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Förord 

Att skriva en avhandling är i mångt och mycket ett ensamarbete. Samtidigt 
är det ett arbete som jag har delat med många. Somliga har bidragit till bo-
kens tillkomst i hög utsträckning, andra har hjälpt till med allt från enskilda 
ärenden till glada hejarop. Faktum kvarstår: avhandlingen är klar och det är 
många som är delaktiga i det! 

Jag vill börja med att tacka mina handledare som på olika sätt lett mig in 
och ut ur detta avhandlingsprojekt. Leif, tack för att du på många sätt, med 
ditt vetenskapliga kunnande, alltid har uppmuntrat mig i arbetet när jag har 
tvivlat över arbetets utgång. Med din till synes aldrig sinande inspiration har 
du om och om igen hjälpt mig att följa det spår som jag en gång började på. 
Jonas, tack för att du alltid har varit närvarande för små och stora spörsmål. 
Du är en kritisk granskare som outtröttligt och omsorgsfullt har läst och 
kommenterat olika versioner av mina texter. Tack Ulla, som med vetenskap-
lig blick har granskat manuset i slutfasen av arbetet och kommit med kloka 
kommentarer och förslag. Jag vill också rikta ett tack till Björn Svedbergs 
stiftelse för naturvetenskap och teknik som möjliggjort mitt inträde i fors-
karvärlden genom att finansiera de första åren av min anställning och även 
möjliggjort konferensresor. Jag vill också i detta sammanhang tacka lärare 
och elever som släppt in mig i deras arbete, utan er välvilja och vänliga be-
mötande hade det inte varit möjligt att skriva denna avhandling! 

Som deltagare av Lärnot-projektet (Lärande i NO och teknik) har jag haft 
förmånen att arbeta tillsammans med Malena Lidar och Jonas Almqvist (som 
sent i avhandlingsskrivandet även blev min biträdande handledare). Malena 
och Jonas har på många sätt haft betydelse för denna avhandlings tillkomst. 
Båda har läst ett stort antal mer eller mindre färdiga texter och vi har fikat, 
lunchat och fört många samtal om forskning och familjeliv. I denna lilla 
sammanslutning har även min vän och kollega Wello deltagit. Tack alla ni 
för trevliga, intressanta och ibland omöjliga diskussioner. 

Till alla SMED:er (Johan, Marie, Micke Q, Karin A, Karin R, Leif, Jonas, 
Malena, David, Petra, Ninitha, Micke H, Mia, Susanne, Stefan) vill jag rikta 
ett varmt tack. Det är en positiv, kritiskt granskande men tillåtande forsk-
ningsmiljö som jag har fått vara en del av. 

Under resans gång har avhandlingstexten diskuterats offentligt vid några 
tillfällen. Johan Liljestrand, Fritjof Sahlström och P-O Wickman har läst 
olika versioner av avhandlingsmanuset. Även Christina Gustavsson har un-
der arbetets slutfas granskat manus och kommit med viktiga kommentarer. 
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Er vill jag tacka för att ni tagit er tid och engagerat läst och kommenterat de 
texter som så småningom formats till denna avhandling. 

Ett kollektivt tack till mina doktorandkollegor och arbetskamrater både 
vid Pedagogiska institutionen och vid Seminariet, tack för alla samtal om 
forskning och annat som är viktigt här i världen! Administration och biblio-
tek, tack för all service och vänligt bemötande. 

Under olika perioder av doktorandtiden har jag haft förmånen att delta i 
forskningsnätverken NSKS och FOLI. Tack alla deltagare för stimulerande 
och givande samtal om forskning om kommunikation.  

Varje tisdag träffas deltagarna i Lunchseminariet på Institutionen för di-
daktik. Detta är ett tillfälle som jag har uppskattat mycket. På dessa träffar är 
det högt i tak och alla möjliga och omöjliga frågor om forskning om utbild-
ning och dess betydelse har varit på tapeten. Det har varit spännande att få 
delta där och jag ser fram emot kommande seminarier! 

Jag har också mottagit ekonomiskt stöd från Smålands Nation som där-
med möjliggjort konferensresor till spännande platser med givande samtal, 
tack för det! 

Sue Glover har hjälp till att språkgranska artiklarna och även den engels-
ka sammanfattningen och Petra Hansson har läst, kommenterat och givit 
feed-back på den språkliga framställningen i kappatexten. Ni förtjänar också 
ett tack. 

Som avslutning vill jag tacka dem som står mig närmast, familj, släkt och 
vänner som uppmuntrat och tyckt att jag är duktig, när jag ibland har känt 
mig liten i denna värld. Pappa, mamma och Mats, tack för att ni alltid tror på 
mig och stöttar mig i alla lägen. Ingrid, tack för all service när du har hälsat 
på. Erik och Oskar, som undrat varför boken aldrig blir färdig och som fått 
hålla tillgodo med en förälder under många lördagar då jag cyklat iväg till 
jobbet. Nu är boken klar och nu tänker jag ha många lediga lördagar! Att 
skriva avhandling är ur ett familjeperspektiv ett teamwork. Mattias, tack för 
allt stöd i stort och smått, det ska bli trevligt att dela vardag och helg med dig 
igen! 
 
 
 
 
 
Uppsala, januari 2009 
 
Eva Lundqvist 
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1. Introduktion 

Föreliggande avhandling handlar om NO-undervisning och dess deltagare. 
De naturorienterande ämnena eller NO-ämnena, biologi, kemi och fysik är 
obligatoriska ämnen i alla svenska elevers grundskoleutbildning. Biologi, 
kemi och fysik som skolämnen har givetvis en koppling till sina vetenskapli-
ga discipliner. Skolämnena skiljer sig emellertid från de vetenskapliga disci-
plinerna och har ”omvandlats” för att uppfylla de krav samhället ställer på 
elevers kunskaper. I denna omvandlingsprocess har NO-läraren en betydan-
de roll för att tillsammans med eleverna skapa möten med NO-ämnenas in-
nehåll. 

I avhandlingen beskrivs, illustreras och prövas ett angreppssätt för att un-
dersöka vilken betydelse lärare har för elevers meningsskapande, både vad 
gäller lärande och socialisation, i naturorienterande undervisningsprakti-
ker. Därmed vill jag vidareutveckla metoder och ett språk för att studera och 
problematisera denna process i handling, in situ. Anledningen till att detta 
forskningsintresse står i fokus är att lärares arbete i många situationer hand-
lar om att avgöra vad som skall inkluderas och exkluderas i undervisningen. 

En central utgångspunkt för avhandlingen är att lärande inom NO-ämnena 
inte enbart handlar om att lära sig naturvetenskapliga fakta. Det handlar ock-
så om att lära sig ett förhållningssätt till naturvetenskaplig kunskap. Att bli 
kunnig i NO-ämnena innebär att lära sig praktikens regler eller normer, att 
bli insocialiserad i en praktik. Det ämnesinnehåll som eleverna möter i den 
naturvetenskapliga undervisningen är en fråga om bland annat det urval som 
finns i de kursplaner och läroböcker som används och om det urval som 
lärare gör i undervisningssituationen. Ämnesinnehåll definieras i avhand-
lingen som bestående av både ett kunskapsinnehåll (vetenskapliga fakta, 
lagar och teorier om naturvetenskap) och ett socialisationsinnehåll (normer 
och värden). Lärares och elevers samspel studeras genom analyser av klass-
rumssamtal. Detta innebär att det är människors handlingar i en specifik 
praktik som undersöks.  

Formuleringen lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers 
meningsskapande indikerar en olämplig tudelning som jag redan här vill 
peka på. Både lärares och elevers handlingar ska i avhandlingen betraktas 
som delar i en process och inte som statiskt åtskilda handlingar. Lärares un-
dervisningssätt ska förstås som ett samspel mellan lärare och elevers me-
ningsskapande. Detta innebär att både lärare och elever kan ”undervisa” och 
skapa mening. Fokus i avhandlingen är därmed att studera processen, eller 
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mötet, mellan lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande.1 Trots 
att undervisningens mening skapas i samspelet mellan lärare och elever, är 
det läraren som leder arbetet och har ansvar för verksamheten. Att urskilja 
lärares betydelse i detta samspel är centralt i avhandlingen. Jag uppmärk-
sammar dock även mötet mellan elever vid tillfällen precis innan läraren 
påbörjar ett samtal med eleverna eller då eleverna fortsätter att diskutera 
efter det att läraren har lämnat samtalet. 

För att undersöka samspelet mellan lärare och elever kommer jag att vän-
da mig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande, till pragmatism och till 
Wittgensteins senare arbeten för att konstruera ett angreppssätt som möjlig-
gör undersökningar av meningsskapande processer i handling. 

Avhandlingens delstudier är utformade som fallstudier. Artikel 1 och 2 
har främst metodologiska syften med ambitionen att utveckla analysmetoder 
och visa illustrativa exempel. I de övriga två studierna (3 och 4), vidareut-
vecklas och appliceras analysmetoderna på ett empiriskt material för att illu-
strera resultat som användningen av analysmetoderna kan ge.2 Det empiriska 
materialet består av videoinspelningar från grundskolans NO-undervisning. I 
avhandlingen analyseras samtal mellan lärare och elever i denna praktik 

Några definitioner 
För att underlätta fortsatt läsning kommer jag i det följande att definiera ett 
antal begrepp som är centrala i avhandlingen. Dessa definitioner kommer 
sedan att användas och vidareutvecklas i den fortsatta avhandlingstexten. 

Begreppet undervisningssätt är en översättning av Munby & Roberts 
(1998) begrepp ”manner of teaching” och används för att beskriva lärares 
sätt att kommunicera ett ämnesinnehåll till elever - undervisningens riktning. 
I Munby & Roberts användning handlar begreppet undervisningssätt om 
lärares auktoritet. Lärares auktoritet ska förstås i den meningen att det är 
läraren som visar, eller hävdar, olika värden och synsätt inom praktiken. 
Detta kan få betydelse både för det ämnesinnehåll som eleverna möter och 
för vem som tilldelas rollen som talare respektive lyssnare i klassrummet.3  

                               
1 Som jag har beskrivit är det processer som jag avser att studera. I dessa processer är det 
lärares och elevers handlingar som fokuseras. Beroende på i vilken kontext som dessa hand-
lingar beskrivs så kommer orden som används för att beskriva denna process att variera. 
Betydelse för, i relation till, i samspel eller i mötet är olika sätt som beskriver den process som 
är i fokus. 
2 Jag är förstaförfattare till tre av avhandlingens fyra artiklar. Jonas Almqvist och Leif Östman 
är medförfattare till två respektive fyra av artiklarna (och har deltagit i egenskap av handleda-
re.) Artikel 1 är dessutom skriven tillsammans med min doktorandkollega Malena Lidar. 
Denna artikel delar alla tre ansvaret för. Datainsamling av det material som används i avhand-
lingens artiklar har Jonas Almqvist, Malena Lidar och jag själv huvudsakligen ansvarat för. 
3 Även Fenstermacher (2001) använder begreppet ”manner of teaching”, i betydelsen hur 
läraren gör för att höja ”the moral and intellectual capacities” hos eleverna. 
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Med meningsskapande som övergripande begrepp intresserar jag mig 
både för lärande- och för socialisationsprocesser. Meningsskapande och 
lärande används ibland synonymt i texten, men mellan begreppen finns en 
skillnad som är betydelsefull. Meningsskapande används för att tala om hur 
människor handlar i en viss situation för att göra situationen begriplig, an-
tingen för sig själv eller tillsammans med andra deltagare.4 Genom använd-
ningen av meningsskapande markeras att det är möjligt att göra nedslag i en 
lärandeprocess för att studera vilka meningar individer skapar i situationen. 
Det sätt att se på lärande som jag har valt innebär att lärande ses som en 
ständigt pågående och kontinuerlig process. Med detta synsätt är det möjligt 
att belysa vissa komponenter av lärande (Wickman, 2006, s. 42ff.).  

För att lärandebegreppet ska vara användbart för avhandlingens syften är 
det rimligt att det inbegriper en förändring som gör skillnad i praktiken. 
Skillnaden ska vara observerbar, vilket den blir om individen förändrar sitt 
sätt att handla (Almqvist et al., 2009). Förändringen kan exempelvis märkas 
genom att individen använder språket på ett nytt sätt. Det vill säga att han 
eller hon lär sig att använda ett nytt språkspel. Språkspel är ett av Wittgen-
steins (ex. 1953/1992) centrala begrepp som används för att beskriva hur 
språket får mening i användning. Inom ett språkspel är orden och dess rela-
tion till varandra självklara. När vi behärskar språkspelets regler inom en 
praktik benämner Wittgenstein detta med ”stå fast”. Det som står fast för 
oss, det vill säga, de erfarenheter som vi tillägnat oss i en praktik, är det som 
vi inte betvivlar i språkspelet.  

