring aktiviteter man  
tidigare genomfört eller komma med exempel på sådant som eleverna hade 
erfarenhet av, i relation till det planerade lektionsinnehållet. På liknande sätt 
kunde det vara i arbetet med vitsippan, där klassen tidigare under våren hade 
varit ute i lövskogen och studerat biotopen, vilket läraren också relaterade 
till under lektionerna kring växtens livscykel. Lärarna kunde även visa en 
film som hörde ihop med det aktuella lektionsinnehållet.  

Flera av de observerade lektionerna hade ett praktiskt inslag. Eleverna 
fick till exempel undersöka hur olika föremål rörde sig nedför ett lutande 
plan, hur en vitsippas olika delar såg ut på nära håll, hur oljefärger bildade 
mönster i vatten och hur grodrom utvecklades till färdigutvecklade grodor. 
Materiel eleverna hade tillgång till i sina undersökningar var framförallt 
vardagsföremål, som byttor och bunkar, glas, skedar och andra föremål som 
man vanligtvis hittar i ett klassrum såsom sudd, tärningar och gem. Luppar 
och förstoringsglas användes, men ingen annan laborationsutrustning av det 
slag som kan vara brukligt i de högre årskurserna.  

Eleverna genomförde enklare undersökningar, formulerade förutsägelser, 
observerade och dokumenterade. Man samtalade kring det man gjorde under 
arbetets gång, både i helklass och i mindre grupper. Presentationerna av 
undersökningarna gjordes muntligt av läraren, ibland med en förberedd text 
på den interaktiva skrivtavlan. Eleverna uppmuntrades att tala om det man 
trodde skulle hända, det man såg hända och sedan försöka förklara varför det 
blev som det blev. Lärarna ställde frågor som, Vad tror ni händer? och  
Varför tror ni det? 

Exempel på ord och begrepp som användes i relation till de enkla  
undersökningarna var förutsägelse, hypotes, undersökning, material,  
observation och resultat. Dessa användes av både lärare och elever. Hypotes 
används av en lärare då klassen tittade på grodrom och eleverna förväntades 
formulera tankar om vad det i grodyngelbehållaren kunde vara för något. Att 
förutsäga verkade likställas med att man skulle formulerar vad man tror ska 
hända, till exempel innan man undersökte det man ämnade undersöka. En av 
lärarna använde ordet spana då eleverna skulle studera vitsippans delar.  
Eleverna skulle till exempel spana efter antalet kronblad på den vitsippa man 
studerade, för att sedan kunna se skillnader mellan de andra klass-
kamraternas vitsippor i samtal kring fröspridning och tillväxt av jordstam. 

Lärarna demonstrerade, förtydligade och kroppsligen visade hur man 
skulle gå tillväga när man exempelvis rörde i blandningar eller använde ett 
förstoringsglas. Att lära sig använda ett förstoringsglas kunde ta tid och  
excerptet nedan visar ett typiskt exempel på hur en av lärarna berättar för 
sina elever hur en lupp ska användas, man prövade material och  
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tillvägagångssätt så att säga. Eleverna hade viss erfarenhet av luppar från ett 
tidigare lektionspass då man varit utomhus och testat dessa optiska  
instrument.  
 

Exempel 5 – Pröva materiel och tillvägagångssätt D2, L3 
 
Eleverna sitter i en ring på golvet tillsammans med läraren. Framför sig har 
de vitsippor i en bunke och en korg med förstoringsglas och luppar. 
 
Läraren: Kommer ni ihåg hur ni ska hålla förstoringsglaset, eller  

luppen? 
Eleverna:  Ja 
Läraren:  Att alldeles nära är ju ingen idé. Minns du E1 hur man ska 

göra? 
E1:  Man ska hålla den lite ifrån. 
Läraren:  Ja, precis. Lite ifrån. Och sedan ska man krypa intill med ögat 

lite. Och sedan får man se lite, var är det förstoring. För ett 
sådant här förstorar åtta gånger större säger man att det blir. 
Och då får man spana lite och då kan man se ganska tydligt. 
Ska du ta dig en liten titt där får du se [låter en elev testa  
luppen på en vitsippa]. Var det liksom lagom? Så får man 
pröva. 

 
 
I excerptet återknyter läraren till elevernas tidigare erfarenheter. Det är  
tydligt att det står fast för eleverna vad förstoringsglas och lupp är, de kan 
använda sina tidigare erfarenheter i situationen. Läraren riktar elevernas 
uppmärksamhet mot hur man ska handskas med en lupp. Det står fast för E1 
hur denna lupp ska användas. Läraren bekräftar E1s uttalande om hur luppen 
ska användas och instruerar eleverna hur de kan arbeta vidare för att utnyttja 
luppen på bästa sätt. 

Nedan följer ett exempel på hur man tränade på att göra jämförelser.  
Sekvensen är från ett lektionstillfälle där eleverna på egen hand skulle föra 
ett samtal om friktion i relation till en undersökning man tidigare hade  
genomfört. Det var två par elevgrupper som skulle delge varandra sina  
förutsägelser och resultat. De började samtalet med att göra jämförelser  
mellan gruppernas förutsägelser, kring hur man innan själva undersökningen 
hade rangordnat föremål efter hur de skulle glida ner för en träskiva.  
Därefter kom de in på gruppernas respektive resultat. Först blev det mest ett 
jämförande av allas listor, som en elev uttryckte sig: ”För oss, blev det först 
gemet sedan pennan sedan plastskeden sedan kaplastaven sedan legobiten 
sedan kuben sedan plastlådan, sedan sudd.” (Exempel 6 – Delge, jämföra, 
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resonera E3, D1, L2). Men efter en stund började man även diskutera varför 
föremålen hade fått de placeringar de fått, i listorna. Ett närliggande syfte var 
med andra ord att jämföra föremålens egenskaper. 
 

Exempel 7 – Delge, jämföra, resonera D1, L2 
 
E1:  Jag tror att det var för att det var olika material. 
E2:  Det tror jag också. Suddet tror jag kom sist för att det liksom 

var ganska mycket så här [visar med händerna och gnider med 
handen mot bordsytan]. 
[…] 

E2:  Sedan gemet, det är ju ganska också, det är slät, 
E3:  Den väger inte så mycket. 
E2:  det är ju knappt någon yta alltså. Ja. 
E4:  Och pennan är lång och smal, och den åker fort och den är 

slät. 
E1:  Och det är trä mot trä. 
 
E1 skapar en relation mellan föremålens material och dess glidförmåga. E2 
bekräftar denna analys och förtydligar vad material kan innebära genom att 
skapa en relation mellan suddgummiyta med handflata. Friktion som  
motstånd i kroppslig mening kan sägas stå fast för eleverna. Elevernas  
fortsatta resonemang handlar om varför samma undersökning gav olika  
resultat och möjliga orsaker till dessa skillnader. Det står fast att ett gem är 
slätt och lätt och att detta har betydelse för hur föremålet glider. Det står fast 
i samtalet att friktion har att göra med hur ytorna som glider mot varandra är 
beskaffade. De två grupperna började därefter resonera om hur olika sätt att 
genomföra undersökningen kunde ha gett upphov till skillnaderna och om 
huruvida detta sedan skulle kunna vara jämförbart. Detta förstärktes också 
med gester. 

 
E3:  Men, tog ni den så att den lutade ditåt eller? [visar med  

händerna] Så? 
E2:  Vi liksom först, 
E4:  Först la den platt. 
E2:  var den platt. 
E4:  Och sedan lyfte vi upp den [visar med händerna]. 
E2:  lyfte vi upp den, och sedan den som började glida först [visar 

med händerna]. 
E3:  Så gjorde vi med. 
E1:  Ja. Det kanske inte var så olika sätt då. 
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E2:  Vi körde liksom inte vilka som kom längst, för då kunde det 
vara liksom, 

E1:  Mmm, för då kunde det varit lite vad som helst, liksom, inte 
vilka platser. 

 
Det närliggande syftet, att samtala om den undersökning man tidigare hade 
genomfört, fungerade som mål i sikte och eleverna tog sig vidare i sin  
aktivitet. Där orden allena inte riktigt tycktes räcka till, använde eleverna sitt 
kroppsspråk för att förtydliga och förstärka sina uttryck. I det givna exemplet 
skapar eleverna relationer till friktion genom att illustrera med kroppsspråk. 
Intressant var också att de allesamman tycktes förstå vad som menades, då 
en klasskamrat hade visat en rörelse. Ibland sågs även rörelsen nästan  
fungera solitärt, som i fortsättningen där E1 inleder med att gnugga händerna 
som sedan följs av E2, E5 och E3 i slutet av excerptet. Eleverna skapade 
således relationer mellan rörelsen med händerna och friktion. 
 
E1:  Men femman då? 
E2:  Femman. Kapla. Det tror jag är ganska liksom det är ganska 

så här, 
E1:  Ja 
E5:  Ja, det är trä mot trä. 
E1:  Ja [gnuggar med händerna]. 
E2: Ja. 
E5:  Och den var lite sträv. 
E1:  Ja. 
E2:  Ja den är lite sträv, så det är lite [gnuggar med händerna], ja. 
E5:  Det blir lite strävt [gnuggar handflatorna mot varandra]. 
E3:  (ohörbart) [gnuggar handflatorna mot varandra].  
 

Eleverna hade erfarenhet och ord att använda för att förklara sina upplevelser 
av exempelvis friktion. Man skulle kunna säga att eleverna hade ett språk 
som hjälpte dem att ta sig vidare i samtalen. De hade också erfarenhet av de 
exempel som de och läraren samtalade om under lektionerna. 

Elevernas språk innehöll också metaforer vilka de använde då de mötte, 
för dem, nya objekt och fenomen under de mer praktiska aktiviteterna. Här 
används definitionen av metafor som de uttryck eleverna använde sig av då 
de såg något som liknade något de tidigare mött (ex. Jakobson 2014;  
Jakobson & Wickman 2007). Till exempel använde eleverna i studien  
metaforer i samtalen då de undersökte växtens delar. Med metaforer kunde 
de beskriva hur till exempel stjälkblad, kronblad, ståndare och pistiller såg 
ut. Nedan ges tre korta exempel från ett tillfälle då tre elever använde lupp 
för att närmare studerade vitsippan. Alla tre elever hade varsin blomma och 
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varsin lupp. De uttryckte sig med termer som ståndare, pistill, blad och frön i 
samtalet. Då de beskrev dessa termer och delar av växten, relaterade de 
också till tidigare erfarenheter och uttryckte sig då i form av spontana  
metaforer. 
 

Exempel 8 – Metaforer och liknelser D2, L4 
 

Eleverna sitter i grupp och undersöker vitsippans delar. De använder lupp. 
 
Kring stjälkblad och stjälk, 
 
E1: Det ser nästan ut som rabarber.  
 
Kring pistillen, fröämnet med fröanlagen, 
 
E1:  Min har frön! 
E2:  Vilka konstiga bananer, om det hade varit bananer. 
 
Kring pistillen och ståndarna, 
 
E3:  Jag letar efter fröna. 
E1:  Det ser typ ut som en, liten djungel. 
 
 
I alla tre exempel skapar eleverna relationer mellan det de observerar och 
något som står fast för dem sedan tidigare. Metaforerna hjälpte eleverna att 
se vissa saker. Eleverna hade tagit isär växtens stjälk och blad och med hjälp 
av metaforen rabarber kunde eleven beskriva vitsippans stjälkblad och på så 
sätt lära mer av hur ett sådant blad ser ut. Fröanlagen i fröämnet liknades 
med metaforen bananer då eleven beskrev dess form. Då eleverna sedan 
närmare studerade pistill och ståndare med luppen, och började räkna  
ståndarna, uttryckte sig en elev med metaforen djungel antagligen eftersom 
antalet ståndare uppräknades till hela 40 stycken. I studien blev det tydligt att 
eleverna använde metaforer i sina uttryck, men detta var inget som lärarna 
tycktes uppmärksamma explicit. Istället kunde lärarna själva använda  
metaforer såsom exempelvis ” […] hur ser stjälken ut, är den alldeles ihålig 
som ett sugrör? Om den ska suga upp vatten, hur går det till? Och hur ser 
bladen ut? Man får ta isär dem hur mycket man vill och så får ni luppar så att 
ni kan kika.” (Exempel 9 – Metaforer och liknelser D2, L4).  