Lärandeprocesser studeras i avhandlingen genom analyser av förändring i 
språkspel, eller närmare bestämt av de praktiska epistemologier som männi-
skor använder i sin verksamhet. I analysen beskrivs denna process med hjälp 
av begreppen stå fast, möten, relationer och gap. Lärande, i detta perspektiv, 
är att skapa nya relationer till det som står fast genom möten med människor 
och den fysiska världen inom en praktik (Östman, 2003, s. 97). Om vi be-
traktar lärande som en förändring, och som ett sätt att ta sig vidare i en prak-
tik, är det möjligt att studera lärande i situationer när elever stöter på pro-
blem i förhållande till aktivitetens syfte. Om eleven lyckas att överbrygga 
gapet och skapa nya relationer till det som står fast, har hon eller han lärt sig 
något nytt. Erfarenheten har därmed förändrats i relation till det nya som 
situationen tillför och en ny praktisk epistemologi har skapats. På så sätt kan 
vi förstå lärande ur ett kort tidsperspektiv.  

Vidare kan lärande, med hjälp av Deweys (1938/1997) erfarenhetsbe-
grepp och kontinuitetsprincip, även förstås över längre tid. Erfarenhet är i 
Deweys mening ingen färdig enhet. Han menar att människor har en förmå-

                               
4 I ett pragmatiskt perspektiv görs ingen (a priori) uppdelning mellan språk och handling. 
Språket är redan meningsfullt i användning (ex. Dewey 1929/1984, s. 235; Wittgenstein, 
1953/1952, § 329). Språk, mening och verklighet bildar i allmänhet en logisk enhet i språkan-
vändning när vi genomlever en händelse (se vidare Öhman, 2006, s. 122). Detta förhållnings-
sätt utvecklas vidare i kap 3. 
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ga att från tidigare erfarenheter bevara och omforma aktiviteter som modifie-
ras i senare aktiviteter. Enligt Dewey (1916/1997, s. 84ff.) vänjer vi oss vid 
det som omger oss då vi aktivt handlar i situationen. Detta blir med tiden 
invanda handlingar, eller vanor i Deweys termer. Lärande i ett längre per-
spektiv innebär därmed en förändring av vanor eller ett skapande av nya 
vanor. 

Som en följd av ovanstående resonemang studeras här individers föränd-
rade handlingar, som ger nya och andra handlingsmöjligheter - nya praktiska 
epistemologier - inom praktiken. Utifrån dessa kriterier kan lärande ses som 
meningsskapande som resulterar i en utvecklad och mer specifik handlings-
reportoar (Biesta & Burbules, 2003, s. 37).  

Lärande kopplas ofta till lärande av begrepp och faktakunskaper medan 
socialisation kopplas samman med normer och värden. Vidare används be-
greppet meningsskapande för att påtala kopplingen mellan lärande och socia-
lisation. I avhandlingen intresserar jag mig både för lärande och socialisa-
tionsprocesser och väljer därför följande definition; meningsskapande omfat-
tar både lärande och socialisation.  

Begreppet socialisation har många konnotationer; vanligtvis inbegrips 
lärande av attityder, värderingar, synsätt och moral (ex. Englund, 1990; 
Svennbeck, 2003; Öhman, 2006; Östman, 1995). I denna avhandling stude-
ras socialisation utifrån hur vi tillägnar oss de normer och värderingar som 
råder i ett visst sociokulturellt sammanhang, i detta fall inom NO-ämnet.5 
Den socialisation som är i fokus avser både avsiktlig/explicit och oavsikt-
lig/implicit socialisation i klassrummet.6 Främst är intresset att studera den 
”oavsiktliga” undervisning som sker samtidigt som undervisning av ett 
kunskapinnehåll, vilket Dewey (1938/1997) kallar ”collateral learning” och 
Schwab (1962) ”meta-learning” (se Roberts & Östman, 1998, s. ix). I av-
handlingen används begreppet följemening för att belysa denna typ av socia-
lisation (ex. Roberts & Östman, 1998; Östman, 1995). Den socialisation som 
specifikt studeras i avhandlingen handlar om förhållningssätt till kunskap. 
Eftersom fokus här är att studera lärares undervisningssätt och dess betydel-
se för elevers meningsskapandeprocesser, studeras mötet mellan lärare och 
elever och de följemeningar som skapas mellan deltagarna.  

En av lärarens traditionella uppgifter är att välja vilket ämnesinnehåll han 
eller hon ska undervisa om, och att ansvara för hur undervisningen bedrivs. I 
avhandlingen diskuteras ämnesinnehållet både i termer av kunskapsinnehåll 
och socialisationsinnehåll. Detta för att belysa att ämnesinnehållet inte är 
entydigt. Det är rimligt att anta att de val av ämnesinnehåll, eller den privile-
giering som en lärare gör i undervisningen får betydelse för de meningar och 

                               
5 Normer ska förstås som det sätt, eller de regler för, hur man förväntas tala och handla i den 
praktik man deltar i, dvs. reglerna är socialt delade.  
6 Värt att notera är att en avsiktlig socialisation kan för elever och utomstående vara implicit, 
en oavsiktlig socialisation kan dessutom vara explicit för deltagarna. 
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följemeningar som eleverna skapar. Begreppet privilegiering introducerades 
av Wertsch (1993, s. 124ff.) för att uppmärksamma att deltagare i menings-
skapande processer alltid, mer eller mindre medvetet, värderar och bedömer 
att vissa aspekter är fruktbara att använda, medan andra aspekter ignoreras 
trots att de är möjliga alternativ att tillämpa.  

För att beskriva och precisera lärares undervisningssätt på analysnivå, har 
begreppet lärares epistemologiska riktningsgivare utvecklats.7 Med detta 
begrepp beskrivs de handlingar som lärare utför och som visar vad som räk-
nas som kunskap inom praktiken, och vilka vägar som är rimliga att ta för att 
nå denna kunskap. Resultaten av studierna visar att riktningsgivarna kan visa 
olika innehåll och värden. Detta får ses som en tillfällig definition som fast-
ställs i kapitel 3. 

I arbetet med att vidareutveckla ett angreppssätt och ett språk för studier 
av lärares och elevers handlingar har undervisningssätt, meningsskapande, 
lärande, språkspel, praktisk epistemologi, socialisation, följemening, privile-
giering och epistemologiska riktningsgivare varit centrala begrepp. Dessa 
begrepp kommer att utvecklas och användas genom hela avhandlingen.  

Diskursivitet i ett handlingsperspektiv 

I detta stycke introduceras diskurs som ett övergripande begrepp för att rama 
in mitt avhandlingsämne i den pedagogiska och didaktiska forskningen. Med 
diskurser avses ofta regelbundenheter över tid (se ex. Foucault, 1971/1993). 
Begreppet diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winter-Jörgensen & Phillips, 1999, s. 
7, emfas i original).  

Wetherell m.fl. (2001) menar att diskursanalys handlar om att studera 
språket i användning där kunskaper, sanningar och förklaringar ses som 
bundna till de praktiker där människor handlar. I olika diskurser skapas där-
med olika versioner av verkligheten/världen och detta kan förklara hur vissa 
handlingar blir mer rimliga att utföra än andra i en praktik. Edwards & Mer-
cer (1987) visar att klassrumssammanhanget består av ett antal grundregler, 
som är ”common knowledge”. Dessa regler innebär att vissa handlingar är 
mer legitima än andra att utföra; de har byggts in i systemet och skapar ett 
speciellt utrymme för hur det är rimligt att handla och att uttrycka sig. I av-
handlingen använder jag mig av detta sätt att närma mig en praktik genom 
att utföra normanalyser. Detta återkommer jag till i kapitel 3.  

Meningsskapande ska i avhandlingen förstås i relation till den naturorien-
terande undervisningspraktiken. NO-undervisningen vilar på en mängd tradi-
tioner och dessa traditioner kan ses som diskursiva konstruktioner, skapade 
utifrån inneslutande och uteslutande då val av undervisningsinnehåll gjorts. 
Om många lärare, lärarutbildare, utbildningspolitiker etc. handlar i likhet 

                               
7 Hädanefter använder jag riktningsgivare och epistemologiska riktningsgivare synonymt. 
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med en tradition under en tidsperiod, kan vi benämna detta förhållande som 
regelstyrt (Östman, 1995, s. 28). Det som sägs och skrivs i NO-utbildningens 
namn är mer eller mindre regelbundet. Och när ett regelbundet utbyte av 
idéer skapas och upprätthålls har en diskurs uppstått eller återskapats. Dis-
kursen sätter därmed både gränser för och möjliggör handlingar i en specifik 
praktik.  

I skolans praktik lär sig eleverna de koder eller regler som gäller för vilka 
handlingar som är rimliga eller godkända att utföra. Det är möjligt att beakta 
att stå i kö, att vänta på sin tur eller att agera enligt säkerhetsföreskrifterna i 
NO-klassrummet som diskursiva regler som elever lär sig i skolan. Eleverna 
behöver inte överväga hur de ska gå till väga från gång till gång. Detta blir 
invanda handlingar som med tiden blir vanor i Deweys termer (1916/1997, s. 
84ff.), och något som tas för givet.8 Diskursen kan förstås i relation till del-
tagarnas erfarenheter, de vanor och sedvänjor som finns i praktiken och till 
lärares undervisningssätt. Lärares undervisningssätt, i form av styrning mot 
ett visst ämnesinnehåll, kan på detta sätt ses som en del av NO-utbildningens 
diskursivitet. 

I avhandlingen behandlas hur diskursiviteten i den naturvetenskapliga 
praktiken kan förstås och analyseras i termer av normer och följemeningar. 
Detta sker genom användningen av en diskursanalytisk metod som bygger 
på en komparativ eller jämförande teknik. I denna metod jämförs språkan-
vändandet med andra sätt att tala om fenomen eller händelser, som skulle 
vara möjliga eller rimliga i den praktik som studeras. I analysen söks därmed 
efter regelbundenheter och mönster i tid och rum, men även brott mot dessa 
mönster.  

Undervisning och meningsskapande 

Mitt forskningsintresse handlar om lärares betydelse för elevers menings-
skapande. Om vi kan identifiera olika aspekter som har betydelse för elevers 
meningsskapande, så som tidigare erfarenheter, den aktuella situationen och 
institutionella traditioner, blir det också möjligt att urskilja när och hur lära-
ren är viktig för att eleven ska komma vidare och skapa de meningar som 
förväntas av t.ex. läraren eller enligt läroplaner inom en specifik praktik. För 
att identifiera sådana aspekter behövs ett angreppssätt som gör det möjligt att 
hantera innehåll och process samtidigt. I ett sådant angreppssätt är den bä-
rande tanken att kunna hantera individuella, mellanmänskliga och institutio-
nella aspekter vid undersökningar av meningsskapande processer (Rogoff, 

                               
8 Almqvist & Östman (2006) har analyserat hur elever använder sig av vanor för att privilegi-
era och skapa mening i en naturvetenskaplig undervisningssituation. 
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1995, s. 141). Hur dessa dimensioner hänger samman kan undersökas genom 
att studera meningsskapande processer i handling.9 

Jag kommer att vända mig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande, till 
pragmatism och till Wittgensteins senare arbeten (1953/1992; 1969/1992) 
för att konstruera ett angreppssätt som möjliggör undersökningar av me-
ningsskapande processer i handling.10 Angreppssättet motiveras nedan ut-
ifrån sociokulturella utgångspunkter och utvecklas vidare i kapitel 3. 

Ett sociokulturellt perspektiv är inget homogent perspektiv, men Wertsch 
et al. (1995) menar att det finns ett gemensamt syfte. 

…the goal of a sociocultural approach is to explicate the relationship between 
human mental functioning, on the one hand, and the cultural, institutional, 
and historical situations in which this functioning occurs, on the other (s. 3).  

Här påpekas att det är situerade aspekter av meningsskapande och dess bety-
delse för människors handlingar, som är centrala inom perspektivet (Lave & 
Wenger, 1991; Rogoff, 1995; Säljö, 2000; Wertsch, 1995). Alla handlingar 
och all kommunikation, betraktas som situerad och måste förstås i relation 
till historiska, kulturella och institutionella aspekter inom praktiken.  

Med fokus på mänskliga handlingar som situerade i sociala praktiker me-
nar Säljö (2000, s. 128) att ”Individen handlar med utgångspunkt i de egna 
kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet 
uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksam-
het. Detta är den grundläggande analysenheten i en sociokulturell tradition; 
handlingar och praktiker konstituerar varandra”. Även Wertsch föreslår han-
dling som den centrala analysenheten. 