Under de observerade lektionerna fanns gemensamma planeringar för 
klassernas arbete men olika lärare, olika sammansättning av elever,  
tillfälligheter och förutsättningar gav också olika utfall. Så även om  
planering och tänkt innehåll var samma, blev exempelvis lektionerna kring 
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kraft och rörelse och växtens delar relativt skiftande och arbetet i klass-
rummen olika. Inte heller lärande är förutsägbart, utan präglas av att  
undervisning är en kontingent verksamhet (jfr Hamza 2014; Englund 1997). 
Detta är en viktig aspekt att beakta då dessa undervisningssekvenser  
presenteras. Dock visar studiens resultat på skillnader i huruvida de  
övergripande syftena var kontinuerliga med de närliggande och i hur de  
närliggande syftena fungerade som mål i sikte för eleverna. Utifrån detta 
skulle man kunna tala om hur lärare kan skapa förutsättningar för elevernas 
lärande genom att göra val, både i planering och i den rådande  
undervisningssituationen. För ibland var syftena med aktiviteter som till 
exempel att genomföra undersökningar inte helt tydliga för eleverna.  
Om lektionens övergripande syfte inte var kontinuerligt med närliggande 
syften uppstod osäkerhet kring vad eleverna skulle uppmärksamma i  
undersökningen. Viss förvirring uppstod till exempel över hur man skulle 
dokumentera sitt arbete, då läraren talade om för eleverna att lektionen både 
var en bildlektion och en NO-lektion. Vid detta tillfälle arbetade klassen med 
så kallad marmorering och eleverna skulle utföra en aktivitet som man  
vanligtvis förknippar med bildämnet men skulle samtidigt, utifrån detta 
också göra förutsägelser, observationer och skriva en enkel rapport. Eleverna 
visste sedan tidigare hur de brukade gå tillväga med dokumentationen i NO-
arbetet. De var vana vid att skriva förutsägelser, tillvägagångssätt och  
resultat. Men när läraren nämnde att lektionen integrerats med ämnet bild 
uppstod förvirring över hur man skulle rita och eleverna ställde frågor som: 
”Ska man rita det snyggaste man kan?”, ”Ska man rita stort här eller?” och 
”Spelar det någon roll vilken färg man har?” (Exempel 10 – Dokumentera 
sin undersökning D1, L1). Annat som kunde skapa viss osäkerhet kring  
arbetsuppgifterna och innehållet i dessa kunde vara själva formen för  
undersökningen. De vardagsföremål som eleverna hade att tillgå bidrog till 
att det var lätt att sammanblanda till exempel vilket papper som skulle  
användas till vad (till dokumentation eller som ramp). Det kunde också vara 
svårt att benämna ett föremål som tilldelats av läraren som man inte riktigt 
visste vad det var för något, eller att veta hur och vad på en växt som skulle 
studeras och sorteras.  

Läraren har alltså en viktig roll i att leda in elevernas samtal mot det  
aktiviteten syftar till. Exemplet nedan ska visa hur en lärares uttalande kan 
knyta samman ämnesinnehåll med pågående aktivitet. Genom sitt handlande 
uppmärksammar läraren eleverna i excerptet på vad som är relevant i  
relation till syftet med den aktuella undersökningen. Lärarens sätt att både 
fråga och sedan också visa på de ludna bladen uppmärksammar eleven på 
arbetsuppgiften, växtens delar och deras funktioner. Läraren skapar  
möjligheter till att undervisningens syften blir kontinuerliga och att olika 
aktiviteter länkar till varandra på ett sätt som kan leda till att eleverna  
behärskar det övergripande syftet i slutet av lektionssekvensen.  
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Exempel 11 – Rikta elevens uppmärksamhet D2, L3 
 
Eleverna sitter två och två och studerar vitsippor med lupp. Läraren rör sig 
runt i klassrummet.  
 
Läraren: Så. Diskuterar ni vad det är ni faktiskt ser för någonting? Vad 

har ni fått syn på? 
E1:  Jag har redan luppat färdigt. 
Läraren:  Ja. Vad fick du syn på då när du tittade?  
E1:  Att, att det är rosa här. 
Läraren:  Ja. Har du känt hur det känns? 
E1:  Oj! 
Läraren:  Ja. Om man luppar jättenoga på baksidan, så ser man väl, det 

är nästan lite pälsaktigt [läraren använder också lupp]. 
E1:  L, det är en liten kula här! 
Läraren:  Det är nog bara lite jord där som vi har tappat. Om du tittar 

jättenoga. Ser du inte att det ser alldeles mjukt ut och nästan 
lite pälsaktigt? 

E1:  Jo. 
Läraren:  Du vet de blommar ju när det är så kallt på nätterna, 
E1:  Mmm 
Läraren:  så de måste nästan ha det. Här förstorar den jättemycket  

[använder luppen]. 
 
 
Exemplet ska visa att läraren både uppmärksammar eleverna och riktar deras 
fokus på arbetsuppgiften. I excerptet använder läraren frågan ”Diskuterar ni 
vad det är ni faktiskt ser för någonting?” för att rikta fokus mot lektionens 
aktivitet. Och frågan ”Vad fick du syn på då när du tittade?” för att fokusera 
på ämnesinnehållet. Lärarens fråga ”Har du känt hur det känns?” instruerar 
eleven att känna och närmare undersöka blommans ludna blad. Vilket eleven 
gör med ett ”Oj!” och skulle således kunna beskriva den riktning elevens 
lärande tar i förhållande till lärarens riktningsgivare. Läraren frågar och  
lyssnar in vad eleverna upptäckt under det att de studerat blomman och 
uppmärksammar dem på stjälkbladen, vilket är något som är relevant att lära 
i relation till mål och syfte med lektionen. I exemplet riktar läraren alltså 
uppmärksamheten mot det adekvata, att eleverna ska fullfölja själva  
aktiviteten, att studera växten med en lupp men också med fokus på ämnes-
innehållet. Läraren ses också omorientera, då eleven har fått syn på något 
annat som inte har med växtens delar att göra. Läraren bekräftar att eleven 
har uppmärksammat någon, men fokuserar sedan på aktiviteten igen - ”Det 
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är nog bara lite jord där som vi har tappat. Om du tittar jättenoga. Ser du inte 
att det ser alldeles mjukt ut och nästan lite pälsaktigt?”. Exemplen visar  
lärarens viktiga roll i att rikta elevernas uppmärksamhet mot det som är  
relevant i förhållande till aktivitetens syfte och hur lärares sätt att handla kan 
möjliggöra att närliggande syften blir kontinuerliga med det övergripande 
syftet i slutet av lektionen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ämnesinnehållet var närvarande under alla 
observerade lektioner. Ofta arbetade eleverna med att genomföra enklare 
undersökningar, formulera förutsägelser och observera. Arbetet  
dokumenterades och man förde samtal kring vad det var man hade gjort och 
vad man hade uppmärksammat, både i helklass och i mindre grupper.  
Eleverna uppmuntrades att beskriva det man trodde skulle hända, det man 
såg hända och sedan försöka förklara varför det blev som det blev. Lärarna 
introducerade naturvetenskapliga begrepp både muntligt och skriftligt,  
i samtal och i arbete med text eller film. Eleverna använde metaforer i  
samtalen då de undersökte växtens delar och kunde med dessa beskriva hur 
till exempel stjälkblad och pistiller såg ut. Eleverna prövade materiel och 
tillvägagångssätt, de använde naturvetenskapliga ord och begrepp och de 
delgav, jämförde och resonerade. Ämnesinnehållet i sig kunde upplevas som 
omfångsrikt då vissa av lektionerna behandlade många olika moment och 
delar samtidigt. Ibland var syftena med aktiviteterna inte helt tydliga för 
eleverna men då läraren skapade möjligheter till att undervisningens syften 
blev kontinuerliga och då de olika aktiviteterna länkade till varandra gavs 
eleverna förutsättningar för att behärska det övergripande syftet i slutet av 
lektionspassen. 

Tillsammans med ämnet syntes lärare och elever även arbeta med att  
utveckla elevernas förmågor i att uttrycka sig i tal och skrift, ett innehåll som 
relaterar till läs- och skrivundervisning i NO. Eleverna i de observerade  
klasserna var relativt unga och lärarna hade därför också till uppgift att 
stödja elevernas läs- och skrivutvecklande färdigheter och förmågor. Hur ett 
sådant arbete framstod beskrivs i följande stycke.  

1.2. Innehållsområde – Tala, läsa, skriva 

 
Figur 3. Innehållsområde – Tala, läsa, skriva 
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Det var framför allt det talade språket som dominerade undervisningen. 
Lektionsgenomgångarna var oftast lärarledda och fördes framför allt i den 

stora gruppen, i så kallad helklass. Läraren ställde frågor, som eleverna 
uppmanades att besvara. Frågorna var ofta öppna och formulerades som 
varför- eller vad-frågor. Under det mer laborativa arbetet, i arbetet med enkla 
naturvetenskapliga undersökningar, samtalade eleverna med varandra i par 
eller i mindre grupper. Då var det vanligt att läraren cirkulerade i klass-
rummet och svarade på elevernas frågor kring arbetet eller ställde frågor 
kring det som aktiviteten syftade till.  

Under lektionerna uppmärksammades naturvetenskapliga ord, termer och 
begrepp. Ibland gjordes det med syftet att lyfta fram specifika begrepp som 
sedan skulle användas i elevernas egen textproduktion, som då man  
studerade grodyngel och tillsammans gjorde en tankekarta om grodor.  
I följande exempel hade klassen tillsammans läst en text om grodan och lära-
ren antecknade på tavlan. 
 

Exempel 12 – Naturvetenskapligt språk D1, L1, fältanteckning  
 
E1: De kommer från sjön och sitter på ett blad. 
Läraren: Vad kallar vi att bo? 
E1: De lever vid sjön. 
E2: Istället för att gå hoppar de. 
Läraren: Vi kallar det för? 
E2: Att ta sig fram. 
E3: De äter… Då säger vi föda. 
Läraren: Och hur de ser ut, det kallar vi… 
E4: Utseende. 
Läraren: Något annat man behöver ta reda på? [Läraren härmar här 

någon som äter upp någon annan och den elev som får frågan 
svarar fiender, faror]. 

 
 
I excerptet visas hur läraren arbetar för att uppmärksamma eleverna på vad 
som är relevant naturvetenskaplig terminologi för att tala om grodor. Genom 
att ställa frågor riktar läraren eleverna mot vilka relationer som är viktiga att 
upprätta. Utifrån observationer av de grodyngel man hade i en burk i klass-
rummet, samt utifrån texten man hade läst skapades relationer till begreppen. 
Man arbetade fram en gemensam tankekarta, vilken skulle användas som ett 
skrivstöd då man vid nästa lektionstillfälle skulle skriva individuella texter 
om grodor. Samtalet som fördes ovan skulle även kunna vara ett exempel på 
att nominalisering förekom i klassrummen. Så som när E3 börjar med att tala 
om att grodorna äter och sedan i nästa stund använder begreppet föda. Eller 
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då E4 använder utseende som svar på lärarens fråga. Man skulle också kunna 
tala om detta som en typ av relationsskapande, där eleverna prövar orden, 
gör dem bekanta och utvidgar sina erfarenheter genom att använda  
begreppen på olika sätt. Här kan tankekartan, i kombination med samtalet 
och läraren, ha fungerat som ett stöd i att hjälpa eleverna att möta det  
naturvetenskapliga språket genom upprättandet av olika typer av relationer.  

Texterna som användes i klassrummen bearbetades på olika sätt. Vid ett 
lektionstillfälle, då en klass arbetade med växtens delar, läste till exempel 
läraren upp texten för sin klass. Varje elev hade ett eget exemplar och fick 
uppmaningen att följa med i texten medan läraren läste högt. Ibland stannade 
läraren upp i sitt läsande för att lyfta begrepp eller ge exempel i relation till 
innehållet. Som när begreppet jordstam beskrevs och läraren förtydligade 
detta med att visa på jordstammen på de vitsippor man hade plockat in i 
klassrummet. Härigenom uppmärksammade läraren eleverna på relationen 
mellan begreppet jordstam och det fysiska utseendet. Vidare ingick att  
eleverna efter den gemensamma högläsningen sedan själva skulle läsa  
igenom texten och samtidigt stryka under centrala ord. För de elever som 
ännu inte läste med flyt fanns läraren till hands. Läraren satte sig ned intill 
eleven, läste upp texten högt och långsamt, stannade upp vid centrala ord 
och betonade dessa. Läraren hjälpte till med att rikta elevernas  
uppmärksamhet mot vilka ord som var de adekvata stödorden som eleven 
skulle stryka under. Läraren gav också en extra förklaring eller exempel på 
andra liknande ord som kunde skapa relationer till något som eleven kände 
till sedan tidigare. Eleven gavs således möjlighet att lära sig urskilja vad som 
var viktigt i texten om vitsippan. 
 

Exempel 13 – Hitta centrala ord i texten D2, L3 
 
Eleverna sitter enskilt och läser tyst för sig själva. Läraren smyger försiktigt 
fram till en av eleverna. 
 
Läraren:  Ska jag hjälpa dig E1? Har du någon penna? Så du stryker 

under de viktiga orden. Prova att läsa lite här. Vad står det 
där? 

E1:  Mm, vitsippa. 
Läraren:  Vitsippa ja. Det är ju viktigt att veta. Så står det så här [börjar 

läsa texten högt] ”Du vet säkert vad en trädstam är” [betonar 
trädstam]. Stryk under trädstam. Kommer du ihåg att det var 
det tjocka bruna på den?  