I propose that mental functioning and sociocultural setting be understood as 
dialectically interacting moments, or aspects of a more inclusive unit of 
analysis – human action (Wertsch, 1995, s. 60, emfas i original). 

I ett sociokulturellt perspektiv fokuseras hur människor blir delaktiga i dis-
kurser, kunskaper och förställningar om världen (Säljö, 2000). För att kunna 
delta måste man lära sig de institutionaliserade ”reglerna” i undervisnings-
praktiken genom att lära sig den gällande språkanvändningen (Lave & 
Wenger, 1991; Wertsch, 1995; Rogoff, 1995). När individen lär sig att an-
vända språket i ett specifikt sammanhang, med de vanor och regler som finns 
där, kan för sammanhanget relevant mening skapas. I människors handling-
ar, i mötet med nya praktiker, förändras sättet att urskilja och sättet att upp-

                               
9 Här bör påpekas att det inte är alla handlingar som utförs av lärare och elever som är rele-
vanta i denna studie. Det som studeras är lärares och elevers handlingar som relaterar till ett 
ämnesinnehåll i undervisningen. Därmed är exempelvis lärares val av organisering, sekvense-
ring eller fördelning av talturer i sig inte i fokus för denna studie.  
10 Det sociokulturella perspektiv som jag skriver in mig i bygger på Vygotskys (ex. 
1934/2001) och Bakhtins (ex. 1986) arbeten som utgångspunkt. 
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märksamma, vilket medför att det finns möjlighet till förändring i individens 
sätt att delta. Detta innebär att bli deltagare i en undervisningspraktik betyder 
att agera i samstämmighet med de institutionaliserade vanorna och sedvän-
jorna i praktiken genom att lära sig praktikens språkspel. Deltagare i ett un-
dervisningssammanhang kan man vara, vare sig man sitter tyst eller om man 
svarar på alla lärarens frågor.  

Halldén (2002a, 2002b) och Vosniadou et al. (2005) kritiserar det socio-
kulturella perspektivet på lärande för att främst hantera situationella aspekter 
av meningsskapande. De menar därmed att inte tillräcklig hänsyn tas till 
individuell kontinuitet. Dessa forskares kritik bygger på antagandet att de 
meningar som elever skapar troligtvis inte enbart är beroende av lärares un-
dervisningssätt i situationen. Elevernas olika erfarenheter som de har med 
sig in i undervisningspraktiken antas också påverka hur mening skapas. Ut-
ifrån sociokulturell forskning har exempelvis Rogoff (1995), Wickman 
(2006), Wickman & Östman (2001), Öhman (2006) och Öhman & Östman 
(2007) visat att denna kritik kan bemötas. De menar att det även är möjligt 
att hantera individuell kontinuitet inom ett sociokulturellt perspektiv. Med 
utgångspunkt i dessa sociokulturella forskares arbeten är min ambition att 
belysa en metod för att även undersöka erfarenhetens betydelse i undervis-
ningssituationen. Detta görs genom att använda praktisk epistemologianalys, 
där elevers erfarenheter innefattas i metoden (Wickman & Östman, 2001). 
Genom att använda denna metod blir det möjligt att skapa kunskap om och 
diskutera hur kunskaper från en situation, kan komma att användas i en an-
nan situation. 

Den praktiska epistemologianalysen har släktskap med Rogoffs (1990, 
1995) sätt att hantera olika dimensioner av den meningsskapande processen 
genom att förstå dem som ömsesidiga. Rogoff menar att erfarenhet, nutid 
och framtid bör ses som samtidiga i människors handlingar och inte som 
åtskilda ”segment”. Rogoff betonar vikten av att inkorporera alla tre dimen-
sioner i forskning om meningsskapande. Istället för att studera och förklara 
antingen det intrapersonella (individuella), det interpersonella (mellan-
mänskliga) eller det institutionella och se dem som separata enheter, ses 
dessa som samtidigt medverkande i meningsskapandet. Ingen av dessa 
aspekter bör a priori ses som överordnad den andra. För att möjliggöra ana-
lyser av dessa dimensioner av meningsskapande skiljs de dock åt på ett ana-
lytiskt plan. I analyserna är det möjligt att belysa en dimension i taget, men 
de övriga finns ständigt närvarande i bakgrunden. Denna analys blir möjlig 
om vi förstår handling som; 

Any event in the present is an extension of previous events and is directed 
towards goals that have not yet been accomplished. As such the present ex-
tends through the past and future and cannot be separated from them (…) 
When a person acts on the basis of previous experience, his or her past is pre-
sent (Rogoff, 1995, s. 155). 
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Med dessa utgångspunkter för att studera meningsskapande är ambitionen att 
undvika ett perspektiv som förutsäger vilken aspekt som får mer eller mindre 
betydelse i individers meningsskapande. Vilken eller vilka aspekter som får 
mer eller mindre betydelse i meningsskapandet blir istället en empirisk fråga. 
Dessa utgångspunkter tar jag med mig för att möjliggöra undersökningar av 
vilken betydelse läraren får för elevers meningsskapande. 

Det perspektiv på meningsskapande som här har redogjorts för utvecklas 
ytterligare och kompletteras med Bentley & Deweys (1949/1991) transak-
tionsperspektiv och Wittgensteins (1953/1992; 1969/1992) senare arbeten i 
kapitel 3.  

Epistemologi i ett handlingsperspektiv 

I de handlingsanalyser av lärares undervisningssätt och elevers meningsska-
pande som utförs är epistemologi, och en ny förståelse av detta begrepp, 
centralt. Vanligtvis förstås epistemologi i termer av kunskapsteori. Detta 
innebär diskussioner om kunskapers ursprung, natur, beständighet, begräns-
ningar och hur vi med säkerhet kan veta (Boyd, Gasper & Trout, 1991). Den 
traditionella västerländska filosofins dominerande uppfattning om epistemo-
logi bygger på en dualistisk uppdelning mellan ett inre medvetande och en 
yttre verklighet. Denna uppfattning har kritiserats av bland annat pragmatis-
terna Bernstein (1987) och Rorty (1980).  

Även Dewey är kritisk till den dualistiska konstruktionen mellan medve-
tandet och världen och försöker lösa upp konstruktionen i exempelvis ”Ex-
perience and Nature” (Dewey, 1929/1958) och i ”The quest for certainty” 
(Dewey, 1929/1984). Dewey menar att “…we do not have to go to knowl-
edge to obtain an exclusive hold on reality. The world as we experience it is 
a real world” (1929/1984, s. 235). Biesta & Burbules (2003, s. 90ff.) och 
Wickman (2006, s. 33ff.) belyser, utifrån Deweys problematisering av upp-
delningen mellan en yttre värld skiljd från ett inre medvetande, de metodo-
logiska svårigheter som uppstår som en följd av denna uppdelning.  

Uppdelning mellan inre/yttre associeras ofta med ytterligare en dualism, 
nämligen uppdelningen mellan fakta och värde. Dewey (1929/1984) menar 
att denna uppdelning är problematiskt ur ett pragmatiskt perspektiv, eftersom 
den skapar två absolut skilda domäner, en andlig och en materiell. En sådan 
uppdelning skulle innebära att fakta går att inhämta från en yttre objektiv 
omvärld medan värden är något subjektivt som vi bär inom oss i vårt inre 
medvetande.11 Dualismen innebär att verkligheten framstår som att den helt 
saknar de aspekter som gör att vi kan känna och tycka något om den värld vi 
lever i.  

                               
11 Se Öhman (2006, s. 95ff.) som ytterligare problematiserar den dualistiska världsbilden, 
speciellt dualismen fakta/värde, med hjälp av främst Dewey (1929/1984) och Rorty (1980). 
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James (1923, s. 177) problematiserar den traditionella filosofins synsätt 
på epistemologi genom att påpeka att det inte är rimligt att göra en absolut 
åtskillnad mellan fakta och värden. Han menar att dessa kan betraktas som 
sammanvävda i våra handlingar. Med detta synsätt är det orimligt att tänka 
sig en verksamhet utan värden. Med pragmatiska utgångspunkter betraktas 
både faktakunskaper, normer och värden som närvarande i våra handlingar 
(Joas, 2000, s. 106).  

Jag ska försöka att exemplifiera poängen med James betraktelse. I många 
vardagliga situationer tvingas vi att värdera även om vi har tillgång till all 
världens fakta. Vi tänker oss att vi ska köpa ett par nya jeans. Även om vi 
känner till allt som finns att veta, vi har tillgång till alla fakta om dessa jeans, 
så finns det ingen möjlighet att få de billigaste, mest slitstarka, mest ekolo-
giska osv. Vi tvingas att välja, utifrån de aspekter som vi anser viktigast. Val 
kräver således alltid en värdering. I ett pragmatiskt perspektiv finns således 
en samtidighet vad gäller det objektiva (fakta) och det subjektiva (värden), 
eftersom båda uppstår i våra handlingar (Joas, 2000). 

Med denna tolkning av epistemologi som utgångspunkt har Wickman & 
Östman (2001, 2002a, 2002b) introducerat begreppet praktisk epistemologi, 
som ett sätt att beskriva hur människor handlar för att skapa mening i den 
specifika praktik där de deltar. En analys av människors praktiska epistemo-
logier är en beskrivning av vad människor gör eller säger och som medför att 
meningsskapandet tar en viss riktning. Detta ska inte förstås som att vi, när 
vi skapar mening i samspel med andra människor, ständigt uttrycker med-
vetna epistemologiska ställningstaganden, eller att praktiska epistemologier 
är något vi bär på. Det som studeras är den epistemologi som är synlig i våra 
handlingar när vi skapar mening (talar och agerar) i vardagliga situationer.  

Med hjälp av Wittgenstein (1953/1992, ex. s. 257) introduceras ett sätt att 
hantera relationen mellan språk och handling. Med detta synsätt på språkan-
vändning finns inte någon bestämd gräns mellan språk och handling. Det 
innebär att vi i vår vardag, i många fall direkt, kan uppfatta vad människor 
tänker, känner, menar, vill etc. (se även Gustavsson, M., 1999, s. 42; Öhman, 
2006, s. 73ff.). Detta medför att analyser av främst språkhandlingar har en 
betydande roll i avhandlingens studier.12 Genom att studera människors 
handlingar i vardagliga undervisningssituationer, kan vi få kunskap om vad 
lärare och elever talar om som relevant kunskap och vilka vägar som är rele-
vanta för att nå denna kunskap.  

En praktisk epistemologianalys (PEA) kan sägas ta en lärares perspektiv. 
Detta genom att belysa elevers samtal och handlande och på så vis påvisa 
vilka meningar som skapas och inte skapas av eleverna (Wickman & Jakobs-
son, 2005, s. 86). Att lyssna på och studera elevers samtal när de skapar me-

                               
12 Även gester analyseras då de kan relateras till kunskapsinnehållet. 
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ning om en uppgift, är vad som står till buds även för en lärare i en undervis-
ningssituation.  

För att beskriva och precisera lärares undervisningssätt på analysnivå, 
utan att tillskriva lärare en specifik epistemologi, har begreppet epistemolo-
giska riktningsgivare utvecklats och används i avhandlingens studier. Kate-
goriseringen av epistemologiska riktningsgivare används för att beskriva de 
handlingar som lärare utför som visar vad som räknas som kunskap inom 
praktiken och vilka vägar som är rimliga att använda för att nå denna kun-
skap. Analysen av epistemologiska riktningsgivare benämns EMA (Episte-
mological Move Analysis). Även epistemologiska normer och följemeningar 
analyseras i de analyser som utförs i artikel 2 och 3. Analysmetoden be-
nämns CACM (Communication Analysis of Companion Meanings).  

Denna avhandling är skriven i ett sammanhang där flera doktorander och 
forskare inom forskargruppen SMED (Studies of Meaning making in Educa-
tional Discourses) arbetar med metodutveckling med liknande teoretiska 
utgångspunkter. Inom det metodologiska utvecklingsarbetet har analyser av 
meningsskapande processer med olika substantiella intressen utvecklats.13  

I avhandlingen studeras hur lärare och elever gör i NO-ämnespraktiken 
och vad det har för betydelse för vilka meningar som skapas. De val som jag 
har gjort innebär att jag i första hand förhåller mig till forskning om under-
visning och lärande inom NO-ämnena. De metoder som utvecklas och an-
vänds är givetvis möjliga att använda i andra kontexter än i naturvetenskap-
liga undervisningssammanhang. Mönster som framträder i lärares och ele-
vers samtal är troligtvis, trots denna begränsning, delvis jämförbara med 
andra ämnesområden.  

Syfte 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskaper om 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande och sociali-
sation i NO-utbildning, både vad avser process och innehåll. För att uppnå 
detta syfte har jag vidareutvecklat, illustrerat och prövat två metoder, nämli-
gen Epistemological Move Analysis (EMA) och Communication Analysis of 
Companion Meanings (CACM) som möjliggör analyser av samspelet mellan 
lärare och elever. 