E1: Ja 
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Läraren:  Ja [läser vidare] ”Men vet du att vitsippan också har en 
stam?” [betonar m]. Det här bruna hette stam. [läser vidare] 
”Vitsippans stam finns under jorden” [betonar under].  

 

Exemplet nedan kommer från en lektion där lärare och elever diskuterade 
olika förslag på formuleringar till en text och hur man kunde använda de 
olika begreppen när man skulle formulera sig skriftligt på egen hand.  
Vartefter eleverna var klara med sin text gick de fram till läraren, som satt 
vid katedern, och fick respons på arbetet. På så sätt gavs eleverna  
möjligheten att lära sig vad som räknas som relevanta ord i sammanhanget. 
Läraren riktade så att säga elevernas uppmärksamhet på att vissa ord är mer 
relevanta än andra i ett naturvetenskapligt sammanhang. Eleverna erbjuds 
således relationer till ett mer naturvetenskapligt språkbruk och möjligheten 
att skapa relationer mellan fysiska föremål och språkbruk. 
 

Exempel 14 – Benämna ord, termer och begrepp D3, L4 
 
Läraren läser ur elevens text. 
 
Läraren:  Två grejer glider mot varandra och då skulle jag vilja byta ut 

det där ordet grejer. Två, jag är med på två, 
E1:  Saker! 
Läraren: som glider mot varandra, jaa, saker är jag också med på men 

jag skulle vilja, [ohörbart vad eleven säger] åh högre! 
E1:  Två ytor. 
Läraren:  Två - ytor - som - glider mot varandra. Det - är - friktion. Och 

sedan så finns det en sak till. De här två ytorna har de  
betydelse, har de någon betydelse när de glider mot varandra?  

 
 
En del av detta arbete handlade om att stötta elevernas förmåga att läsa och 
skriva. I det arbetet ingick även att visa eleverna på vilken sida i skrivboken 
man skulle skriva, hur eleverna skulle disponera sin text och hur stora  
bokstäverna skulle vara för att raderna på papperet skulle räcka till. Men det 
kunde också handla om att visa var man hittade just det rätta skrivhäftet i 
rummet eller när och var man skulle placera papperet eller boken när man 
sedan hade skrivit klart. Då eleverna skulle föra anteckningar till sin  
undersökning eller skriva en text fanns lärarna också till hands för att stötta 
dem i textproduktionen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den observerade NO-undervisningen även 
innehöll undervisning i att tala, läsa och skriva. De allra flesta lektioner  
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genomfördes i helklass och innehöll alltid samtal mellan lärarna och  
eleverna av något slag. Framför allt samtalade man i den stora gruppen och 
då var det läraren som ledde samtalet och ställde frågor som eleverna  
uppmanades att besvara. Samtal fördes också mellan lärare och elever, och 
mellan elever och elever i mindre grupper. Eleverna delgav lärare och klass-
kamrater sina egna tankar kring de naturvetenskapliga frågorna som  
lektionen behandlade. De uppmanades uttrycka sig med naturvetenskapliga 
ord, termer och begrepp. I samtalen tillsammans med lärarna syntes också 
hur man nominaliserade. Exempel har också getts på hur lärare och elever i 
de här klassrummen arbetade med skrift. Ibland läste lärarna högt upp en text 
för eleverna, ibland projicerades en text upp på den interaktiva skrivtavlan 
och eleverna läste tillsammans upp texten högt. Det fanns också tillfällen då 
eleverna läste en text tyst för sig själva. Då texterna behandlades  
uppmärksammade lärarna eleverna på vilka ord som var de centrala för  
tillfället, och orden och begreppen kunde sedan användas i elevernas egna 
texter. Man skrev ner förutsägelser, ritade bilder och skrev korta  
kommentarer till dessa, antecknade vid observationer, skrev ner resultat eller 
sammanfattade ett arbete med en längre text. Lärarna visade vilket skriv-
material man skulle använda och var man kunde hämta och lämna detta. De 
visade också på vilken sida i boken man skulle skriva, hur man skulle  
disponera texten på papperet, forma bokstäver och placera dem på skriv-
papperets linjer samt hur naturvetenskapliga ord, termer och begrepp  
stavades. Det beskrivna innehållet i det som jag kallar innehållsområde Tala, 
läsa, skriva är sammanställt i Tabell 1. nedan. 

Tabell 1. Innehållsområde – Tala, läsa, skriva 
 
Tala  Läsa  Skriva  
 
Delge  
 
− Utrycka egna tankar 

(kring naturveten-
skapliga frågor) 

 
Följa med i texten när 
någon läser 

 
Organisera skrivmaterial 
 
− Rätt skrivmaterial för 

ändamålet (häfte, 
mapp, bok etc.) 

− Hämta och lämna  
tillbaka skrivmaterial 

 
 

 
Naturvetenskapligt språk 
 
− Benämna ord, ter-

mer och begrepp 
− Nominalisering 

 

 
Läsa själv 

 
Disponera text 
 
− Vilken sida man ska 

skriva på 
− Bokstävernas placering 

på skrivraderna 
− Bokstävernas storlek 
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Hitta centrala ord i 
texten 
 

 
Uttrycka sig i skrift 
 
− Stava  
 

 

1.3. Innehållsområde – Socialt samspel 

 
Figur 4. Innehållsområde – Socialt samspel 

 
Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena blev eleverna  
delaktiga i en skolverksamhet som både relaterade till den  
naturvetenskapliga verksamheten men också till en verksamhet av en mer 
social dimension. Lärarna visade hur samspelet i klassrummet skulle gå till, 
de rättade och tillrättavisade. De demonstrerade, förtydligade och  
kroppsligen visade hur man skulle gå tillväga när man exempelvis samtalade 
i grupp, rörde i blandningar eller använde ett förstoringsglas. I klassrummet 
planerade de för hur eleverna skulle hämta materiel, böcker eller vilka klass-
kamrater man skulle samarbeta med. Då arbetet under lektionerna växlade 
mellan gemensamma genomgångar och mer laborativt arbete kunde läraren 
behöva kalla på elevernas uppmärksamhet vid övergången. Till detta hade 
lärarna olika sätt att hantera situationen. Ibland hade man ett tecken som man 
visade med handen. De elever som hade sett tecknet, tystnade och tecknade 
själv samma tecken. En lärare klappade händerna i rytm och eleverna skulle 
därefter också klappa händerna i samma rytm. Två lärare räknade ner från 
siffran tre då eleverna skulle vara tysta och lyssna på läraren. Läraren: ”- Tre 
– två – ett och noll.” (Exempel 15 – Uppmärksamma klassen D1, L1). Ett 
annat exempel var att kalla på uppmärksamhet genom att använda en liten 
klocka att pingla i.  

Som tidigare nämnts hade många lektioner även ett praktiskt inslag. Då 
eleverna genomförde enkla naturvetenskapliga undersökningar arbetade man 
i mindre grupper eller i par. Ibland hade lärarna förberett gruppindelningen 
innan lektionsstart, eller så delades eleverna in när aktiviteten skulle  
påbörjas. Indelningen gjordes alltid av lärarna. Då eleverna sedan arbetade 
självständigt, cirkulerade lärarna mellan dessa elevgrupper i klassrummet. 
Ibland slog sig lärarna ned vid ett bord för ett längre samtal, ibland stannade 
de bara till för en kort stund. Lärarna ställde frågor till eleverna, besvarade 
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elevernas frågor eller handledde eleverna framåt i arbetet. Frågorna rörde 
både hur samarbetet fungerade i grupperna och det specifika ämnes-
innehållet.  

I föreliggande studie fanns även exempel på elevers estetiska  
urskiljningar. Jag har valt att ge exempel även kring detta då det relaterar till 
ett deltagande i naturvetenskapliga aktiviteter (jfr Wickman & Jakobson 
2005). Några av dessa ges utifrån ett tillfälle som visas nedan, där eleverna 
under lektionen skulle observera vad som hände då de droppade oljefärg i en 
bunke fylld med vatten. Vid just det här tillfället uttryckte eleverna sig  
framför allt med positiva estetiska värdeomdömen som: ”Kolla vad vacker 
den blir!”, ”Åh, titta vad coolt!” och ”Wow, vad fint det blev!” (Exempel 16 
– Estetiska värdeomdömen D1, L1). I excerptet nedan uttryckte eleverna sin 
förtjusning när de studerade vad som hände när de droppade oljefärg i vatten 
samtidigt som de också talade om vad som var relevant att urskilja i  
sammanhanget, att dropparna av olja först delar upp sig (emulsion) och  
sedan lägger sig som ett skikt på vattenytan. 
 
 
Exempel 17 – Estetiska värdeomdömen D1, L1 

 
Elev:  Va, den löser upp sig? [förvånad]. 
Elev:  Ja, tre [eleven bekräftar till sin arbetskamrat att tre droppar är 

rätt antal, eftersom läraren tidigare har sagt det]. 
Elev:  Oh my God, den löste upp sig [urskiljer hur dropparna  

reagerar vid emulsion].  
Elev:  Jag vill blanda lite.  
Elev: Jag vill också blanda! 
Elev:  Men kolla liksom! 
Elev:  Wow! 
Elev:  Det är magic! 

[…] 
Elev:  Vad vacker den är! 
Elev:  Kolla dropparna har flyttat på sig [urskiljer hur dropparna 

reagerar vid emulsion]. 
[…] 

Elev: Wow, vad vackra färgerna är tillsammans! 
 
 
De allra flesta lektioner innehöll något inslag av samarbete eleverna emellan. 
Lärarna tycktes lyhörda och uppmärksamma på detta samarbetes  
framskridande och måna om att skapa ett gott arbetsklimat i klassrummet. 
Det fanns tillfällen där lärarna gjorde insatser för att hjälpa eleverna att lösa 
konflikter eller förändra arbetsformer som inte fungerade, antagningsvis för 
att skolarbetet skulle kunna fortskrida i den tänkta riktningen. Hur sådana 
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situationer sedan hanterades kan exemplifieras från lektionerna som  
behandlade friktion (nedan). Lärarna verkade redan tidigt, då sådana  
situationer som dessa uppstod, lägga märke till att eleverna blivit oense.  
De var uppmärksamma och gjorde återkommande försök att stötta eleverna i 
att komma överens. Orsaken till osämjan kunde ligga i att man inom gruppen 
inte kunde samsas om vad det var man skulle välja att anteckna. Alltså vilka 
moment, vilka erfarenheter och upplevelser man skulle välja att studera ute 
på exempelvis lekplatsen eller vilka av dessa man sedan skulle föra ner i sin 
anteckningsbok. Eller så kunde det finnas meningsskiljaktigheter över vilket 
föremål som egentligen gled ner först längs med träskivan. 
 
 
Exempel 18 – Kompromissa D3, L4 
 
Elever i en av arbetsgrupperna hamnar i meningsskiljaktigheter kring hur 
man ska räkna och dokumentera sina resultat. Man har låtit två skor med 
skoskydd glida nedför en träskiva. Eftersom eleverna fått veta att man ska 
genomföra sina försök tre gånger vet de inte hur de ska anteckna sina resultat 
då det blir ”lika” två gånger och olika den tredje gången man testar.  
Då eleverna talar om den vänstra skon, betyder det att skon var placerad till 
vänster i förhållande till hur eleverna i gruppen såg skorna glida nedför trä-
skivan.  
 
E1:  [ropar lärarens namn] 
Läraren:  Ja 
E1:  Det blir två gånger lika när vi använde samma sko, 
Läraren:  Ja 
E1:  och en gång vann vänstra. 
Läraren:  Jaha 
E1:  Då är resultatet lika va? 
Läraren:  Skriv det om ni tycker det blir bättre [ohörbart] 
E1:  Men E2 säger att det inte kan vara det. 
E2:  Men det kan ju också vara vänstra. Om man räknar på ett 

annat sätt. 
Läraren:  Hur ska man räkna då, på det andra sättet? 
E2:  Det var ju två lika två gånger, och då fick ju de båda poäng, 
E3: De kom samtidigt. 
Läraren: Ja 
E2: och sedan vann ju vänstra, då fick ju den ett till poäng, tre mot 

två. 
Läraren:  Testa kanske en gång till? 
E1:  Men jag har ju redan skrivit lika. 
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Läraren:  Men då kan man ju skriva, två gånger blev det lika och en 
gång så blev det, man kan skriva precis som det blev om man 
inte kommer överens […].  

 

I och med osämja hade eleverna svårt att genomföra sina arbetsuppgifter på 
det sätt som det var tänkt. Vid ett sådant lektionstillfälle, då en grupp inte 
kom överens, återkom läraren oftare till just denna grupp. Om läraren i slutet 
av lektionen, trots dessa insatser, uppmärksammade att menings-
skiljaktigheterna fanns kvar kunde detta föras upp till diskussion vid nästa 
lektionstillfälle. Vid dessa tillfällen nämndes inga enskilda elevers namn 
eller elevgrupper utan man talade om händelsen som en situation och hur 
man i förebyggande syfte skulle kunna agera för att minimera att en sådan 
situation skulle uppstå igen.  

Då man vid ett lektionstillfälle talade om hur man för ett samtal,  
sammanfattade läraren det som sagts i klassen exempelvis på detta sätt, ”Och 
det var ju det som var viktigt. Att kunna samtala med varandra. Kunna 
lyssna. Att kunna också visa vad man själv har gjort för något i arbetet.” 
samt ”Det här kommer ni ju träna mer och mer och mer på. Tills ni blir  
riktigt duktiga på det. Men det här är ju någonting att tänka på.” (Exempel 
19 – Föra ett samtal D1, L2). När man sedan diskuterade förslag på goda 
samarbetsformer hördes både lärare och elever påpeka vikten av turtagning 
och att lyssna på varandra för att få till ett fungerande samarbete. Lärarna 
uppmanade eleverna att ställa följdfrågor till den som hade berättat något, 
just för att visa att man hade lyssnat på den som talat. Då man i exemplet 
ovan (Exempel 19) resonerade om dessa sätt att handla för att skapa goda 
arbetsgrupper, talade läraren också om ett ”vi” och lade således inte över allt 
ansvar för dessa förbättringar på eleverna. Vikten av att lyssna på varandra 
lyftes även gällande arbetet i helklass.  
 
Exemplen har visat att det finns fler undervisningsinnehåll än bara det  
ämnesinnehållsliga eller det innehåll som handlar om att tala, läsa och 
skriva, nämligen det innehåll som rör det sociala samspelet. Ovan har  
beskrivits hur detta innehåll blir tydligt vid genomförande av systematiska 
undersökningar, troligtvis för att man vid dessa moment ofta samarbetar med 
andra klasskamrater. Sammanfattningsvis kan även sägas att lärarna hade 
planerat för hur eleverna skulle hämta materiel, böcker och vilka klass-
kamrater de skulle samarbeta med. När man sedan växlade mellan  
genomgångar och praktiskt arbete blev eleverna uppmärksammade på dessa 
övergångar genom att lärarna visade tecken, räknade nedåt, klappade i  
händerna eller pinglade med en liten klocka. Lärarna demonstrerade,  
exemplifierade och visade hur man skulle gå tillväga för att samtala i grupp, 
röra i blandningar eller använda en lupp för att få till rätt skärpa. Eleverna 
fick genom detta lära sig hur samspelet i klassrummet skulle gå till. De blev 
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uppmärksammade på hur man skulle räcka upp handen för att få ordet, vänta 
på sin tur och hur man gör för att lyssna på de andra klasskamraterna.  
Vid tillfällen då meningsskiljaktigheter uppstod mellan elevpar eller elev-
grupper lyftes även sådant upp till diskussion, både i den aktuella grupp-
konstellationen men stundtals även i helklass. Vid dessa tillfällen samtalade 
man om hur man kommer överens, låter alla komma till tals, lyssnar på 
varandra, turas om och kompromissar. Lärarna verkade också vara måna om 
att skapa ett tryggt samtalsklimat där eleverna motiverades till att uttrycka 
sig i tal och skrift. Eleverna fick exempel och förslag samt uppmuntrades att 
fortsätta försöka vid tvekan.  

Det beskrivna innehållet i det som jag kallar innehållsområde Socialt 
samspel är sammanställt i tabell 2. nedan. I tabellen går att läsa att jag i min 
analys kunde urskilja att eleverna, förutom att lära ett ämne och att lära sig 
tala, läsa och skriva – även lärde sig att socialt samspela. 

Tabell 2. Innehållsområde – Socialt samspel 
 

Samarbete Arbetsklimat Smak 
 
Samarbetsformer 

 
− Vara uppmärksam 
− Följa regler  
− Vänta på sin tur 
− Räcka upp handen 
− Lyssna på andra 
− Samarbeta 

 
 

 
Medverkan till gott 
arbetsklimat 
 
− Bidra till arbetsro, visa 

hänsyn, visa respekt 
etc. 

− Klassrumsregler  
− Förebygga och lösa 

konflikter,  
kompromissa, komma 
överens etc. 

 

 
Delta i den natur-
vetenskapliga praktiken 
 
− Intresse, smak, 

estetiska  
värdeomdömen 
etc. 

 

 
Resultatavsnittets första del har försökt ge en bild av, samt exemplifiera 
undervisningens komplexitet och genom det urskilja olika undervisnings-
innehåll. I studien kunde tre innehållsområden identifieras i den natur-
orienterande undervisningen på lågstadiet. Dessa har beskrivits och  
karaktäriserats som Ämnet, Tala, läsa, skriva och Socialt samspel. Innehålls-
områdena som har beskrivits är parallella, samtidigt pågående och  
sammansatta med varandra. I det följande kommer jag att visa hur arbetet 
pågår för att skapa kontinuitet mellan dessa innehållsområden. 

2. Innehållsområden och kontinuitet 
Undervisningen i NO på lågstadiet kan, genom de tre beskrivna innehålls-
områdena, sägas bära på flera olika typer av innehåll med olika syften som 
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lärare måste hantera, på en och samma gång. Den naturorienterande  
undervisningen i de här årskurserna rymmer alltså mer än bara ett  
meningsskapande av ett ämnesinnehåll. Ett exempel på hur flera  
undervisningsinnehåll pågår samtidigt exemplifieras nedan, där läraren  
förutom att relatera innehållet till själva ämnet även undervisar eleverna i hur 
det sociala samspelet ska gå till (även del av Exempel 1). Som hur man, rent 
praktiskt, går tillväga för att föra ett samtal. Excerptet beskriver hur läraren 
visar hur man ska gå tillväga för att föra ett samtal och även introducerade 
lektionens övergripande och närliggande syften. En planering kring  
arbetsområdet Kraft och rörelse låg till grund vid genomgången och under 
introduktionen förevisade läraren även hur lektionsaktiviteten skulle gå till. 
Excerpten nedan är uppdelad på två delar (Exempel 20 och 21) för att visa 
både hur läraren talade om lektionsinnehållet och sedan även konkret visade 
hur lektionsaktiviteten skulle gå till.  
 

Exempel 20 – Samtala D1, L2 
 
 Vad läraren säger Vad läraren gör 

 
1 Det vi ska göra nu, det är att, vi 

ska ta och sammanfatta, arbetet 
om friktion och tyngdkraft.  
 

På den interaktiva tavlan visas  
planeringen för arbetsområdet. 

2 […] Och sammanfattningen  
handlar mest om friktionsarbetet 
där vi har arbetat med att ni har 
fått göra egna undersökningar 
men vi har ju inte pratat om det, 
än. Och då ska vi, visa med en 
grupp.  
 
Två grupper här framme, hur, 
 

Här byter läraren bild på smart-
boarden, nu är det instruktioner för 
vad lektionen handlar om. 

3 […] hur man kan prata med 
varandra, i ett samtal.  

 
 

4 Och sedan så var det dags att göra 
undersökningen, eller hur? Och 
efter det så skulle ni skriva ner era 
resultat. Stämde den förutsägelse ni 
hade skrivit ner. Gjorde den inte det 
eller gjorde den det, vad berodde 
det på, var det att göra också. Och. 
Där, efter det skulle ni rita era  
föremål och beskriva dem, vad det 
var för sorts material också.  

Läraren tittar på smartboarden. 
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5 Nu vill jag veta, den sista fasen i 
det här har vi inte gjort, alltså 
sista delen. Det är alltså att ni har 
inte fått prata om era resultat, och 
varför det blev på det sättet. 

 

 
 
Exempel 21 – Samtala D1, L2 
 
 Vad läraren säger Vad läraren gör 

6 I grupper där ni ska prata två  
grupper med varandra. Okej?  

Läraren visar två fingrar när han 
talar om två grupper. 

7 Och då gör vi så här. Vi ska, vi gör 
ett övningsexempel här nu, vi tar 
fram (elevers namn), så tar vi fram 
(elevers namn). 
 
Ja, ta med dig böckerna. 

Eleverna kommer fram och ställer 
sig längst fram, framför klassen. 
 

8 […] Det jag vill är att ni ska föra ett 
samtal med varandra. Ni ska  
berätta om era förutsägelser. Alltså 
(elevers namn) berättar om sina 
förutsägelser, vad de trodde, de här 
föremålen, hur de skulle röra sig på 
plankan. Och ni gör samma sak.  
 

Här sätter sig läraren ner på knä 
mellan eleverna. 

9 […] Och sedan också ska ni prata 
om ert resultat. Hur blev det när ni 
hade gjort undersökningen? Och så 
ska ni tala om för varandra i  
grupperna, varför det blev på det 
här sättet. Förstod alla vad jag  
menade? 

Läraren reser sig upp. 

 
 
I analysen blev det tydligt att läraren arbetade med flera parallella syften. 
Inledningsvis kommuniceras arbetets övergripande syfte skriftligt till  
eleverna (rad 1). Då läraren muntligt beskrev att man skulle sammanfatta 
arbetet visades samtidigt arbetsområdets planering på den interaktiva skriv-
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tavlan. Där gick att läsa att eleverna bland annat skulle samtala om tyngd-
kraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse samt i det  
undersökande arbetet kunna göra någon jämförelse mellan egna och andras 
resultat (relaterat till kunskapskrav åk 3, Lgr 11). När det närliggande syftet 
nämns (rad 3) har läraren strax innan också sagt att detta ska demonstreras 
tillsammans med en grupp elever (rad 2). Här skulle man kunna tala om att 
det konkreta exemplet, i att visa hur aktiviteten ska gå till, förstärker och 
leder till att det närliggande syftet blir begripligt för eleverna. Dock kom 
detta närliggande syfte mer att framstå som formen för ett samtal, inte ett 
samtalande om friktion, vilket kommer belysas nedan med ytterligare ett 
exempel från denna lektion (Exempel 23). I exemplen ovan repeterade  
läraren det som tidigare redan var känt, att de hade genomfört sina  
undersökningar steg för steg (rad 4). Det närliggande syftet, att prata om 
resultaten delgavs därefter (rad 5) och läraren förstärkte antalet grupper med 
att visa upp två fingrar (rad 6). Med övningsexemplet blir närliggande syfte, 
att föra ett samtal, konkretiserat (rad 7) och läraren skapade så att säga  
möjligheter för att närliggande syfte ska fungera som mål i sikte för  
eleverna. Vidare introducerades ett flertal närliggande syften kring vad  
eleverna skulle samtala om, som att berätta om sina förutsägelser, prata om 
resultat, hur man gjort undersökningen samt resonera över varför man fick 
de resultat man fick (rad 8-9). 

2.1. Växla mellan olika innehåll 
Tidigare har beskrivits tre innehållsområden vilka lärarna alla hanterar  
samtidigt, som ett sätt att särskilja och dela upp det sammansatta  
undervisningsinnehållet analytiskt. I analysen framkom även skillnader i hur 
lärarna hanterade de olika undervisningsinnehållen. Här kommer detta  
beskrivas som att ett innehållsområde växlar mellan att fungera som ett  
primärt innehåll eller ett sekundärt innehåll. Primärt kallas det innehålls-
område som, i den aktuella stunden, verkar vara mer framträdande än de 
andra två. Ett sekundärt innehållsområde är alltså mindre framträdande än 
det primära. Exemplen nedan ska försöka förtydliga resonemanget kring 
huruvida ett innehållsområde fungerar som primärt eller sekundärt. 

Under samtliga av de observerade NO-lektionerna var ämnet explicit, 
dock sammansatt med andra slags undervisningsinnehåll som stod i relation 
till ämnet. Nedan exemplifieras hur innehållsområde Tala, läsa, skriva  
fungerar som ett primärt innehåll under en lektion där klassen arbetade med 
växtens delar. Fokus vid den aktuella situationen låg på att skriva och stava.  
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Exempel 22 – Stava stjälk D2, L3 
(Tala, läsa, skriva som primärt innehållsområde) 
 
Eleverna studerar vitsippor med lupp. Läraren har cirkulerat i klassrummet 
och ställt frågor till eleverna och uppmärksammat dem på olika detaljer. När 
tiden närmar sig en gemensam genomgång påminner läraren eleverna om att 
det snart är dags att börja skriva och att man först ska göra detta tillsammans, 
innan de ska skriva texten individuellt (visar i skrivboken där det finns en 
inklistrad bild på en vitsippa). Läraren pinglar sedan i en liten pingla för att 
uppmärksamma eleverna på att det är dags att påbörja detta arbete. På tavlan 
har läraren ritat upp en bild av en vitsippa som liknar den som eleverna har i 
boken. Man börjar gå igenom växtens delar. 
 