                               
13 Exempelvis studerar Almqvist (2005) teknikanvändning i klassrummet, Kronlid (2009) 
studerar etiskt och miljömoraliskt meningsskapande, Lidar (2007) studerar elevers menings-
skapande i olika naturorienterande undervisningspraktiker, Rudsberg & Öhman (accepterad) 
studerar meningsskapande processer i praktiker med fokus på hållbar utveckling, Quenner-
stedt (2006) studerar meningsskapande i texter/styrdokument i idrott och hälsa, Marie Öhman 
(2007), studerar meningsskapande handlingar i undervisning inom idrott och hälsa, Johan 
Öhman (2006) studerar etiskt och moraliskt meningsskapande och Östman (2009) studerar 
utbildningens diskursivitet genom textanalyser och klassrumsstudier i NO-
undervisningspraktiker. 
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Med utgångspunkt i pragmatism, ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
och Wittgensteins senare arbeten, har jag arbetat med ett angreppssätt som 
gör det möjligt att analysera och karaktärisera lärares undervisningssätt och 
dess betydelse för elevers meningsskapande i handling.  

Syftet med avhandlingens två första artiklar är främst att utveckla metoder 
för att analysera meningsskapande processer in situ.  
 
• Syftet med artikel 1 är att vidareutveckla, illustrera och pröva en analys-

metod – Epistemological Move Analysis (EMA) – för studier av lärares 
undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande. 

 
• Syftet med artikel 2 är att utveckla, pröva och diskutera en analysmetod – 

Communication Analysis of Companion Meanings (CACM) – för studier 
av lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande av 
epistemologiska normer och följmeningar.  

 
Artikel 3 och 4 berör två skilda forskningsområden, epistemologisk sociali-
sation i NO-utbildning, respektive lärares undervisningssätt i relation till 
institutionaliserade undervisningstraditioner. 
 
• Syftet med artikel 3 är att, med hjälp av CACM, identifiera centrala epis-

temologiska normer och följmeningar som elever från tre olika klasser 
tillägnar sig i undervisningen, samt att identifiera lärarnas betydelse för 
detta tillägnande.  

 
• Syftet med artikel 4 är att, med hjälp av EMA, undersöka en lärares un-

dervisningssätt och relatera detta undervisningssätt till etablerade utbild-
ningsfilosofier och undervisningstraditioner inom NO-utbildning i Sveri-
ge. 

Disposition 

I avhandlingens andra kapitel görs en forskningsgenomgång och en inplacer-
ing med fokus på undervisning och meningsskapande samt lärares betydelse 
inom NO-ämnespraktiken. Denna del avslutas med en inramning av forsk-
ningsproblemet.  

I avhandlingens tredje kapitel motiveras centrala utgångspunkter för stu-
dier av lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande. Det hand-
lingsperspektiv som utvecklas och används i avhandlingen bygger på prag-
matism, ett sociokulturellt perspektiv på lärande och Ludwig Wittgensteins 
perspektiv på språkanvändning. Som en del i avhandlingens angreppssätt 
beskrivs också de analysmetoder som utvecklats och använts, för att möjlig-
göra analyser av meningsskapande processer och lärares betydelse för dessa 
processer.  
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I avhandlingens fjärde kapitel beskrivs det empiriska materialet och över-
väganden som gjorts i samband med att materialet spelats in och analyserats. 

I kapitel fem beskrivs avhandlingens fyra delstudier i syfte att sammanfat-
ta och presentera de olika delstudiernas viktigaste resultat.  

Slutligen diskuteras avhandlingens kunskapsbidrag och förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Kunskapsöversikt 

Ambitionen med denna avhandling är att söka kunskap om lärares undervis-
ningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande. Inom kunskaps-
fältet, lärares undervisning och elevers meningsskapande i NO-undervisning, 
framträder två teoretiska perspektiv som har varit och är betydelsefulla, näm-
ligen konstruktivism och sociokulturellt perspektiv på lärande. I kunskaps-
översikten kommer dessa perspektiv kortfattat att belysas. Innehållet struktu-
reras i olika rubriker för att belysa lärares betydelse för elevers meningsska-
pande. Dessa underrubriker illustrerar lärares betydelse för elevers lärande, 
privilegiering, uppmärksammande och socialisation. Därefter följer en meto-
dologisk inplacering, där en genomgång och en problematisering av olika 
sätt att studera och hantera lärares och elevers handlingar görs. Slutligen 
görs en inramning av forskningsproblemet i förhållande till den kunskaps-
översikt som skrivits fram.  

Konstruktivism och sociokulturella perspektiv på 
lärande 
Den NO-didaktiska forskningen etablerades i USA redan under början av 
1900-talet. I Europa tog forskningsfältet form först under senare delen av 
1960-talet (Jenkins, 2001). Inom svensk forskning om naturvetenskaplig 
undervisning har exempelvis Andersson och Kärrqvist (1985) bidragit med 
studier av elevers olika uppfattningar om naturvetenskapliga begrepp. Löf-
dahls studie (1987) visar att fysikämnet i skolan framställs som en mängd 
faktadelar som inte kopplas samman i enlighet med fysikens idéer och struk-
tur. Gisselbergs avhandling (1991) som belyser elevers frågor i NO-
klassrummet är ytterligare ett tidigt bidrag inom detta fält. Resultatet visar 
att pojkar ställer fler frågor än flickor och att lärare ofta gör om elevers frå-
gor så att de passar syftet med lektionen.  

Forskning om lärande i NO-ämnen har under de senaste åren framförallt 
varit uppdelad i två teoretiskt skilda inriktningar, en konstruktivistisk och en 
sociokulturell (Helldén, 2005). Den konstruktivistiska forskningstraditionen 
bygger på Piagets forskning om barns lärande och fokuserar på hur individen 
konstruerar kunskap med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper. I det 
sociokulturella perspektivet, som främst bygger på Vygotskys idéer om 
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lärande, är betydelsen av kommunikation för individens kognitiva utveckling 
i fokus. I detta perspektiv är det först när vi lär oss använda språket i en 
kommunikativ kontext som det blir möjligt att skapa mening om vår om-
värld. Traditionerna i sig är inte homogena eftersom det finns stora variatio-
ner inom dessa (Andersson, 2001; Jenkins, 2000; Matthews, 1997). Det är 
framförallt studier med konstruktivistiska anspråk som hittills varit mest 
framträdande (Fensham, 2001; Jenkins, 2001, s. 19). Det var först under 
1980-talets slut som den sociokulturella forskningen växte fram som ett al-
ternativ inom lärandeforskningen inom NO-ämnena (Lemke, 2001).  

Forskare inom den sociokulturella traditionen kritiserar den konstruktivis-
tiska forskningen för dess individualistiska syn på lärandeprocessen. I kriti-
ken problematiseras konstruktivistiska utgångspunkter, exempelvis att ele-
verna själva skulle kunna konstruera kunskap (ex. Säljö, Schoultz, & Wynd-
hamn, 2001). Kritiken mot det sociokulturella perspektivet, från forskare 
med konstruktivistiskt förhållningssätt, handlar bland annat om de begräns-
ningar reduceringen av individen till den situation inom vilken hon verkar 
får. Vidare kritiseras perspektivet för att brista när det gäller förståelse för 
individuell kontinuitet (ex. Halldén, 2002a, 2002b; Vosniadou et al., 2005).  

På senare tid har forskningsperspektiven breddats och kombinationer av 
konstruktivistiska och sociokulturella utgångspunkter blir allt vanligare (Duit 
& Treagust, 1998; Leach & Scott, 2003). Socialkonstruktivism, där kunskap 
betraktas som individuellt konstruerat men socialt medierat, är ett exempel 
på en sådan breddning. Enligt Leach & Scott (2003) är det omöjligt att be-
skriva hur undervisning får eleverna att förstå ett fenomen genom att enbart 
se till elevens mentala strukturer isolerat från den situation där den ”mentala 
strukturen” används.14  

Som tidigare nämnts ligger ett sociokulturellt perspektiv på lärande, till-
sammans med ett pragmatiskt perspektiv och Wittgensteins senare arbeten, 
till grund för analyser av och diskussioner om undervisning och menings-
skapande i NO-ämnena. Denna kombination gör det möjligt att tala om indi-
viduell, mellanmänsklig och institutionell kontinuitet och förändring. Med 
utgångspunkt i dessa perspektiv kommer lärares undervisningssätt och ele-
vers meningsskapande att analyseras som ett samspel. I det empiriska mate-

                               
14 Även Halldéns studier om intentionella handlingar kan ses som ett sätt att kombinera kon-
struktivistiska och sociokulturella utgångspunkter (Halldén, 2002a, 2002b). Lager-Nyqvists 
(2003) studie bygger på ett liknande angreppssätt som utgår från von Wrights ”logic of 
events” där vi kan förstå andras handlingar genom att studera intentionalitet. I studien be-
skrivs hur lärarstudenters (med naturvetenskaplig inriktning) lärarroll och undervisning ut-
vecklas. Studien utförs med hjälp av intervjuer där lärarstudenters tidigare erfarenheter från 
skolan tas i beaktande såväl som erfarenheter från de skolförlagda praktikperioderna under 
utbildningen. Lager-Nyqvist analyserar relationen mellan de handlingar som formas och 
intentionen som ligger bakom. Slutsatsen av studien handlar om hur intentionella handlingar 
formas i förhållande till olika interna och externa determinanter, så som lärarens vilja, önskan 
och praktikens normer och krav. 
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rialet fokuseras därmed människors handlingar i reella situationer i NO-
klassrummet.  

Lärares betydelse för elevers lärande 

Forskning har visat att elever bär med sig vardagliga uppfattningar när de lär 
sig NO-ämnen och att dessa uppfattningar ofta kolliderar med vetenskapligt 
vedertagna begrepp.15 Enligt Jenkins (2001) har betydelsen av undervis-
ningspraktiken ofta negligerats inom forskningen om begreppsbildning efter-
som en instrumentell syn på undervisning har dominerat forskningen. Under 
det senaste decenniet har forskning om begreppsförändring kritiserats för att 
fokusera på isolerade begrepp som saknar koppling till sammanhangets och 
situationens betydelse (Fensham, 2001). I kritiken framhålls att elevers före-
ställningar av begrepp eller fenomen inte bara kan kopplas till enskilda fe-
nomen utan att de också ingår i begreppsliga sammanhang.  

Begreppsbildning ur ett sociokulturellt perspektiv innebär istället att till-
ägna sig ett begrepp genom att individen ökar sin förtrogenhet med begrep-
pets innebörd och dess användningsområde (Lemke, 2001; Schoultz, 2000; 
Säljö, 1995, 1999; Säljö & Wyndhamn, 2002). I detta perspektiv får begrepp 
mening genom att de ingår i diskurser som innefattar vissa sätt att tala och 
handla i världen. Lemke (1990) menar därför att lära sig naturvetenskap 
innebär att man måste lära sig ett nytt sätt att använda språket.  

Teaching science is teaching students how to do science. Teaching, learning 
and doing science are all social processes: taught, learned, and done as mem-
bers of social communities, small (like classrooms) and large (Lemke, 1990, 
s. xi, emfas i original).  

Elevers lärande är i detta perspektiv situationellt och beroende av kommuni-
kationen mellan elev-elev och mellan lärare-elev (ex. Lave & Wenger, 1991; 
Wertsch, 1995).  

Enligt Schoultz (2000), Säljö (1999) och Säljö, Schoultz & Wyndhamn 
(2001) är ett av den sociokulturella forskningens syften att problematisera 
den konstruktivistiska forskningen genom att belysa lärandets situationella 
villkor. Genom att förändra förutsättningarna i testsituationer, till exempel 
genom att genomföra intervjuliknande samtal istället för papper och penna-
test, har sociokulturell forskning kommit fram till andra resultat än konstruk-
tivistisk forskning. Genom att förändra situationen och göra det tydligt för 
elever vilken diskurs de förväntas svara inom kan eleverna uppvisa bättre 
resultat i en testsituation. Dessa studier visar också empiriskt hur Vygotskys 

                               
15 En sammanfattning av olika studier som utförts inom detta fält har gjorts av Duit (2007). 
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(1934/2001, s. 329ff.) ”zone of proximal development” kan visa sig i en 
undervisningssituation.16 

Således, i diskussionen om lärares betydelse för elevers lärande söker jag 
ett alternativ till att undersöka elevers begreppsbildning genom studier av 
förändring av mentala strukturer. Med avhandlingens utgångspunkter och 
syften är det istället intressant att undersöka specifika situationer för att ob-
servera hur språket får mening i deltagarnas användning i den praktik de 
befinner sig i och den betydelse som läraren har i dessa situationer. I specifi-
ka situationer blir det också möjligt att studera uppmärksammande, privile-
giering och socialisation. Dessa aspekter belyses nedan. 