Läraren:  Vad har vi där E1? 
E1:  Äh, stjälk. 
Läraren:  Vad var det det hette nu? 
E1:  Stjälk. 
Läraren:  Stjälk ja. Och det stavas lite lurigt, jag hjälper dig. Det börjar 

S- T- J.  
[Några elever säger efter. De skriver i sina böcker.] 
Läraren:  Ä – L – K. S T J Ä L K [Uttalar varje bokstav för sig,  

skrattar]. Ta en bokstav i taget. 
[Det går en liten stund.] 
Läraren:  Går det bra E2? 
E2:  Ja 
[Det går ytterligare en liten stund.] 
Läraren:  Ska vi gå vidare? 
Eleverna:  Mmm 
 
 
Här fokuseras på stavning av ord och man skulle kunna tala om att  
innehållsområde – Tala, läsa, skriva fungerar som primärt i situationen.  
Då ett innehållsområde för stunden verkar mer framträdande än ett annat, 
kallas det i uppsatsen för ett primärt innehåll. I exemplet ovan var alltså  
ämnesinnehållet sekundärt. Att lära sig att stava ord, eller ett begrepp som 
exempelvis stjälk, skulle även kunna vara ett exempel på hur skrivarbete kan 
fungera som ett mål eller ett medel för ämnet. Eftersom att man genom de 
mer ämnesspecifika orden också kan sägas närma sig en naturvetenskaplig 
verksamhet. Jag har dock valt att bara beskriva det som att innehållsområden 
fungerar som primära respektive sekundära. 
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Ett ytterligare exempel ska få visa hur lärarna hanterade dessa innehålls-
områden i relation till undervisningens syften och hur de kunde fungera som 
primära eller sekundära. Exemplet kommer från den undervisningssituation 
där klassen skulle avsluta ett arbete i temat friktion (Exempel 1 och 20 - 21). 
Elever och lärare hade inledningsvis repeterat begrepp, talat om tidigare 
erfarenheter och i detalj gått igenom hur man genomför ett samtal två  
grupper emellan. Då eleverna sedan hade samtalat i sina grupper och klassen 
återsamlades i den stora gruppen igen, ställde läraren frågor. Excerptet nedan 
exemplifierar hur innehållsområde Socialt samspel fungerar som primärt. 
 

Exempel 23 – Hur gick det för er att prata? D1, L2 
(Socialt samspel som primärt innehållsområde) 
 
Läraren:  E1, E2, E3 och E4, ni fyra. Kan ni berätta nu, hur gick det för 

er att prata? 
E1:  Det gick bra. 
Läraren:  Bra. Har ni hunnit med att samtala allihop? 
E2:  Ja, ja 
Läraren:  Fanns det några svårigheter med att, prata? 
E1:  Nej. 
E3:  Det fanns inga svårigheter. 
Läraren:  Nej. Vad var det som, vad tycker ni att ni har lärt er nu genom 

att prata med varandra nu här? 
E2:  Att prata med varandra. 
Läraren:  Aa 
E4:  Att låta andra prata. 
 
 
Samtalandet blir här det primära i undervisningssituationen istället för det 
ämnesinnehållsliga, fenomenet friktion, som blir det sekundära. Eftersom 
undervisningen innehåller flera syften än bara de som gäller ämnes-
innehållet, blir även syftet att lära sig samtala det som betonas i slutet av 
lektionen. Dock inte att samtala om friktion. I lika hög grad är även dessa 
syften och mål viktiga undervisningsmål. Att kunna samtala i grupp är även 
det något som man behöver träna på. Högre upp i skolåldrarna förväntas 
eleverna kunna föra adekvata samtal. Men om läraren oreflekterat skulle låta 
det sociala samspelet vara det primära innehållet, låt oss säga under hela den 
resterande delen av lektionen, skulle följaktligen ämnesinnehållet hamna i 
skymundan. Läraren har på det sättet en viktig roll i att rikta elevernas  
uppmärksamhet mot vad som är relevant i förhållande till undervisningens 
syften (jfr Lidar m.fl. 2006) men också i att välja vilket undervisnings-
innehåll som ska fungera som primärt och varför. Just i det ovan nämnda 
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exemplet närmade man sig dock ämnesinnehållet efter en stund. Vilket 
skulle kunna liknas vid att läraren i sitt hanterande av undervisnings-
innehållen orkestrerade vilket innehåll som skulle vara det primära för  
stunden, men också i att se till att återkomma och att växla tillbaka för att 
exempelvis undvika att själva ämnet skulle riskera att bli ouppmärksammat. 
Här uppmanade läraren till exempel sina elever att, efter den gemensamma 
diskussionen, jämföra samtalet man fört i grupp med vad som skulle beröras 
kring temat friktion i den film man skulle avsluta lektionen med.  

Eleverna i de här årskurserna är relativt unga i sin skolerfarenhet och  
behöver därför även lära sig lyssna på andra, vänta på sin tur, hjälpas åt att 
föra samtalet vidare, ställa frågor et cetera. Även arbetet med att lära sig 
samspela med andra elever tar lektionstid i anspråk. Detta arbete måste även 
rymmas i det totala undervisningsinnehållet. Därför kan man återigen tala 
om lärarens viktiga roll i att rikta uppmärksamheten mot vad som är relevant 
i stunden. Läraren måste reflektera över vilket innehåll man låter vara det 
primära för att ett annat innehållsområde inte obetänkt ska få ta för stort 
utrymme.  

2.2. Skapa kontinuitet mellan olika innehåll 
Som beskrivits fick eleverna i dessa klasser även ett stöd i att uttrycka sig 
muntligt, läsa och skriva i de naturorienterande ämnena. Analysen kunde även 
synliggöra skillnader i hur det gick till. Nedan följer ett exempel som visar hur 
lärarens fokus på ett arbete som att lära eleverna stava kom att bero på den 
aktuella undervisningssituationen. Då eleverna till exempel genomförde en 
undersökning och förde anteckningar kring sina observationer kunde lärarens 
snabba repliker på elevernas frågor om stavning tyckas visa att fokus låg på 
själva den systematiska undersökningen. Att lära sig stava specifika ord eller 
träna på stavningsregler var i den stunden ett sekundärt innehåll.  
 

Exempel 24 – Skriva skoskydd D3, L4 
(Tala - läsa - skriva, som sekundärt innehållsområde) 
 
Eleverna arbetar med att låta olika skor glida ner för en plywoodskiva.  
Läraren (L) cirkulerar i klassrummet. Eleven frågar läraren. Läraren, som då 
befinner sig hos en annan elevgrupp, svarar. 
 
E1:  Var ska jag skriva det L? 
Läraren:  Du kan skriva det under här. Det räcker med att bara skriva 

skoskydd. Och gick den fortare eller gick den saktare. 
E1:  Hur stavas skoskydd L? 
Läraren:  S k y d d [bokstaverar] 



 68 

E1:  S k y 
Läraren:  d d  
E1:  d, nej det där var ett b [talar till sig själv] 
E1:  d 
Läraren:  Sedan kan man bara göra ett streck. Så skriver man om det 

gick fort eller om det gick sakta. 
E1:  [fortsätter bokstavera vid textandet] 
 
 
Här tycktes läraren välja att hålla stavningsprocessen i bakgrunden då den 
systematiska undersökningen stod i förgrunden. För att svara på elevens 
fråga, säger läraren svaret direkt ”S k y d d”. I ett sammanhang där att lära 
sig stava ordet skoskydd skulle vara ett primärt innehåll, skulle ett annat svar 
från läraren vara möjligt. Ett där läraren istället uppmärksammade hur ordet 
låter, diskuterade sj-ljudet, talade om kort eller lång vokal eller dubbel-
teckning istället. Detta kan jämföras med nästa lektionstillfälle då samma 
lärare sedan uppmärksammar just förmågan att stava ord. I det  
sammanhanget stod elevernas dokumentation i fokus. Eleverna skulle nu 
istället dokumentera den ovan nämnda undersökningen i sitt skrivhäfte. Här 
valde läraren att hålla stavningsprocessen i förgrunden och den systematiska 
undersökningen i bakgrunden istället.  
 

Exempel 25 – Skrivregler D3, L4 
(Tala – läsa- skriva, som primärt innehållsområde) 
 
Läraren till en elev vars text läraren läser:  
 
Läraren:  […] Stor bokstav. 
E1:  Där? 
Läraren:  Mmm. […] 
 
Och till en annan elev:  
 
Läraren:  […] du har gjort alldeles rätt E1! Det enda var ett litet r som 

fattades [suddar och läser vidare] […] du behöver bara skriva 
när och så sätter du en punkt där och sedan så räcker det […] 

 
 
I resultatredovisningen beskrivs ett urskiljande av olika undervisnings-
innehåll och hur lärare hanterar dessa genom att bland annat välja att låta ett 
innehållsområde fungera som primärt och med detta låta de andra innehållen 
fungera som sekundära. Man skulle också kunna säga att ett innehållsområde 
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stundtals kan fungera som medel för ett mål, då exempelvis att skriva en text 
om en växt både kan vara ett sätt att träna på att formulera sig skriftligt och 
att lära sig stava ord, samtidigt som det är ett sätt att lära mer om växten och 
de naturvetenskapliga begreppen som hör till dess morfologi. Jag har dock 
valt att hålla mig till att tala om innehållsområdena som primära eller  
sekundära.  

Resultatet i föreliggande uppsats har visat på en mycket komplex NO-
undervisning. Lärarna i studien hanterade denna komplexitet på olika sätt. 
Ett sätt att bibehålla kontinuiteten var att tillfälligt ”växla” mellan de olika 
innehållsområdena. Ett exempel på det här är när eleverna råkar i konflikt 
under sitt samarbete, som i Exempel 18. Läraren behövde då växla mellan 
ämnesinnehåll och socialt samspel för att undervisningen skulle fortgå i den 
planerade riktningen mot det som lektionen syftade till. Man skulle kunna 
uttrycka det som att läraren vill att undervisningen ”ska flyta på” med  
riktning mot tänkta mål och syften. Läraren växlar innehållsområde för att 
överbrygga mellanrum och skapa relationer – så att kontinuiteten mellan 
innehållsområdena bibehålls och undervisningen kan fortgå.  
 
Resultatavsnittets andra del har beskrivit och exemplifierat hur lärare  
hanterar olika undervisningsinnehåll. I analysen framkom skillnader i hur 
lärare hanterade de tre olika innehållsområdena, vilket har beskrivits som att 
lärare växlar mellan att låta ett innehållsområde fungera som primärt  
respektive sekundärt. Det innehållsområde som i den aktuella undervisnings-
situationen verkar mer framträdande än de två andra har kallats primärt. Ett 
innehållsområde som verkar mindre framträdande har kallats sekundärt. Det 
här har beskrivits som att lärare växlar mellan innehållsområden. Dessa  
växlingar görs i relation till undervisningens syften, för att bibehålla och 
skapa kontinuitet och få undervisningsprocessen att fortgå. 

3. Didaktiska partitur – en tentativ didaktisk modell 
Tre olika men samtidiga innehållsområden har presenterats för att uttrycka 
och ge en bild av den variation av innehåll som den naturorienterande 
undervisningen i grundskolans tidiga årskurser innehåller (se figur 1). Tre 
innehållsområden som hör samman med varandra, där alla är väsentliga i 
undervisningen och också beroende av varandra. Figuren ska förstås som en 
illustration av vad som sker i klassrumssituationen, som presenteras med 
insikten om risken att betrakta beskrivningar och mönster så som om de vore 
något som faktiskt finns (Lundegård & Hamza 2014). Illustrationen är tänkt 
att fungera som ett redskap för reflektion kring hur lärare på olika sätt kan 
hantera undervisningens komplexitet och vilka konsekvenser detta kan få.  

För att visualisera hur de tre innehållsområdena samspelar har jag använt 
en illustration av ett partitur. En bild av ett partitur, med tre stämmor vilka 
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ska liknas vid de tre olika innehållsområden som tidigare beskrivits i  
resultat- och analyskapitlet. Partituret illustrerar hur lärare hanterar detta 
undervisningsinnehåll och hur olika innehållsområden fungerar som primärt 
eller sekundärt i den pågående undervisningssituationen. Partituret blir  
således ett sätt att beskriva en lektionssekvens utifrån de tre innehålls-
områdena och lärares olika sätt att hantera dessa. I illustrationen nedan ses 
de tre innehållsområdena som notrader, ställda under varandra. Ackoladen 
(klammerparentesen) visar att alla tre innehållsområdena är sammanhållna 
och försiggår samtidigt.  
 

 
Figur 5. Didaktiskt partitur  

 
Bilden illustrerar också hur framträdande de olika innehållsområdena kan 
vara i förhållande till varandra, utan att för den delen tala om att ett  
innehållsområde skulle värderas högre än de andra. Då ett innehållsområde 
verkar mer framträdande, kallas detta för primärt (markerad med fylld  
cirkel). I jämförelse med ett innehåll som för stunden blir sekundärt  
(markerad som en cirkel). För att exemplifiera dessa cirklar ska jag använda 
uppsatsens allra första exempel, det där eleverna gruppvis skulle samtala om 
sina resultat (även Exempel 7, 20, 21 och 23). Då denna lektion inleddes, 
stod innehållsområde Ämnet som primärt och markeras därför som en fylld 
cirkel. Lärare och elever repeterade fenomenet friktion. När man sedan  
började demonstrera hur själva gruppsamtalen skulle gå till, blev  
innehållsområde Socialt samspel det primära och innehållsområde Ämnet 
markeras därför som en cirkel istället (och Socialt samspel med en fylld  
cirkel). Därefter samtalade eleverna i grupper och Ämnet fungerade som 
primärt igen. Om klassen sedan exempelvis skulle ha arbetat med att skriva 
en sammanfattning om arbetet, skulle man kunna tänka sig att innehålls-
område Tala, läsa, skriva blev det primära, och därför markeras med en 
ifylld cirkel. I det exempel jag hänvisar till blev dock det Sociala samspelet 
det primära innehållsområdet, eftersom klassen vid återsamlingen samtalade 
om själva samtalandet – istället för att tala om friktion.  

Då illustrationen ovan liknas vid ett partitur, görs de tre innehålls-
områdena till bilden av tre stämmor vilka samtidigt spelar. Illustrationen kan 
så att säga förse oss med en bild av de olika undervisningsinnehållen en  
lärare samtidigt hanterar i klassrumssituationen. Varje stämma har sina  
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syften, kring vilka läraren arbetar för att skapa kontinuitet. Läraren skulle, i 
den här metaforen, kunna liknas vid en dirigent. En dirigent som låter de 
olika stämmorna spela som primära eller sekundära, med intentionen att 
skapa kontinuitet mellan de olika stämmorna. Det skulle således kunna  
kallas ett didaktiskt partitur. Att finna rytmen, den didaktiska rytmen, kan 
sett så, handla om att organisera syften och skapa kontinuitet mellan  
stämmorna. Didaktiskt partitur skulle alltså kunna användas för att likna 
lärares olika sätt att hantera undervisningens komplexitet, och att lärare  
hanterar flera olika innehåll samtidigt.  
 
Resultatavsnittets tredje del beskriver hur de tre tidigare beskrivna innehålls-
områdena kan systematiseras i en didaktisk modell. Detta görs genom att 
presentera modellen didaktiska partitur. En intention med uppsatsen var 
också att diskutera modellens fruktbarhet. För att kunna göra detta fullt ut, 
skulle didaktiska partitur och dess begreppsapparat först behöva genomgå 
både mangling och exemplifiering, tillsammans med lärare i praktiken. Dock 
kan man diskutera didaktiskt partitur som en tentativ didaktisk modell som 
kan användas av lärare för att sortera och strukturera den komplexa  
undervisningen på ett systematiskt sätt. Modellen skulle också kunna hjälpa 
lärare att argumentera och resonera över olika val, likt andra didaktiska  
modeller (jfr Wickman, Hamza & Lundegård 2018, s. 241). Genom att  
synliggöra olika undervisningsinnehåll kan den även vara  
användbar i diskussioner om hur visst innehåll prioriteras och annat innehåll 
riskerar att hamna i skymundan. I textens kommande diskussionsavsnitt 
kommer jag att utveckla idéerna om modellens användbarhet.  
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Sammanfattning och diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva den naturorienterande  
undervisningen på lågstadiet och att systematisera och exemplifiera det  
innehåll lärarna undervisar i form av en didaktisk modell. I detta kapitel förs 
en diskussion i relation till delar av studiens resultat samt kring hur den  
presenterade modellen didaktiska partitur skulle kunna bli användbar.  
Kapitlet innehåller även en metodologisk reflektion och några idéer kring 
fortsatt forskning. Texten avslutas med en kort sammanfattning som sedan 
leder vidare till uppsatsens allra sista del – postludiet. 

Situationen, sätta scen och iscensätta 
I uppsatsens interludium beskrevs hur de i studien medverkande lärarna alla 
förberedde materiel och rum för den stundande NO-undervisningen.  
De skapade så att säga förutsättningar för kommunikation och lärande  
(jfr Almqvist 2014). Lärarna undervisade i klasser om 26-29 elever, hade 
inte tillgång till annan sal eller annan materiel än vad som brukar finnas att 
tillgå i ett vanligt klassrum, och de undervisade eleverna i samtliga teoretiska 
ämnen.  

I resultatdelen har exempel givits kring hur lärarna repeterade, relaterade, 
samt påvisade ämnesinnehållet under lektionerna. Ofta med en portion  
lekfullhet. Lektionerna kunde till exempel inledas med att en lärare kastade 
ett äpple mellan sig och eleverna för att få igång en diskussion om tyngdkraft 
eller demonstrera friktion genom att själv glida över golvet med skor, tofflor 
och strumpor. Ämnesinnehållet relaterades till elevernas tidigare  
erfarenheter och utgick ofta utifrån det som redan var känt för eleverna, både 
praktiskt och språkligt. Att börja en lektion kring tyngdkraft och friktion ute 
på lekplatsen gav till exempel eleverna möjlighet att använda och omvärdera 
tidigare erfarenheter genom nya aktiviteter. När arbetet sedan fortsatte i 
klassrummet hade eleverna förutsättningar att samtala om friktion i relation 
till det de hade upplevt. Sammanhanget har betydelse för elevernas  
möjligheter att handla och förstå aktiviteten i enlighet med dess mål och 
syften (jfr Anderhag m.fl. 2014) och utifrån studiens resultat kan sägas att 
man i dessa klassrum skapade förutsättningar för detta.  

Lärarna förberedde alltså sal och material i syften som relaterar till de  
naturorienterande ämnena och genom att även iscensätta den planerade 
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undervisningen skapades möjligheter för eleverna att introduceras till  
ämnena och att bli delaktiga i den naturvetenskapliga praktiken (jfr Van 
Poeck, Östman & Öhman 2019). Eftersom lärarna i den här studien  
undervisade sina elever i samtliga teoretiska ämnen i ett och samma  
klassrum, var det också något som de behövde göra inför varje lektions-
tillfälle i NO, till skillnad från lärare som redan har en lektionssal som är 
utrustad för ändamålet. Här hade lärarna till exempel ordnat med träskivor 
från träslöjdssalen, hämtat bunkar och tallrikar från fritidshemmet, grävt upp 
vitsippor, lånat ihop luppar, sorterat elevböcker, satt samman papper till 
elevhäften och så vidare. De hade också ordnat för hur eleverna skulle hämta 
materiel, böcker och med vilka de skulle samarbeta. 

Tre innehållsområden i den naturorienterande 
undervisningen 
Då undervisning är en komplex verksamhet finns behov av att sortera och 
systematiskt strukturera. Att beskriva undervisningsinnehållet i sin helhet 
och sedan analytiskt särskilja tre innehållsområden, var för mig ett sätt att 
reflektera över klassrumssituationerna och undervisningens praktik. Att  
särskilja undervisningsinnehållet i olika innehållsområden satte också ord på 
både olika typer av innehåll och uppmärksammade dessutom olika syften 
inom dessa områden. I detta blev det också tydligt att det fanns ett behov av 
att skapa kontinuitet mellan dessa innehållsområden för att undervisningen 
skulle fortskrida.  

Resultatet har visat att den naturorienterande undervisningen på lågstadiet 
rymmer mer än bara undervisning om ämnesinnehållet. I studien framkom 
att lärarna, i relation till ämnet, även undervisade eleverna i att tala, läsa och 
skriva samt i att socialt samspela. De tre innehållsområdena har beskrivits 
och karaktäriserats som; 

 
1. Ämnet - ett innehållsområde som anknyter till just skolämnet NO, och ett 
innehåll som relaterar till kursplanens långsiktiga mål och centrala innehåll 
och där eleverna i studien exempelvis arbetade med att genomföra enkla 
systematiska undersökningar, jämföra resultat och diskutera frågor kring 
naturvetenskapliga fenomen. Eleverna uttryckte sig med både vardagliga och 
mer naturvetenskapliga begrepp och hade ett språk som hjälpte dem att ta sig 
vidare i samtalen.  

Undervisning rymmer inte bara kunskaper utan också värden. När  
eleverna lär sig innehållet lär de sig också urskilja handlingar - om de gillar 
att hålla på med det eller inte. Läraren har därför en viktig roll i att även 
uppmärksamma de estetiska värdeomdömena som görs under lektionerna. 
Eftersom de estetiska värdeomdömena har ett stort inflytande på hur  
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eleverna önskar fortsätta det de håller på med och vad de lär sig  
(jfr Jakobson & Wickman 2007; Wickman 2013; Jakobson & Caiman 2018). 
I föreliggande studie fanns exempel på estetiska urskiljanden och att  
elevernas språk innehöll metaforer, detta var dock inget som lärarna lyfte 
explicit. Estetiska urskiljningar kan ses som en naturlig del i att lära sig den 
naturorienterande praktiken. 

Under lektionerna fick eleverna i de observerade klasserna exempelvis 
använda förstoringsglas och luppar. Lärarna demonstrerade och förtydligade 
hur instrumenten skulle hanteras vilket skulle kunna sägas vara en viktig 
förutsättning för att man som elev i den framtida skolgången ska kunna  
använda en naturvetenskaplig utrustning. Lärare på lågstadiet behöver alltså 
även använda lektionstiden till att både introducera, demonstrera och låta 
eleverna pröva sådan utrustning eftersom föremålen, till exempel en lupp, 
kan vara något som är helt nytt för eleverna. Eleverna förväntas ju också 
kunna hantera viss materiel och att kunna genomföra systematiska  
undersökningar framöver i sin skolgång. Då eleverna i studien lämnades till 
att på egen hand utföra en undersökning, eller själva leta upp adekvat  
materiel riskerade de mellanrum som skapats att inte överbryggas.  
Om eleverna upplever aktiviteterna som förvirrande eller icke meningsfulla 
så finns det risk för att de inte finner intresse för de naturvetenskapliga  
ämnena (jfr Jakobson & Axelsson 2012). Alltså hade läraren en viktig  
uppgift i att stötta eleverna i meningsskapandet genom att visa och  
uppmärksamma dem på vad som var relevant i undervisningssituationen. 
Resultaten kan sägas visa att läraren hade en viktig roll i att både rikta  
uppmärksamheten mot det som var relevant i förhållande till under-
visningens syften och i att försöka skapa kontinuitet mellan närliggande och 
övergripande syften (jfr Jakobson & Axelsson 2012; Johansson 2012; Lidar 
2010). I föreliggande studie blev det även synligt att lärare behöver försöka 
skapa kontinuitet mellan olika innehållsområden.  

 
2. Tala, läsa, skriva – ett innehållsområde som knyter an till ett innehåll som 
relaterar till läs- och skrivundervisning i NO. I analysen framkom att  
eleverna, förutom att lära ett ämne, även undervisades i att tala, läsa och 
skriva samt hur man skulle hitta rätt skrivmaterial eller disponera sin text på 
ett randigt papper. Det handlade både om att muntligt delge andra sina egna 
tankar kring olika naturvetenskapliga spörsmål och att i detta också försöka 
uttrycka sig med naturvetenskapliga begrepp. Det kunde också innebära att 
följa med i en text och/eller att läsa denna själv samt att urskilja centrala ord 
i texten. Då eleverna sedan skulle formulera sina tankar eller dokumentera 
sitt arbete fick de också lära sig att hantera skrivmaterial, forma bokstäver, 
placera bokstäverna på skrivpapperets linjer och att stava ord. Johansson 
(2012) skriver att elever behöver få kännedom om hur de egna orden, som de 
använder i sina förklaringar, kan relateras till naturvetenskapliga begrepp.  
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I föreliggande studie skulle man kunna säga att det fanns tillfällen då  
lärarna hade skapat förutsättningar för eleverna att skapa relationer till de  
naturvetenskapliga begreppen genom att de exempelvis tog in grodrom och  
vitsippor i klassrummet som de lät eleverna observera för att sedan, utifrån 
tankekartor eller stödord, skriva egna texter kring. Eleverna fick pröva  
orden, göra dem bekanta och utvidga sina erfarenheter genom att använda 
begreppen på olika sätt. Resultatet visar också att läraren är viktig för att 
rikta uppmärksamhet på att vissa ord är mer giltiga än andra i ett natur-
vetenskapligt sammanhang. 