Lärares betydelse för elevers uppmärksammande 

Lärande innebär inte bara att lära sig faktakunskaper utan också exempelvis 
att lära sig ett visst sätt att uppmärksamma ett innehåll. Att lära sig ett nytt 
sätt att använda språket, att bli delaktig i en diskurs, innebär därmed att sam-
tidigt lära sig vad som är värt och vad som inte är värt att uppmärksamma 
inom den praktik man befinner sig i. Betydelsen av att uppmärksamma inne-
bär i avhandlingens studier att studera innehållsligt uppmärksammande, det 
handlar inte om uppmärksamhet i en generell mening.17  

I Säljö och Bergqvists (1997) studie beskrivs hur svårt eleverna har att se 
”rätt” saker i situationen och hur mycket hjälp de tycks behöva av någon 
som är bevandrad inom diskursen. Syftet med lektionen som studerades var 
att eleverna skulle upptäcka optiska fenomen genom att utföra en laboration. 
Det blev uppenbart att eleverna såg vad som hände, men de uppfattade inte 
det som viktigt och relevant i sammanhanget och därför uttryckte de att det 
inte hände någonting.18 I studien påtalas behovet av någon som är bevandrad 
inom det område som studeras, som kan illustrera diskursen.  

Goodwin (1997) har intresserat sig för människors perception och har un-
dersökt hur kemister uppmärksammar och avgör, med hjälp av förändring av 
färgen svart, när en kemisk reaktion bör avbrytas. I studien undersöks hur 
deltagarna slår fast vad som räknas som svart inom den praktik de befinner 
sig i och hur nya deltagare gör för att skapa mening och bli kompetenta i den 
nya praktiken. Studien visar att färgen svart blir situerad. Marton & Booth 
(1997, s. 134ff.) använder begreppet urskilja för att påtala att människor 

                               
16 Uttrycket används för att beskriva vad en elev kan klara av på egen hand och vad hon/han 
kan åstadkomma i samspel med någon som har mer kunskap inom området. 
17 Uppmärksammande är en översättning av engelskans attentivness. 
18 Liknande problematik belyses i artikel 1 i denna avhandling. I studien arbetar elever med 
löslighet under en laboration och uttrycker upprepade gånger att ingenting händer trots att 
precis det som ska hända i laborationen händer. Eleverna har uppenbarligen andra förvänt-
ningar på laborationens innehåll, än de förväntningar som lärare och textboksförfattaren har 
på experimentet. I analysen visas att lärarens riktningsgivare gör att eleverna har möjlighet att 
fortsätta sitt arbete. 
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kommer att urskilja och fokusera olika aspekter beroende på situationen.19 
Enskilda aspekter abstraheras eller särskiljs medan andra inte urskiljs. Mar-
ton, Runesson & Tsui (2004) menar att lära sig att urskilja något är avgöran-
de i elevers lärandeprocess. 

Wickman & Östman (2002a) analyserar vilken betydelse olika möten har 
för universitetsstuderande i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Olika 
möten med praktiken, i samspel med elevernas tidigare erfarenheter, gjorde 
att elevernas meningsskapande i diskursen förändrades. Om elevernas delta-
gande i diskursen har förändrats märks det genom att de kan uppmärksamma 
och därmed handla på nya sätt. I denna studie problematiseras utgångspunk-
ten att eleverna på egen hand skulle kunna skapa mening om eller ”avslöja” 
naturvetenskapliga teorier och generaliseringar genom att genomföra labora-
tioner. Läraren är i detta perspektiv viktig för att visa vad som är rimligt att 
uppmärksamma, för att skapa möten och för att få elevens meningsskapande 
process att fortgå i den riktning som undervisningen syftar till. Enligt Wick-
man (2002, 2006, s. 42) är det av yttersta vikt att läraren är aktiv i undervis-
ningen för att utveckla elevers meningsskapande och möjligheter till delta-
gande.20 Utan tillräcklig bekantskap med en viss diskurs; i dessa studier 
handlar innehållet om zoologi, blir det omöjligt för eleven att skapa mening, 
dvs. utan lärarens hjälp blir det problematiskt för eleverna att ”se rätt saker”.  

Lärares betydelse för elevers privilegiering 

Som individer lär vi oss ständigt nya saker men det är inte att vi lär oss som 
är det mest intressanta forskningsobjektet, det är de omständigheter som gör 
att lärandet tar en viss riktning som är det intressanta objektet att studera 
(Rogoff 1990; Wickman, 2006, s. 52 ff.).  

Rather than having to explain the fact that development occurs, it is necessary 
to determine the circumstances in which development takes one course rather 
than another (Rogoff, 1990, s. 12). 

Läraren, den fysiska miljön, läroboken, den specifika situationen, artefakter 
och elevers erfarenheter är exempel på aspekter som kan påverka vilken 
riktning som elevers meningsskapande tar. Wertsch (1993) introducerade 

                               
19 Urskilja likställs här med uppmärksamma. 
20 Det finns en mängd aspekter av hur man kan förstå elevers deltagande. Andrée (2007, 
s.134ff.) analyserar elevernas olika deltagande i NO-undervisning. Deltagande i en undervis-
ningspraktik innebär i denna studie en särskild slags enkulturering till en kulturgemenskap. 
Här urskiljs några aspekter av undervisningspraktikernas utformning som får betydelse för 
elevernas deltagande. I studien visas hur olika elevdeltagande produceras och reproduceras i 
undervisningspraktiken. Sammanfattningsvis lyfter Andrée fram det orimliga i att kategorise-
ra elever i fasta kategorier av deltagande.  Människors handlingar måste förstås som en del av 
verksamheten.  
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begreppet privilegiering för att belysa att i meningsskapande processer kom-
mer deltagarna att värdera och bedöma vissa aspekter som fruktbara att an-
vända medan andra aspekter kommer att ignoreras även om de är fullt möjli-
ga att använda i situationen. Det handlar om en process av inkludering och 
exkludering. 

Privileging refers to the fact that one mediational means, such as social lan-
guage, is viewed as being more appropriate or efficacious than others in a 
particular social setting (Wertsch, 1993, s. 124). 

En intressant aspekt som följer med undersökningar av meningsskapandets 
riktning, är att det då blir möjligt att urskilja i vilka situationer läraren blir 
viktig för att eleverna ska komma vidare och skapa ”relevant” mening inom 
praktiken.  

I denna avhandling studeras den riktning som elevers meningsskapande 
tar via mötet med läraren, dvs. elevers privilegiering, i mötet med läraren.21 
Även läraren kan sägas privilegiera genom att med olika riktninggivare visa 
vilken väg, vilken privilegiering, som är rimlig för att komma fram till ett 
”rätt” svar, dels i förhållande till den specifika situation som är för handen 
och dels i förhållande till den naturorienterande undervisningspraktiken. I 
privilegieringsprocessen kommer vissa handlingar att vara relevanta att utfö-
ra och vissa händelser kommer att vara relevanta att observera och detta får 
till följd att vissa frågor och problem kommer att uppmärksammas samtidigt 
som andra förkastas.  

Den privilegiering som elever utvecklar i meningsskapandet ”riktar” lä-
randet mot ett visst ämnesinnehåll (Almqvist & Östman, 2006, s. 226). Alm-
qvist & Östman visar hur elever privilegierar genom att välja information 
från den första webbsidan som de möter istället för att gå vidare och titta på 
flera alternativ och kritiskt granska den information som ges. Denna privile-
giering sker genom en vana som har utvecklats i gruppen. Kurth, Anderson 
& Palincsar (2002) undersöker hur elever med skiljd social och kulturell 
bakgrund privilegierar under laborativt arbete och grupparbete i NO-
undervisning. Elevernas bakgrund analyseras som en viktig aspekt för hur de 
privilegierar i de uppgifter som de möter. I studien visas också hur läraren 
vid vissa tillfällen använde sin auktoritet för att styra, välja aktivitet och 
ämne, för att därmed försöka påverka elevernas arbete.  

Genom att studera privilegiering kan frågor ställas om vilka normer som 
inbegrips i olika val (Östman 2003, s. 112). Hur dessa normer kommer in i 
lärares och elevers privilegiering kan vi besvara genom noggranna analyser 
av lärares och elevers samtal för att avgöra vilka möten som är fruktbara att 
skapa i privilegieringsprocessen. Dessa studier kan bestå av analyser av vilka 

                               
21 I artikel 1 (Lidar, Lundqvist & Östman 2006, s. 151) beskrivs specifikt hur praktisk episte-
mologianalys av elevers meningsskapande används för att beskriva privilegieringsprocessen. I 
de övriga artiklarna används analysen med samma ambition. 
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möten elever ställs inför, som exempelvis möten med läraren, läroboken, 
artefakter eller kamrater.  

Lärares betydelse för elevers socialisation 

Lärande av naturvetenskap handlar som tidigare påpekats inte bara om att 
lära sig ett faktainnehåll utan även om att lära sig ett socialisationsinnehåll, 
dvs. att lära sig praktikens regler och normer och därmed också ett visst för-
hållningssätt till kunskap eller en epistemologi. Undersökningar av de epis-
temologier som lärare och elever använder är ett sätt att undersöka socialisa-
tionsfrågan.22  

Under det senaste årtiondet har intresset för forskning om epistemologis-
ka dimensioner i naturvetenskaplig undervisning ökat. Abd-el-Khalick 
(2005) menar att lärares och elevers medvetenhet om epistemologi är en 
förutsättning för att vara eller bli engagerad i en kritisk diskurs om kontro-
versiella samhällsfrågor. Därför, menar han, bör lärare bli medvetna om sina 
egna och elevernas epistemologiska ställningstaganden eller förhållningssätt 
till kunskap. I flertalet studier undersöks relationen mellan det förhållnings-
sätt till kunskap som lärare använder i undervisningen och det förhållnings-
sätt till kunskap som eleverna sedan använder sig av. I en undersökning som 
pågick under drygt ett år visar Roth & Lucas (1997) hur elever delvis föränd-
rar sina epistemologiska uppfattningar efter att de har läst om, argumenterat 
och diskuterat epistemologiska dimensioner av naturvetenskap. Tsai (2007) 
jämför de epistemologiska ställningstaganden som lärare säger sig ha med de 
handlingar som de sedan utför i klassrummet. Dessutom studeras de elever 
som lärarna undervisade och de epistemologiska ställningstaganden som 
eleverna gör, för att avgöra om det fanns någon relation mellan lärarnas och 
elevernas epistemologier. Undersökningen visar ingen tydlig koppling mel-
lan lärares och elevers epistemologier. Däremot visar studien att lärare med 
en positivistisk kunskapssyn är mer inriktade på elevers resultat i termer av 
antal rätt svar vid provtillfället och att lärare med en konstruktivistisk kun-
skapssyn är mer inriktade på elevernas förståelse.  

Leach, Hind & Ryder (2003) studerar betydelsen av elevers epistemolo-
giska kunskaper och menar att en epistemologisk dimension av elevers kun-
skap alltid finns närvarande i elevers handlingar. Ryder & Leach (2008) har 

                               
22 Ett forskningsfält som belyser socialisationsfrågan fokuserar och problematiserar ”sociosci-
entific issues” eller den naturvetenskapliga undervisningens samhällsrelevans, som en viktig 
del för att få fler elever intresserade av naturvetenskap (ex. Kolstoe, 2006; Sadler et al., 2004; 
Zeidler et al., 2005). Enligt flera forskare är det NO-ämnenas viktiga roll att bygga broar 
mellan naturvetenskapen och samhället om vi ska få elever att bli ”scientific literate” (Guns-
tone, Corrigan & Dillon, 2007). För att få elever att intressera sig för och delta i beslutsfattan-
de processer som inbegriper naturvetenskapens inverkan och betydelse i samhället måste 
eleverna känna att deras engagemang har och kan få betydelse. Liknande erfarenheter är 
möjliga att ge eleverna i klassrummet menar författarna. 
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analyserat och beskrivit hur sju lärare använder undervisningsmaterial där 
utvecklingen av teoretiska modeller är i fokus. Ett syfte med användningen 
av detta material var att visa eleverna att olika modeller kan beskriva samma 
fenomen. Studien visar att de studerade lärarna ytterst sällan belyser olika 
epistemologiska ställningstaganden i klassrummet.  

Brickhouse et al. (2000) lyfter fram det problematiska med att tillskriva 
lärare eller elever en viss typ av ”view of nature of science”, eftersom för-
hållningssättet till naturvetenskap kan vara olika beroende på t.ex. vilket 
ämne som är i fokus. Scott & Driver (1998) menar att även om en lärare 
säger sig ha en viss syn på kunskap leder inte detta automatiskt till att under-
visningen i realiteten är utformad i enlighet med denna kunskapssyn.  

För att analysera socialisationsaspekter i undervisningen har Roberts och 
Östman introducerat analyskategorierna följemeningar (ex. Roberts & Öst-
man, 1998; Östman, 1995) och kunskapsemfaser (ex. Roberts, 1982; Öst-
man, 1995). Följemeningsbegreppet innefattar att elever erbjuds både kun-
skapsinnehåll, normer och värden inom praktiken. Därmed betonas det nära 
samband som finns mellan kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll i 
undervisningen. 

Science textbooks, teachers, and classrooms teach a lot more than the scien-
tific meanings of concepts, principles, laws and theories. Most of the extras 
are taught implicitly, often by what is not stated. Students are taught about 
power and authority, for example. They are taught what knowledge, and what 
kind of knowledge, is worth knowing and whether they can master it. All of 
these extras we call “companion meanings” (Roberts & Östman, 1998, p. ix, 
emfas i original). 

Följemeningar kan vara exempelvis moraliska, estetiska eller epistemologis-
ka till sin karaktär och kan få konsekvenser för vårt förhållningssätt till kun-
skap, naturen och/eller människan.  

Följemeningar har analyserats dels genom intervjuer med lärare och ele-
ver och dels i läromedelstexter inom naturorienterande ämnen. Inom nordisk 
didaktisk forskning har studier utförts av exempelvis Eggen (2004), Sund 
(2008), Svennbeck (2003) och Östman (1995) och internationellt av exem-
pelvis Aikenhead (1998), Kilbourn (1998), Fensham (1998) och Roberts 
(1998). Dessa studier belyser främst hur vi kan förstå vilken följemening 
som eleverna erbjuds i undervisningen och i de texter som de möter i under-
visningen.  

Eftersom fokus i denna avhandling är att studera lärares undervisningssätt 
och dess betydelse för elevers meningsskapande som en process, har jag valt 
att studera mötet mellan lärare och elever och de meningar och följemening-
ar som skapas mellan deltagarna.23 I denna avhandling kommer en viss di-

                               
23 Även Wickman (2006) och Sund (2008) diskuterar den följemening som skapas i samtal 
mellan lärare och elever och i samtal mellan elever.  
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mension av följemening att fokuseras, nämligen epistemologiska följeme-
ningar. I dessa följemeningar belyses förhållningssättet till kunskap i den 
praktik som studeras.  

Den andra analyskategorin som nämndes ovan är kunskapsemfaserna som 
kan ses som ett urval av meddelanden om naturvetenskap, eller ett sätt att 
beskriva undervisningens syften. Kunskapsemfaserna svarar också på elev-
frågan ”Varför ska vi lära oss det här?”. Begreppet kunskapsemfaser har 
använts av Roberts (1982) för att analysera nordamerikanska läromedel och 
läroplaner inom naturorienterande ämnen. Östman (1995) har analyserat 
NO-läromedel på en svensk arena med hjälp av kunskapsemfaserna som 
analyskategorier och Sund (2008) har använt kategoriseringen av kunskap-
semfaser som grund för att analysera hur lärare i klassrummet undervisar ett 
socialisationsinnehåll om hållbar utveckling. Knain (2001a; 2002b) använder 
sig av kunskapsemfaserna för att analysera olika ideologiska dimensioner i 
norska NO-läromedel. Lager-Nyqvist (2003) diskuterar hur kunskapsemfaser 
kan användas som ett tankeredskap för lärare för att identifiera olika innehåll 
i grundskolans kursplaner och för att reflektera över sin egen undervisning.24 

Gemensamt med den forskning jag presenterat ovan är intresset för äm-
nesinnehållet inom NO-ämnena. Det bidrag jag dessutom vill ge handlar om 
att utveckla analysmetoder för att också relatera ämnesinnehållet till lärares 
undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande i NO-
klassrummet. Analyser av följemeningar i lärares och elevers samtal är möj-
liga ur ett perspektiv där vetenskapliga meningar och följemeningar återfinns 
i pågående diskurser (Östman, 1998). 

Metodologiska utmaningar 
Att studera relationen mellan lärare och elever och det innehåll som skapas i 
klassrumskommunikation innebär ett antal metodologiska utmaningar. Olika 
forskare väljer att lösa dessa frågor på olika sätt. På grund av mitt kunskaps-
objekt, att studera lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers 
meningsskapande, kommer jag att analysera handling. Med intresse för ana-
lyser av handling, görs i denna genomgång en förflyttning från undersök-
ningar om lärares tänkande till möjligheter och begränsningar vid undersök-
ningar om lärares handlingar i klassrumskommunikation. 

Lärares och elevers handlingar har beskrivits och namngivits på olika sätt. 
Exempelvis använder Bellack (1966) termen ”pedagogical moves” för att 
beskriva lärares och elevers olika verbala handlingar som formar generella 

                               
24 Även Englund (1997, s. 132) synliggör variationer i ämnesinnehållet genom att skriva fram 
begreppet didaktiska typologier. Didaktiska typologier definieras som skolämnens skilda 
syften, innehåll och metoder för undervisning inom olika ämnesområden. 
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mönster i klassrumsdiskursen. Barnes & Todd (1995) använder termen ”di-
scourse moves” för att beskriva olika handlingar som för ett samtal vidare i 
en gruppdiskussion. Mercer (1995) kategoriserar lärares handlingar i olika 
”tekniker” som möjliggör att elevernas arbete kan fortgå. 

Sinclair & Coltrades (1975) har utfört grundläggande lingvistiska analy-
ser av klassrumsdiskurser. De beskriver den lärardominerade interaktion som 
sker i klassrummet i termer av IRF (Initiativ-Respons-Feedback). Läraren 
bestämmer vem som tillåts svara och reaktionen på svaret har ofta en utvär-
derande form. Mehan (1979) vidareutvecklade Sinclair & Coltrades arbeten 
och införde ett alternativ till hur lärar- och elevinteraktion kan beskrivas som 
ett I-R-E (initiative, response, evaluation) ramverk.25  

Lärares betydelse i undervisningen är ett kunskapsområde som enligt 
Alexandersson (1994) till stor del har handlat om studier om lärares egen-
skaper, beteenden och tankeprocesser. ”Teacher-thinking” traditionen har 
växt fram som en stark kognitiv tradition där relationen mellan lärares tän-
kande och lärares handlingar i termer av effektivitet ofta fokuseras.  

Schulman (1986, 1987) har haft en framträdande roll inom teacher-
thinking traditionen. För att belysa vad som karaktäriserar en ämneslärares 
kunskaper, till skillnad från en ämnesspecialists, introducerade Schulman 
(1986) begreppet PCK (pedagogical content knowledge). PCK har de-
finierats som “the transformation of subject-matter knowledge into forms 
accessible to the students being taught” (Schulman, 1987, s. 8). Enligt Schul-
man handlar lärares arbete om att hantera flera aspekter i undervisningen 
samtidigt. Det räcker inte med att själv ha goda kunskaper i ett ämne utan det 
handlar också om att behärska dessa ämneskunskaper ur ett didaktiskt per-
spektiv. Lärarrollen handlar dessutom om att vara ledare och behandla disci-
plinproblematik. Detta sammantaget är vad Schulman kallar lärarprofessio-
nalism.26  

Det finns olika teorier om hur lärares kunskaper kommer till uttryck i 
klassrumskommunikation. På 1960- och 1970-talen genomförde Schwab 
(1978) studier om lärares komplexa uppdrag i relation till lärares lärande och 
dennes praktiska och teoretiska kunskaper. Enligt Schwab förväntas lärare 
använda utbildningsvetenskapliga teorier i konkreta klassrumssituationer. 
Dock är klassrumssituationer föränderliga och komplexa vilket innebär att en 
mängd variabler gör att läraren själv har en begränsad kontroll över situatio-
nen. Läraren har då en fördel av att känna till en mängd olika teorier som 
kan användas för att förklara olika konkreta situationer.  

Inom teacher-thinking traditionen finns det dock studier som problemati-
serar dualismen mellan ett inre medvetande och en yttre värld, dvs. relatio-

                               
25 För ett svenskt och internationellt perspektiv på interaktionsforskning, se exempelvis Lind-
blad & Sahlström (2001), Melander & Sahlström (in press) och för en översikt över klass-
rumsforskning (Sahlström, 2008). 
26 För en grundlig genomgång av forskning om PCK, se Abell (2007) och Nilsson (2008, s. 
29-38). 
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nen mellan tanke och handling. Clandinin & Connelly (1994) beskriver hur 
lärares kunskaper både formas och uttrycks i situationen.27 Kunskapen är 
synlig i lärarens praktik, där varje lärare på sitt eget sätt rekonstruerar tidiga-
re erfarenheter, intentioner och syften med undervisningen, för att hantera 
specifika situationer (Munby, Russel & Martin 2001, s. 880).  

Schön (1987) beskriver undervisning som ”a problematic enterprise” och 
försöker överbrygga den dualistiska synen på lärares yrkeskunnande, dvs. 
som uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Lärares kunskap handlar om 
att ”förstå” situationen genom att bestämma sig för vad som ska uppmärk-
sammas, vad som är problemet, och vad som skulle kunna ändra situationen 
i önskad riktning. Schön införde begreppet ”reflektion i handling” (reflection 
in action) för att visa att både praktiska och teoretiska kunskaper finns med 
samtidigt i en undervisningssituation. Den kunniga praktikerns kunskap-i-
handling karaktäriseras av reflektion-i-handling, vilket inte betyder att lära-
ren alltid reflekterar, men att hon har beredskap för det (Molander, 1996, s. 
139).   

Enligt Munby, Russel & Martin (2001) är tanke och handling enade i 
Schöns perspektiv. Trots detta får perspektivet, liksom andra traditioner som 
har behandlat den reflekterande praktikern, kritik för att sätta fokus på män-
niskans medvetna kognitiva färdigheter. Johansson & Kroksmark (2004) 
menar att man istället borde benämna det som lärare gör i en undervisnings-
situation som ”intuition in action”. Att reflektera över en situation i presens 
är, enligt dem, omöjligt eftersom det i situationen inte ges tid till eftertanke. 
Situationen går inte att ”frysa”. En intuitiv handling betecknar enligt Johans-
son och Kroksmark en handling som sker i stunden vad gäller lärares didak-
tiska intentioner i situationen. Lärares handlingar är ofta direkta och omedel-
bara och tycks bygga på lärarens tidigare erfarenheter. Schöns reflektion-i-
handling blir ett sätt för lärare att utveckla en kunskap om sitt eget arbete. 
Reflektera är möjligt efteråt med distans till den utförda aktiviteten enligt 
Johansson & Kroksmark. 

I denna avhandling kommer jag att studera lärares undervisningssätt och 
dess betydelse för elevers meningsskapande i handling. Vad lärare och ele-
ver tänker, kan eller hur de reflekterar syns ofta, ur det perspektiv som an-
vänds, i individers handlingar. De antaganden som görs i avhandlingen om 
lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande ska därmed inte 
blandas samman med forskning om egenskaper och beteenden och inte hel-
ler med forskning om lärares och elevers tankeprocesser. Med utgångspunkt 
i diskussionen om att inte skilja ett inre medvetande från en yttre värld eller 

                               
27 Clandinin & Connellys studier bygger på narrativa undersökningar av lärares ”professionel-
la kunskaper” och lärares erfarenheter i relation till dess undervisning. Boström (2006) utgår 
från Clandinins & Connellys narrativa perspektiv och har i sin avhandling, ”Sharing lived 
experience”, beskrivit hur lärare och elever använder sig av narrativer från egna och andras 
erfarenheter för att skapa mening i undervisningssituationer i kemi.   
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tanke från handling, studeras lärares undervisningssätt och dess betydelse för 
elevers meningsskapande i handling. I detta perspektiv är språkliga och 
andra handlingar så att säga redan meningsfulla när de utförs. Med dessa 
utgångspunkter studeras hur ord får sin mening i deltagarnas användning av 
språket i den praktik där de deltar. Detta handlingsperspektiv utvecklas vida-
re i kapitel 3. 

Inramning av forskningsproblemet 

Det jag inledningsvis avsett att beskriva är hur tidigare forskning inom NO-
undervisning behandlat frågor om lärares undervisningssätt och elevens me-
ningsskapande. I ett diskursivt perspektiv och med pragmatiska och socio-
kulturella utgångspunkter, har jag visat att det är meningsfullt att undersöka 
lärarens undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande 
genom att undersöka handling. Den bild som illustrerats är en NO-
undervisningspraktik där läraren är central för att visa eleverna vilken 
diskurs de förväntas handla inom. 