 
3. Socialt samspel, ett innehållsområde som inrymmer samspelet i klass-
rummet och även relaterar till läroplanens kapitel 1-2 (Skolverket 2019). 
Lärarna planerade och organiserade klassrummets materiel och arbets-
grupper. De kallade på uppmärksamhet under lektionerna, demonstrerade 
hur arbetet skulle gå till, hur man väntar på sin tur, lyssnar på klass-
kamraterna och kompromissar då meningsskiljaktigheter uppstår. Lärarna 
verkade också vara måna om att skapa ett gott arbetsklimat där eleverna 
uppmuntrades att uttrycka sig både med tal och skrift. I analysen blev det 
tydligt att då eleverna hamnade i konflikt, till exempel vid undersökande 
arbetssätt, avstannade arbetet i gruppen och det var först när man kommit 
överens som arbetet kom igång igen. Här har läraren alltså en viktig roll, dels 
i att hjälpa eleverna att lära sig samarbeta men också i att se till att ämnet 
inte hamnar i skymundan – att växla innehållsområde för att överbrygga 
mellanrum och skapa relationer så att kontinuiteten bibehålls och  
undervisningen kan fortgå i den riktning lektionen syftar till. 

Hantera olika innehållsområden i relation till 
undervisningens syften 
Resultatavsnittets andra del exemplifierade hur lärarna hanterade detta  
komplexa innehåll i olika undervisningssituationer och hur ett innehåll  
verkade vara mer framträdande än ett annat beroende på undervisnings-
innehåll och undervisningens syfte. Detta har kallats att ett innehållsområde 
fungerar som primärt respektive sekundärt. Som beskrivits ovan blev det i 
analysen tydligt att då ett mellanrum uppstod, exempelvis när eleverna i sitt 
grupparbete hamnade i meningsskiljaktigheter, verkade läraren – för att 
överbrygga detta mellanrum – tillfälligt växla till ett annat innehållsområde. 
För att bibehålla kontinuitet och få undervisningen att fortgå i relation till 
planerade mål och undervisningens olika syften. 
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Tre stämmor i ett didaktiskt partitur 
Uppsatsens huvudsakliga kunskapsbidrag är identifieringen av de tre  
stämmorna och extraheringen av den tentativa didaktiska modellen. I stycket 
ovan har de tre olika identifierade innehållsområdena beskrivits och utifrån 
dessa har jag i resultatkapitlets tredje del illustrerat dem som stämmor i ett 
partitur. Ett didaktiskt partitur där läraren liknas vid en dirigent som låter de 
olika stämmorna spela som primära respektive sekundära, med intentionen 
att finna den didaktiska rytmen.  

En intention med föreliggande uppsats var att diskutera modellens  
fruktbarhet och konsekvenser för elevers lärande. Modellen som presenteras 
är det första steget, extraheringen, i den process som hör didaktisk  
modellering (Wickman, Hamza & Lundegård 2018). Genom mangling 
skulle modellen kunna justeras och förfinas, men som en tentativ didaktisk 
modell kan man diskutera dess användbarhet.  

En förhoppning med modellen framöver är att den ska bidra till ett  
resonemang kring den naturorienterande undervisningen på lågstadiet och att 
urskiljandet av de tre innehållsområdena kan bli användbara för lärare i att 
reflektera över komplexa undervisningssituationer på ett mer systematiskt 
sätt. Modellen skulle i ett sådant sammanhang kunna fungera som ett stöd 
för lärare i att argumentera och resonera över olika val. Modellen synliggör 
också olika undervisningsinnehåll varför den även kan bli användbar i  
diskussioner kring hur olika innehåll prioriteras och eventuellt riskerar att 
hamna i skymundan. Genom att synliggöra lärares didaktiska val kan vi 
också reflektera över dessa (jfr Johansson & Wickman 2013).  
Förhoppningsvis kan modellen även bli användbar för att diskutera vilka 
konsekvenser olika sätt att hantera olika innehållsområden kan få för elevers 
lärande. För resultatet i denna studie visade att ämnesinnehållet inte alltid 
var framträdande. Samtidigt mynnade resultatet också ut i att andra  
undervisningsinnehåll kan vara förutsättningar för att elever just ska fånga 
ämnesinnehållet. Modellen skulle därför kunna bli användbar i att synliggöra 
mål och syften i relation till innehållsområdena, både i själva ämnet och i de 
undervisningsinnehåll som främjar elevernas läs- och skrivförmågor i ämnet 
samt de som rör omsorg och fostran. En större vetskap kring de olika syften 
som lärare och elever har med sina aktiviteter i den naturorienterande  
undervisningen kan ha betydelse för det som eleverna erbjuds lära sig  
(jfr Johansson 2012). 

Med hjälp av modellen går det att urskilja och exemplifiera olika  
innehållsområden och deras respektive syften – med hänsyn till helheten 
eftersom tanken är att alla tre stämmor ständigt hänger ihop. På så sätt skulle 
man också kunna säga att modellen även ger utrymme för ett tillvaratagande 
av det spontana som kan uppstå i undervisningssituationen (jfr Jakobson & 
Caiman 2018; Andrée & Lager-Nyqvist 2013). Detta relaterar också till 
Deweys tankar om att lärarens planering ”måste vara tillräckligt flexibel för 
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att tillåta fritt spelrum för individuella erfarenheter och ändå tillräckligt strikt 
för att ge riktning åt en fortlöpande utveckling av förmågorna.” (Dewey 
2008, s. 195). Modellen begränsar således inte, men kan hjälpa till med 
struktur, analys och reflektion. 

Johansson (2012) skriver om ett behov av forskning och utveckling där 
lärare och forskare tillsammans utformar en heuristik för undervisning. Att 
utveckla den extraherade modellen didaktiskt partitur skulle vara en  
intressant början i ett sådant samarbete. 

Metoddiskussion 
Fältarbetet gjorde det möjligt för mig att tillägna mig kunskaper genom 
förstahandserfarenheter. Genom att observera de två lärarna, som ingick i 
den första datainsamlingsperioden och deras respektive klasser under en 
längre tid tycker jag att jag kunde skapa mig en helhetlig bild av  
undervisningen och deltagarna. De två efterföljande datainsamlings-
perioderna var kortare men tillförde ytterligare perspektiv då två nya lärare 
och deras klasser i andra årskurser ingick. Genom deltagande observation 
fick jag data som i sig själva är rika i den meningen att jag fick en komplex 
bild av undervisningen, lärarna och eleverna. Fangen (2005) skriver att 
”Många av de intryck du får genom ett fältarbete är svåra att fånga i ord, 
men ändå präglar de din uppfattning av fenomenet. Detta kan ge en bredare 
utgångspunkt för tolkningar och kan göra dig känslig för de mindre  
uppenbara sidorna av det fält du studerar. Sådana mindre uppenbara sidor av 
fältet hade du kanske inte fångat upp i en intervjusituation, vilken ju är en 
mera konstruerad situation.” (Fangen 2005, s. 32). Det var dock viktigt att 
hela tiden vara vaksam på att mina egna erfarenheter som lärare inte skulle 
påverka tolkningarna.  

Studien har genomförts med kvalitativa metoder för att belysa och förstå 
olika situationer. Studiernas reliabilitet beaktas på olika sätt och kan beskriva 
hur pass tillförlitlig studien är. Validitet är att den valda forskningsmetoden 
faktiskt undersöker det som var avsikten med studien (Kvale 1997; Bryman 
2011). För att beskriva den naturorienterande undervisningen på lågstadiet 
valde jag att samla in data genom deltagande observationer och ljud- och 
videoinspelning. För att öka reliabiliteten transkriberades ljudinspelningarna 
och jämfördes under tiden med de insamlade videoinspelningarna. Dessa 
data jämfördes även med de fältanteckningar som hade förts under  
lektionerna. I analysavsnittet har beskrivits hur analysen gått till och i  
resultatdelen återges även hur analysen har gjorts i de utvalda exemplen. 
Studien genomfördes i autentiska undervisningssituationer och det var de 
ordinarie lärarna som undervisade. Undervisningen i klasserna följdes också 
under en längre tid. Detta kan sägas stärka validiteten. Det valda teoretiska 
perspektivet och de analysverktyg som använts möjliggör en diskussion 
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kring undervisningssituationer, syften, språkbruk och kring värden och  
normer i den naturorienterande undervisningen i dessa årskurser. Det är svårt 
att säga något om resultatens generaliserbarhet i större utsträckning i en 
forskningsstudie som denna. Jag kan dock hävda att exemplen som lyfts 
fram är igenkänningsbara för lärare som jag mött när jag har presenterat mitt 
forskningsarbete, exempelvis på konferenser.  

Genom att använda analys av praktiska epistemologier, analys av  
organiserande syften samt analys av epistemologiska riktningsgivare hade 
jag möjlighet att beskriva undervisningen och genom detta uppmärksamma 
några av de fenomen jag tyckte mig kunna urskilja i de klassrummen jag 
beskriver. Med dessa analysverktyg har jag till exempel kunnat studera hur 
elever begripliggör det de möter i en situation genom att skapa relationer till 
tidigare erfarenheter. I och med sådana analysverktyg kunde jag också  
uppmärksamma hur läraren i samspel med eleverna arbetade för att rikta 
elevernas uppmärksamhet mot vad som var relevant i enlighet med  
aktivitetens syften, och vilken funktion lärarens handlingar hade för vad 
eleverna gjorde. I studien använde jag mig av begreppet riktningsgivare mer 
övergripande för att beskriva hur lärarna riktade uppmärksamhet mot vad 
som var relevant i relation till olika typer av undervisningsinnehåll.  

Fortsatt forskning 
Den didaktiska modell som jag har presenterat i denna studie kan vara ett 
verktyg men skulle behöva studeras och vidareutvecklas i praktiken. Nya 
studier kan visa att innehållsområdena kan behöva utökas och revideras.  

NO-undervisningen på lågstadiet skulle kunna studeras utifrån en mängd 
olika aspekter. I föreliggande arbete var syftet att exemplifiera det innehåll 
lärarna undervisar, inte enkom ämnesinnehållet. Det vore därför intressant 
att ta avstamp utifrån studiens resultat och vidare studera de tre presenterade 
innehållsområdena var för sig - men ändå i relation till helheten. Det skulle 
också vara intressant att undersöka eventuella skillnader mellan hur mer 
erfarna lärare hanterar de olika innehållsområdena jämfört med de som är 
nyutexaminerade. Det skulle bli ett sätt att visa och tydliggöra hur skickliga, 
artistiska lärare gör för att hitta den didaktiska rytmen. 

Att relatera studien till Biestas (2009) idéer om utbildningens tre  
funktioner skulle vara ett sätt att ytterligare fördjupa diskussionen kring hur 
sammansatt frågan om utbildningens funktion och roll är. En särskiljning 
kan precisera mål och syfte och lyfta diskussioner kring värderingar, normer 
och demokrati. Tillsammans med Biestas ramverk skulle modellen didaktiskt 
partitur till exempel kunna användas för att diskutera undervisningens olika 
mål och syften och vilka konsekvenser lärares val kan få – i de respektive 
innehållsområdena. Här skulle det också vara intressant, att utifrån  
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funktionen kvalifikation studera innehållsområdet Ämnet för att i detta även 
knyta an till NOS och Roberts (2007) kunskapsemfaser. Även om  
föreliggande arbete inte har gett en heltäckande bild av all NO-undervisning 
i de studerade klassrummen kunde kunskapsemfaserna ändå erinras, fastän 
upplevelsen var att det var svårt att få fatt på ämnesinnehållet som verkade 
uppblandat med annat. Att vidare studera innehållsområdet Ämnet i relation 
till Roberts emfaser skulle därför också vara en intressant fortsättning. 

Ett musikaliskt tema 
Studier i didaktik kan bidra med begrepp för att diskutera komplexitet i  
lärares arbete (Frelin 2011; 2013). Att här i uppsatsen låta särskilja och 
namnge tre olika innehållsområden har möjliggjort intentionen att analytiskt 
reflektera över undervisningsinnehållets komplexitet och därtill identifiera 
och beskriva dessa, samt exemplifiera hur lärare hanterar dem i relation till 
undervisningens syften. Uppsatsens illustrationer har liknats vid ett partitur 
där tre olika, samtidigt pågående, stämmor spelar. Den extraherade  
didaktiska modellen som presenterats i arbetet fick namnet didaktiskt partitur 
och läraren har i denna liknats vid en dirigent som låter de olika stämmorna 
spela som primära eller sekundära, för att skapa kontinuitet – en didaktisk 
rytm.  
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Postludium 

Under de första åren i skolan ska eleverna, förutom att fokusera ämnet, 
också lära sig att hantera skol- och klassrumssituationerna. Barnen ska  
formas till elever och socialiseras in i en skolverksamhet. De ska förhålla sig 
till många olika situationer, på många olika sätt. Både individuellt och i 
samarbete med andra. Eleverna förväntas inte bara lära sig tala, läsa och 
skriva – de ska också lära sig tala, läsa och skriva i olika ämnen, med olika 
uttryck allt eftersom det aktuella ämnet behandlas. Eleverna förväntas också 
lära sig att exempelvis räcka upp handen och vänta på sin tur, och att kunna 
samtala och samarbeta med andra klasskamrater, både i stora och små  
grupper. Så lärare som undervisar på lågstadiet har alltså inte bara ämnet att 
tänka på när de planerar, genomför och följer upp sina NO-lektioner.  