Det naturvetenskapliga forskningsfältet som behandlar undervisning och 
meningsskapande har beskrivits i relation till avhandlingens forskningsin-
tresse. I dominansen av konstruktivistiska perspektiv med intresse för be-
greppsförståelse beskriver Fensham (2001, 2004) ett fält som ytterligare 
behöver utvecklas. Det handlar om att synliggöra innehållsliga och politiska 
aspekter inom naturvetenskaplig undervisningsforskning. Forskningen om 
elevers alternativa uppfattningar behandlar på sätt och vis innehållsfrågor, 
men innehållet i sig problematiseras inte inom denna forskning. Fensham 
föreslår istället att vi bör 

… focus on the content knowledge as problematic (2004, s. 159). 

Fensham beskriver ett fält där relationen mellan politiska aspekter och läran-
de belyses och i detta sammanhang lyfts Östmans (1995) studie fram. Öst-
man analyserar innehållet i NO-ämnenas läroböcker i Sverige och menar att 
de innehållsliga val som görs får betydelse för vilka meningar som erbjuds i 
undervisningen. Det innehåll som erbjuds har också potentiella följemening-
ar som eleverna kan komma att lära sig.  

Jenkins (2001) betonar vikten av att utföra undersökningar av klassrums-
praktiker och liksom Fensham betonar han vikten av att sätta NO-
undervisningen i ett större sammanhang genom praktiknära studier av socio-
politiska aspekter av NO-undervisning. 

I enlighet med vad Jenkins (2001, s. 24) och Fensham (2001, s. 28ff.) an-
ser vara viktigt att lyfta fram inom NO-didaktisk forskning, läggs fokus i 
avhandlingens studier på att studera innehållsfrågor kopplade till lärande och 
socialisation i en undervisningspraktik. I avhandlingen innebär detta att jag 
främst knyter an till den lärandeteoretiska forskningens intresse för lärandets 
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process. I relation till det sociopolitiska spåret bygger den forskning som jag 
utför i grunden på läroplansteoretisk forskning och utgår från att undervis-
ning och lärande alltid sker i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Detta 
faktum gör att undervisningsinnehållet får en politisk och moralisk innebörd 
(Almqvist et al., 2009), vilket medför att det blir relevant att studera sociali-
sationsaspekter (normer och värderingar) i NO-klassrummet.  

Slutligen, det som studeras i avhandlingen är lärares undervisningssätt 
och dess betydelse för elevers meningsskapande som en process, där lärare 
och elever ses som ”medskapare” av den praktik de befinner sig i. Det inne-
bär att jag väljer att studera det innehåll och den privilegiering som skapas i 
mötet med lärare och elever i klassrummet.  

 



 37

3. Angreppssätt 

Eftersom jag är intresserad av att specifikt bidra med kunskaper om lärares 
undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande och epistemologiska 
socialisation i handling, är det nödvändigt för mig att inkludera både indivi-
ders erfarenheter och situationen (som inkluderar institutionaliserade vanor 
och sedvänjor) i angreppssättet. Således syftar avhandlingen till att hitta 
vägar för att klargöra och diskutera meningsskapande processer genom att 
studera samspelet mellan individ och omgivning i klassrumskommunikation. 
I detta kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter ytterligare. 
Vidare beskrivs de operationaliseringar som utförs, dvs. hur de teoretiska 
antaganden som görs, ligger till grund för de analysmetoder som används. 

Teoretiska utgångspunkter 
Avhandlingens angreppssätt är framförallt inspirerat av pragmatism genom 
John Deweys arbeten, genom Ludwig Wittgensteins perspektiv på språkan-
vändning i hans senare verk och av uttolkare av dessa verk, samt ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande. Många forskare har inspirerats av Deweys 
och Wittgensteins arbeten. De tolkningar som görs i denna avhandling utgår 
främst från Wickmans och Östmans texter (2001, 2002a & 2002b).28 Med 
inspiration från dessa perspektiv avser jag att studera hur lärare och elever 
skapar mening i handling. 

Den teoretiska positionen för studier av handling, bygger mer precist på 
en användning av ett sociokulturellt perspektiv på lärande (ex. Rogoff, 1990, 
1995 och Wertsch, 1993, 1995), ett transaktionellt perspektiv på menings-
skapande (ex. Östman, 2003 som bygger på Bentley & Dewey, 1949/1991) 
och ett perspektiv på språkanvändning byggt på Wittgensteins senare arbeten 
(Wittgenstein, 1953/1992, 1969/1992). Dessa perspektiv används för att 
förklara hur kontinuitet och förändring kan förstås i meningsskapande pro-
cesser. Användningen av ett transaktionellt perspektivet innebär ett sätt att 

                               
28 Forskare inom Östmans forskargrupp SMED (Studies of Meaning making in Educational 
Discourses) och inom Wickmans forskargrupp, har använt och vidareutvecklat metodologiska 
angreppssätt utifrån främst Deweys och Wittgensteins texter och utifrån Wickman & Östmans 
arbeten, exempelvis Almqvist (2005); Gunnarsson (2008); Hamza & Wickman (2008); Ja-
kobsson (2008); Lundegård (2007); Lundin (2007); Wickman & Jakobsson (2005) och Öh-
man (2006). 
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skapa förståelse för hur meningsskapande sker i mötet, i handling, och på 
vilket sätt erfarenheter har betydelse för, och samspelar i, en ny situation. En 
pragmatisk syn på språkanvändning bygger på idén om att språk, mening 
och värld är ett i den praktiska språkanvändningen (Östman, 2003). Med 
Wittgensteins senare arbeten konkretiseras och operationaliseras den me-
ningsskapande process som sker i transaktionen, i mötet. Wittgensteins tex-
ter används således för att hantera språkets betydelse i mötet. Detta är frukt-
bart då hans arbeten konsekvent bygger på tanken att språklig mening intimt 
hänger samman med sättet att handla (Svensson, 1992, s. 14). Dessutom 
tillför Wittgensteins arbeten om språk och språkspel ett sätt att undersöka 
språkets användning så som direkt kopplat till olika kontexter. Ord får olika 
mening i olika sammanhang, dvs. ordets mening konstitueras i handling i en 
praktik. Med dessa utgångspunkter om hur språk och mening konstitueras i 
handling ifrågasätter således både Dewey (1929/1984) och Wittgenstein 
(1953/1992) om det är nödvändigt att ta steget över en inre process för att 
förklara människors handlingar. 

Den del av den sociokulturella forskningen som jag använder i avhand-
lingsarbetet har presenterats i de två första kapitlen. Ett sociokulturellt per-
spektiv tillför ett sätt att se på meningsskapande som beroende av hur situa-
tionen samspelar med sina historiska, kulturella och institutionella förutsätt-
ningar. Dessutom finns det inom det sociokulturella perspektivet en tydlig 
fokusering på lärande och meningsskapande som är av största vikt i denna 
avhandling.  

Pragmatism – ett sätt att hantera forskning och dess resultat 
Pragmatismen försöker att hantera vissa problem, främst hur det är möjligt 
att förhålla sig till sanning (som inbegriper en diskussion om värden och 
värderingar), till erfarenhet samt till handling och dess konsekvenser. Med 
ambitionen att hantera dessa problem utgör pragmatismen  

… ett perspektiv – ett sätt att se på världen – och en handlingsfilosofi – ett 
sätt att undersöka världen (Ljunggren, 2000, s. 5). 

Att anta en pragmatisk hållning i relation till det forskningsobjekt som stude-
ras innebär att söka sig bortom en dualistisk förståelse av verkligheten som 
antingen objektiv eller relativ. Därmed kan pragmatismen ses som en kritik 
mot den epistemologiska traditionens synsätt på sanning och mening som 
endera objektiv eller relativ (ex. Bernstein, 1987; Biesta & Burbules, 2003). 
I ett pragmatiskt perspektiv är sanning det som definieras som, eller det som 
görs till sanning i en specifik praktik. 



 39

En föreställnings sanning är inte en stelnad inneboende egenskap. Sanning är 
något som händer föreställningen. Denna blir sann; händelser gör den sann 
(James, 2003, s. 117, emfas i original).  

Vad som ses som kunskap och sanning i en viss praktik definieras därmed 
inom den specifika praktiken (Rorty, 1980). I ett pragmatiskt perspektiv blir 
teorier redskap och inte sanningar eller svar på gåtor som vi kan slå oss till 
ro med (James, 2003).  

Med en pragmatisk förståelse blir de frågor man vill ha svar på eller de 
syften man har med sin undersökning viktiga att beakta och utgå från och 
därmed blir synen på vad sanning är satt i relation till ett syfte. Syftet med 
den undersökning som utförs är det som blir utgångspunkten för hur en stu-
dies resultat sedan kan värderas. Fokus på syftet är det som bland annat skil-
jer pragmatism från relativism (Bernstein, 1987). 

I relation till de syften som finns i avhandlingens studier kan resultaten 
betraktas som mer eller mindre riktiga eller ”sanningsenliga” än andra. Med 
pragmatismens pluralistiska förhållningssätt kan flera förklaringsmodeller 
vara lika sanna, men dess resultat och konsekvenser ser olika ut i relation till 
något normativt inom den praktik som undersöks (Östman, 1995, s. 76). Den 
pluralistiska ambitionen innebär att olika perspektiv bör lyftas fram för att 
bidra till ett kritiskt samtal om frågor om undervisning och meningsskapande 
i relation till denna avhandling (Rorty, 1997; Säfström & Östman, 1999). I 
detta perspektiv kan resultatet av mina studier förstås i relation till de syften 
som satts upp och som ett bidrag till en konstruktiv och kritisk diskussion 
om lärares undervisning och dess betydelse för elevers lärande och socialisa-
tion. 

För att skapa förståelse för meningsskapande processer tar jag det prag-
matiskt inspirerade transaktionella perspektivet på meningsskapande till 
hjälp. Perspektivet beskrivs nedan. 

Meningsskapande i mötet 
Jag kommer att använda ett transaktionellt perspektiv eftersom det innebär 
en möjlighet att hantera både individers erfarenheter och den situationella 
aspekten av meningsskapande.29 Med Rogoffs (1995) ord innebär det tran-
saktionella perspektivet att både interpersonella, intrapersonella och institu-
tionella aspekter tas i beaktande. Transaktionsperspektivet är ett sätt att skapa 
en övergripande förståelse för de meningsskapande processer som analyseras 
i alla fyra artiklarna i avhandlingen.30  

                               
29 Min förståelse av transaktionsperspektivet bygger förutom på Bentley & Dewey 
(1949/1991), på Biesta & Burbules (2003), Lundegårds (2007), Quennerstedts (2006), Öh-
mans (2006) och Östmans (2003) användning av perspektivet.  
30 Transaktion som begrepp används inte explicit i någon av avhandlingens artiklar. 
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För att skapa kunskap om hur mening skapas i mötet är individers erfa-
renhet en viktig aspekt. Här kommer jag att använda Deweys (1938/1997) 
princip om kontinuitet, vilket: 

… means that every experience takes up something from those which have 
gone before and modifies in some way the quality of those which come after 
(s. 35).  

Erfarenhet är i detta perspektiv ingen färdig enhet utan något som ständigt 
reaktualiseras i möten med människor eller den fysiska omgivningen. I varje 
nytt möte, i varje ny situation, kommer individen att reaktualisera ”gamla” 
erfarenheter. Därmed förändras erfarenheten i relation till det nya som situa-
tionen tillför. Individers erfarenhet och praktiken är på så sätt varandras för-
utsättningar. Varje individ bär med sig specifika erfarenheter. Detta får till 
följd att det inte på förhand är möjligt att helt förutsäga vilka erfarenheter 
som reaktualiseras i situationen (Öhman & Östman, 2007).  

Detta synsätt innebär inte att vi ska se människors handlingar som uppde-
lade i situationer eller statiska tillstånd som avbryts av perioder av föränd-
ring. Dewey menar att meningsskapandets kontinuitet bör förstås som att 
människor lever i en serie av situationer där olika erfarenheter ständigt reak-
tualiseras (Dewey, 1938/1997, s. 43). Kontinuiteten i analyserna av det em-
piriska materialet tas i beaktande då elever, i situationen, relaterar till det 
som redan står fast för dem, då elever relaterar till tidigare erfarenheter. 