Tack vare den här studien har jag haft förmånen att under en lång tid få 
studera undervisning på lågstadiet. Jag fick ta del av en naturorienterande 
undervisning där lärarna förutom att undervisa sina elever i ämnena även 
lärde ut hur man skulle hantera sina böcker och sitt material, hur man skulle 
skriva på raderna, skriva bokstäver och stava ord, läsa texter, disponera  
papperet för att bilden och texten skulle få plats och så vidare. Jag har sett 
hur lärarna kallat på uppmärksamhet genom tecken, klappa händer eller 
pingla med en liten pingla. Hur de tröstat, hjälpt till vid konflikter eller  
lugnat den som känt sig orolig. I allt detta har de samtidigt skapat  
förutsättningar för den naturorienterande undervisningen och för elevers 
intresse för naturvetenskap. Eleverna i de här åldrarna är också nyfikna och 
intresserade och har lätt att associera. De har idéer om mycket de har sett och 
varit med om och vill gärna berätta utifrån just sina erfarenheter. Därför kan 
jag förstå att ämnesinnehållet kan få konkurrens av andra syften.  

Att vara lärare och undervisa elever i grundskolans yngre årskurser  
innebär att undervisa i många olika ämnen. Som lågstadielärare ska du vara 
beläst på fler områden och väl insatt i respektive ämnes kursplan. Läraren 
ska även, med kunskaper om ämnet, ha kunskap om undervisning och  
lärande av ämnet. Dock har lärare som undervisar eleverna i de tidigare års-
kurserna oftast mindre utbildning inom naturvetenskap, vilket kan påverka 
vilka val lärarna gör gällande undervisningens form och innehåll. Även om 
man skulle önska att så inte var fallet kan jag ändå tycka det är förklarligt. 
För lärarna här ska även vara väl insatta i alla de andra olika ämnen som de 
också undervisar i. Men det kanske inte bara handlar om att bara diskutera 
huruvida lärare på lågstadiet saknar ämneskunskaper i de naturvetenskapliga 
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ämnena utan även om att undervisningen som bedrivs måste ses i sitt  
sammanhang? Den NO vi arbetar med i klassrummet behöver diskuteras och 
utarbetas för att bättre lyfta specifika kunskaper som är relevanta för  
undervisningens syften. Här finns behov av den praktiknära didaktiska 
forskningen. Om vi vill ta reda på mer om hur vi kan utveckla den  
naturorienterande undervisningen på lågstadiet behövs samarbete. För det får 
inte bara handla om forskning om lärare utan också med (forskande-) lärare. 
Så att vi kan minska gapet mellan forskning och undervisning och säkerställa 
att forskningen är relevant för lärare och bidrar till att undervisningen  
förbättras och att lärares profession stärks. 

Naturligtvis ska ämnesinnehållet vara framträdande men jag tror även att 
man behöver beskriva hela den mångfacetterade bilden av vad lärare måste 
hantera och hur detta kan komma att påverka innehållet. För det handlar inte 
om antingen eller – utan om både och. Så för att tala om enskilda delar bör vi 
även ta hänsyn till helheten. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Förteckning över empiriskt material  
 
 
Förteckning över empiriskt material från åk 3, åk 1 och åk 2. 
 
Samtal med undervisande lärare 
 

Datum för samtalets  
genomförande 

Samtal med rektor om studien ht 2014, ht 2015 
Samtal med två lärare inför observationer vt 2015 
(minnesanteckningar)  

1/12 2015 

Samtal med två lärare inför observationer vt 2016 
(minnesanteckningar) 

18/4 2016 

Tre av fyra deltagande lärare träffas och samtalar  
tillsammans med licentiand och dennes handledare  
(samtalet spelades in med diktafon). 

15/6 2016 

Samtal med en lärare inför observationer ht 2016 
(minnesanteckningar) 

31/10 2016 

  
Information om studien, presentationen av mig och 
information av studien till eleverna 
 

Datum för presentationen  

Presentation av mig och information om studien, åk 3 29/1, 2/2 2015 
 

Presentation av mig och information om studien, åk 1 2/5 2016 
  
Fältanteckningar från besök vid lektioner Datum för fältanteckningar 
I samband med lektioner  
Åk 3 (2015) 

2/2, 2/3, 11/3, 16/3, 23/3, 25/3, 
30/3, 1/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 

I samband med lektioner  
Åk 1 (2016) 

2/5, 4/5, 9/5, 12/5 

I samband med lektioner  
Åk 2 (2016) 

10/11 

Sammanlagt: Renskrivna fältanteckningar 
från sammanlagt 17 tillfällen på 
skolan. 

  
Videoinspelade lektioner Datum  
Åk 3 (2015) 
 

30/3, 1/4, 27/4, 4/5 
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Åk 1 (2016) 
 

4/5, 9/5 (3 lektioner), 12/5 

Åk 2 (2016) 10/11 (4 lektioner) 
Sammanlagt:  4 video- och ljudinspelade  

lektioner i trean, 5 video- och 
ljudinspelade lektioner i åk 1 
samt 4 video- och ljudinspelade  
lektioner i åk 2. En lektion är ca 
50-60 minuter lång. 

  
Övrigt material 
Konversation med lärarna via e-post 
Lärarhandledning: 
Försök med NO 1-3 
Persson, H. (2011). Försök med NO 1-3. Stockholm: Liber. 
Styrdokument: 
Lgr 11 
Planeringar, Lpp 
Utdelat arbetsmaterial i samband med lektioner: 
Bilden på lekplatsen ur Försök med NO 1-3 av Hans Persson 
Texten om vitsippan 
Elevtexter:  
Friktion, åk 3 
Växtens delar, åk 1 
Friktion, åk 2 
Texter i samband med samtalet tillsammans med lärarna:  
Lärande i handling, kap 5 och 6.  
Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (2014). Lärande i handling:  
En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur. 
Pendrill, A., Ekström, P., Hansson, L., Mars, P., Ouattara, L., & Ryan, U. (2014). Friktion 
– experiment med klossar och rutschkanor: Enkel modell eller komplicerad verklighet? 
LMNT-Nytt, (2), 1. 
Fotografier av skolmiljö (klassrum) och redskap 
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Bilaga 2 

Bilaga 2. Avidentifierat missivbrev  
 

Till lärare i klass xx och xx på skola xx 

Hej! 

Den här terminen kommer jag att samla in data till min studie ”Språkbruk i 
naturorienterande ämnen”. I det här brevet vill jag informera dig om studien 
och be om tillstånd för att följa dig i din undervisning. 

 
Arbetets övergripande syfte är att bidra till kunskap och förståelse för lärares 
undervisning i de naturorienterande ämnena i årskurserna 1-6. Syftet med 
arbetet är att bidra till kunskap om hur lärare och elever använder språket i 
NO-undervisningen. 

 
I det här arbetet kommer jag att samarbeta med dig och dina elever. Under 
xxterminen xx skulle jag vilja följa klassen under ett par lektioner i NO. Ofta 
kommer jag bara vara med i klassrummet och föra anteckningar, men vissa 
delar vill jag spela in med video, för att möjliggöra näranalyser av innehållet 
i undervisningen. Min närvaro ska påverka den pågående undervisningen så 
lite som möjligt. Under de veckor studien genomförs hoppas jag att vi  
kommer hitta tillfällen att diskutera undervisningens innehåll och upplägg på 
ett mer systematiskt sätt än tidigare, vilket förhoppningsvis leder till ännu 
bättre undervisning framledes. Jag vill dock poängtera att mitt  
forskningsarbete inte handlar om att utvärdera lärares och elevers kunskaper 
eller lärares pedagogiska förmåga, utan är av utforskande karaktär. 

 
I enlighet med forskningsetiska riktlinjer kommer du och dina elever att vara 
anonyma under hela arbetet, d.v.s. inga namn eller andra saker kommer att 
nämnas som gör att det går att identifiera er. Det kommer dock framgå att 
jag utfört undersökningen på den skola där jag själv arbetar. Inspelningarna 
kommer att lagras på sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. 
Enligt god forskningssed skall dock inspelningarna vara tillgängliga för 
forskare som eventuellt vill kontrollera resultaten av arbetet. Texter och 
forskningsrapporter kommer att diskuteras tillsammans med mina  
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handledare samt med deltagarna i min forskarskola. Resultaten kommer att 
redovisas i vetenskapliga artiklar. Om du som lärare under arbetets gång inte 
längre önskar delta, har du rätt att avbryta ditt deltagande. 

 
Om du vill komma i kontakt med mig får du gärna ringa eller skicka e-post. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Maria Weiland 
 
maria.weiland@xxx 
 
Mobiltel: xxx 
 
 
 
 
 
Jag har läst informationen om studien och samtycker till att delta i denna, 
med utgångspunkt i de etikregler som delgivits i informationen ovan samt i 
tidigare informationsbrev som delats ut till elever och föräldrar i klassen. 
 
 
Ringa in 
 
 
Ja   Nej 
 
 
 
 
Datum:  
 
 
 
_____________________________________________________________
Underskrift 
 
 
_____________________________________________________________
Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Bilaga 3. Avidentifierat missivbrev 

Till föräldrar/vårdnadshavare till elever i klass xxx 

Jag heter Maria Weiland och xxx. Jag går en forskarutbildning i  
didaktik vid Uppsala universitet. Den här terminen kommer jag samla 
in data till min studie ”Språkbruk i naturorienterande ämnen”. I det 
här brevet vill jag informera er om studien och be om tillstånd för att 
följa ditt barns klass i undervisningen. 

 
Syftet med arbetet är att bidra till kunskap om hur lärare och elever använder 
språket i NO-undervisningen. Det innebär att jag vill undersöka hur lärare 
och elever talar och handlar i klassrummet, till exempel undersöka hur lärare 
och elever använder vardagligt språkbruk och hur de använder mer  
naturvetenskapliga begrepp. 

 
I det här arbetet kommer jag att samarbeta med ditt barns lärare xxx. Under 
vårterminen xxx skulle jag vilja följa klassen under ett par lektioner i NO 
(naturorienterande ämnen). Ofta kommer jag bara vara med i klassrummet 
och föra anteckningar, men vissa delar skulle jag vilja spela in med video, 
för att möjliggöra näranalyser av innehållet i undervisningen. Jag kommer 
även samla in material som t.ex. arbetsblad, ritade bilder eller liknande. Mitt 
forskningsprojekt handlar om att studera ordinarie undervisning, och jag 
strävar därför efter att påverka den inspelade/observerade undervisningen så 
lite som möjligt. Xxx och jag kommer dock ha tillfälle att diskutera  
undervisningens innehåll och upplägg på ett mer systematiskt sätt än vi gjort 
tidigare. Men det kan vara viktigt att poängtera att mitt arbete inte handlar 
om att utvärdera lärares och elevers kunskaper eller lärares pedagogiska 
förmåga, utan är av utforskande karaktär. 

 
I enlighet med forskningsetiska riktlinjer kommer eleverna och läraren att 
vara anonyma under hela arbetet, dvs. inga namn och inget som skulle kunna 
innebära att eleverna eller läraren kan identifieras kommer att nämnas i 
forskningsrapporterna. Det kommer dock framgå att jag har utfört  
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undersökningen på den skola där jag själv arbetar, men enskilda elever 
kommer fortfarande inte att kunna identifieras. Jag och mina handledare är 
de enda som kommer att ha tillgång till videofilmerna i original och  
filmerna, ljudinspelningarna och pappersdokumenten kommer uteslutande 
att användas i forskningssyfte. Enligt god forskningssed ska dock filmerna 
vara tillgängliga för forskare som eventuellt vill kontrollera resultaten av 
projektet. För detta krävs att forskarna söker särskilt tillstånd. Om läraren 
eller någon elev under arbetets gång inte längre önskar delta, har han eller 
hon rätt att avbryta sitt deltagande. Videofilmerna kommer att lagras på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Om jag får ert  
förtroende att genomföra studien i ert barns klass, påbörjar jag arbetet under 
xxx månad.  
 
Om ni vill komma i kontakt med mig får ni gärna ringa eller skicka e-post. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
______________________________________________________ 
Maria Weiland (licentiand i didaktik vid Uppsala universitet) 
 
maria.weiland@xxx Tel: xxx Mobiltel: xxx 
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Deltagande i studien ”Språkbruk i naturorienterande ämnen”. 
 
Frågan till dig är om du samtycker till att ditt barn videoinspelas i studiens 
regi med utgångspunkt i de etikregler som delgivits i informationen ovan. 
 
Jag är tacksam om ni fyller i talongen nedan så snart som möjligt och lämnar 
denna till xxx. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Maria Weiland 
 
 
 
Förälder/vårdnadshavares namn: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barnets namn och klass: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag samtycker till att mitt barn samverkar i forskningsprojektet och video-
inspelas: 
 
 
JA 
 
  
 
 
NEJ 
 
 
Förälder/vårdnadshavares underskrift: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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