Dessa aspekter av erfarandets betydelse använde Bentley & Dewey 
(1949/1991) när de utvecklade transaktionsperspektivet. Perspektivet utveck-
lades för att förklara hur kontinuitet och förändring kan förstås i relation till 
situationen, genom att fokusera meningsskapande i mötet.31 Ur ett transak-
tionsperspektiv är ambitionen att förklara vilken mening som skapas i det 
specifika mötet mellan individen och världen, istället för att skilja åt och 
separat analysera ett inre medvetande skiljt från en yttre värld. Som ett alter-
nativ till att särskilja det inre från det yttre, för att sedan studera hur dessa 
hänger ihop, utgår Bentley & Dewey från mötet mellan individer eller mel-
lan individen och omvärlden.32 

Ur ett transaktionsperspektiv är det i processer, i möten, som vi genomle-
ver vår vardag och som omvärlden får sin mening (Öhman, 2006, s. 104). 
                               
31 Detta perspektiv är valt i syfte att möjliggöra nära beskrivningar av den process, eller rörel-
se, som skapas i lärares och elevers språkliga möten. Bentley & Dewey (1949/1991) skrev 
fram detta perspektiv som en kritik mot det interaktionistiska perspektiv som var gällande 
under mitten av 1900-talet. Den interaktionistiska analysen utgick då i från två i förväg defi-
nierade, isolerade, enheter som interagerade. Bentley och Dewey valde istället att fokusera på 
och starta i mötet mellan individer, eller individ och omvärld för att sedan kunna uttala sig om 
kontinuitet och förändring (Biesta & Burbules, 2003, s. 26). Inom den interaktionsforskning 
som bedrivs idag har synen på interaktion förändrats. I Marková, Linell et al. (2007, s. 9ff.) 
beskrivs det interaktionistiska perspektivets utveckling. 
32 Vid en transaktionsanalys förflyttas analysobjektet från individen till själva mötet, till de 
relationer och roller som uppstår och skapas just där (Lundegård, 2007, s. 56). 
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Med detta menas att varken vi, tingen vi skapat, naturen, sociala fenomen 
etc. har någon bestämd essens eller mening i sig, utan att de ”blir till” på 
olika sätt beroende på vilka möten eller händelser de uppträder i. Bentley 
och Dewey (1949/1991) menar att vi ständigt är deltagare i transaktioner där 
deltagarna i transaktionen ömsesidigt konstituerar varandra.  

Detta kan illustreras med ett exempel om hur alla som ingår i en transak-
tion genomgår en förändring genom de relationer som skapas. I en affär är 
säljaren, köparen och varan inte de samma innan köpet har påbörjats, som 
under tiden, eller efter att köpet utförs (Bentley & Dewey 1949/1991, s. 
242). När köparen senare på kvällen går på föreningsmöte är det inte som 
köpare utan som deltagare i föreningsmötet. I mötet skapas, definieras och 
förändras deltagarna i en ständig rekonstruktion av individen och omgiv-
ningen (Quennerstedt, 2006, s. 61).  

Kontinuiteten i människors handlingar ”skapas” som tidigare beskrivits 
genom ombildningar av individers specifika erfarenheter och de vanor och 
sedvänjor som finns i olika praktiker. Östman formulerar det på följande 
sätt: 

Meningsskapande är att i möten, i en verksamhet, skapa relationer till den re-
aktualiserade erfarenheten. Det är genom denna process – transaktionen – i 
en verksamhet som vi lär oss ett språkspel (Östman, 2003, s. 99, emfas i ori-
ginal). 

Hur det kommer sig att olika individer uppfattar information på olika sätt 
förklaras vidare med att varje individ har med sig olika erfarenheter in i en 
situation och därmed får vi olika resultat eller olika förståelse i en och sam-
ma situation. Förändring blir möjlig att studera genom att ny mening skapas 
och nya relationer upprättas i transaktionen. Både kontinuitet och förändring 
kan på så sätt undersökas i en transaktionsanalys.  

Ytterligare en aspekt av kontinuitet och förändring som behandlas inom 
perspektivet är att en transaktion är beroende av ett system av andra transak-
tioner. En transaktion står inte för sig själv. En transaktion har ett samman-
hang, ett system av vanor, handlingar och kulturella och icke mänskliga fak-
torer som får betydelse i transaktionen (Quennerstedt, 2006, s. 61). Enskilda 
transaktioner är kontinuerliga med vanor och sedvänjor. 

Transaktionsperspektivet medför i de analyser som utförs att inte försöka 
gå bakom eller söka efter underliggande förklaringar till det som sker i un-
dervisningspraktiken. Analyserna av undervisningssituationer bygger istället 
på lärares och elevers handlingar genom noggranna beskrivningar av me-
ningsskapande processer. Konsekvensen för analysen är att meningsskapan-
de analyseras genom att undersöka hur individer skapar nya relationer till det 
som står fast genom att ingå i möten med människor och den fysiska världen 
inom en verksamhet. Denna operationalisering av individers erfarenhet åter-
kommer jag till under rubriken analysmetoder.  
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De handlingar som studeras är främst språkhandlingar och för att precise-
ra angreppssättet krävs ett sätt att analysera språkanvändning. I detta syfte 
används Wittgensteins senare arbeten och tolkningar av dessa. 

Att klargöra meningsskapande i handling med hjälp av 
Wittgensteins arbeten 

Wittgensteins arbeten bidrar med ett sätt att belysa och analysera språkets 
situationella karaktär. Detta får konsekvenser för vad som är och inte är ob-
serverbart.33 Istället för att förstå språk, mening och värld som skilda enheter 
bör vi istället förstå det som att språkspelet, talandet av språket, utgör en del 
av en aktivitet eller av en livsform (Wittgenstein, 1953/1992, § 23). Världen 
får mening i vår språkanvändning i en specifik praktik. Wittgenstein skriver 
att logiken i vårt tänkande finns i vårt språk. Därmed är språket centralt att 
studera i undersökningar av handling. 

Språket är i den konkreta språkverkligheten – dvs. användningen – ingen 
nomenklatur där föreliggande begrepp och ting ges namn, det är heller inte ett 
kommunikationsmedium där föreliggande avsikter och meningar kodifieras. 
Tvärtom kan man säga att meningen inte är något som kan isoleras eller upp-
täckas i andra hand, den är snarare ett primärt villkor för att språk skall vara 
språk. Det går inte att isolera någon mening utanför språket, därför att språ-
kets mening är språkets användning (Gustavsson, M., 1999, s. 42). 

I många vardagliga situationer har vi oftast inga problem att avgöra vad 
människors handlingar innebär, till exempel hur våra medmänniskor mår, 
vad de känner och vad de tycker. Vi behöver sällan tvivla på människors 
avsikter, känslor eller uppfattningar. Wittgenstein exemplifierar detta med 
följande; 

När jag ser någon vrida sig i smärtor av en uppenbar orsak, tänker jag inte: 
hans känslor är i alla fall fördolda för mig (Wittgenstein, 1953/1992, s. 257). 

Föräldrar ser till exempel i många situationer direkt om deras barn är rädda, 
har ont eller vill något; här finns inget utrymme för tvekan eller tvivel (Sten-
lund, 2000, s. 162). Svensson (1992, s. 43) menar att Wittgensteins senare 
arbeten kan ses som en kritik mot den förenklade syn som tillskriver språkli-
ga uttryck isolerad mening.  

I ”Filosofiska undersökningar” skriver Wittgenstein att ”Hur ett ord fun-
gerar kan vi inte gissa. Man måste se till dess användning och lära därav” 
(1953/1992, § 340, emfas i original). I praktiken innebär detta att det enda 
rimliga sättet att ta reda på om ett barn förstår ett ords eller ett begrepps be-

                               
33 Genom att se till hur Wittgenstein använder sig av påminnelser för att visa på hur vetandet 
uppträder i vår vardagliga praktik, kan vi diskutera observerbarhet (Öhman, 2006, s. 66). 
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tydelse eller inte är genom att iaktta hur barnet använder ordet (Fann, 1993, 
s. 53).  

Wittgenstein undersökte och diskuterade också ordens förhållande till var-
andra i termer av släktskap, där orden kan vara besläktade med varandra på 
många olika sätt (Wittgenstein, 1953/1992, § 65). Wittgenstein använde 
ordet familjelikhet för att beskriva ordens släktskap. Trots ordens familjelik-
het kan ett ord bara förstås i sitt sammanhang. Det finns därmed ingen möj-
lighet att en gång för alla definiera ett begrepp så att det täcker in alla an-
vändningsområden. Enligt Wittgenstein är det alltså meningslöst att försöka 
tala om saker och ting i absoluta termer skilda från sina sammanhang. Witt-
genstein ger oss ett metodiskt förslag, ”look for the circumstances” istället 
för att söka ett svar före, efter eller någonstans bortom det vi kan se (Witt-
genstein, 1953/1992, § 66).34  

Språkspel  

Ett av Wittgensteins mest centrala metodologiska begrepp är språkspel. Det-
ta begrepp används för att beskriva och precisera hur språket används på 
olika sätt i olika praktiker. Stenlund (2000, s. 70) skriver att en fras som i ett 
sammanhang är en förolämpning, kan i ett annat sammanhang vara ett väl-
ment skämt beroende på relationen mellan de inblandade och på situationen. 
Språkspelen på en pub och i NO-klassrummet ser troligtvis ganska olika ut. 
Enligt Segerdahl (1998, s. 9) kännetecknas Wittgensteins arbetssätt av att 
han söker klarhet genom att påminna oss om språkets vardagliga fakta, om 
språkets användning i praktiska sammanhang. Språkspelsbegreppet syftar till 
att få oss att se förhållandena i språket från en mer praktisk synvinkel än när 
vi exempelvis koncentrerar oss på ordens grammatiska relationer.  

Med språkspelsbegreppet betonas språkets sociala karaktär och Wittgen-
stein gör liknelser med ett spels funktion (Wittgenstein, 1953/1992, § 7, § 
23). Inom ett språkspel är orden och deras relation till varandra väl kända 
och självklara vilket innebär att ord och handling får mening först när de är 
delar av ett språkspel. Ett ords mening konstitueras i användningen i en spe-
cifik praktik; mening förändras därmed i olika språkspel.  

När språkspelen förändras, förändras begreppen, och med begreppen ordens 
betydelser (Wittgenstein, 1969/1992, § 65). 

Wittgenstein (1953/1992, § 139) exemplifierar detta med användningen av 
en tärning. Den som är bekant med språkspelet vet omedelbart hur tärningen 
ska användas. Om man däremot inte känner till språkspelet kan tärningen 
komma att få en helt annan roll, dess mening och användning förändras. I ett 
visst språkspel tas tärningens roll för given. I ett annat skulle vi inte säkert 

                               
34 Se även Monk (1990, s. 499) och Stenlund (2000, s. 9ff.). 
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känna till dess användning. Det som står fast i ett språkspel gör det på grund 
av de ramar som ligger kring. 

Barnet lär sig tro en mängd saker. Dvs. det lär sig t.ex. handla efter denna tro. 
Det trodda formas så småningom till ett system, och i det står en del saker 
orubbligt fast, andra är mer eller mindre rörliga. Det som står fast gör det inte 
därför att det i sig är uppenbart eller självklart, utan det hålls fast av det som 
ligger omkring det (Wittgenstein, 1969/1992, § 144). 

Då vi deltar i en verksamhet lär vi oss att använda språket. Detta inbegriper 
att vi också lär oss att använda reglerna för språkanvändningen. Att kunna 
följa en regel eller en sedvänja är att äga skicklighet, dvs. man har lärt sig 
vissa överenskommelser (Fann, 1993, s. 83ff.). En regel är en anvisning om 
hur vi bäst tar oss fram i en verksamhet, men den lämnar också öppet för 
tolkningar. Wittgenstein använder sig av metaforen vägvisare som en be-
skrivning av hur vi ska förstå regler i en verksamhet (Wittgenstein, 
1953/1992, § 85). Då vi har lärt oss att behärska språkspelets regler i en viss 
praktik och när vi har tillägnat oss erfarenheter inom denna praktik, benäm-
ner Wittgenstein detta med begreppet ”stå fast”. Det som vi vet, det som står 
fast för oss, är det som vi inte betvivlar i språkspelet (Wittgenstein, 
1969/1992, § 116, § 393-§ 396). När vi behärskar ett språkspel är ord etc. 
direkt begripliga för oss; vi använder dem utan att tveka när vi handlar. 

Jag vet allt det där. Och detta kommer att visa sig i hur jag handlar och talar 
om tingen (§ 395). 

Detta sätt att se på språk i handling innebär att jag i mina studier kommer att 
främst fokusera på lärares och elevers språkhandlingar. I analysmetoderna 
kommer begreppet ”stå fast” att användas som ett analytiskt verktyg för att 
studera hur elever gör när de tar sig vidare i sitt meningsskapande då något 
står fast, när något är omedelbart begripligt för elever.  

Analysmetoder 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskaper om 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande och sociali-
sation, både vad avser process och innehåll. För att uppfylla syftet görs en 
operationalisering av avhandlingens teoretiska utgångspunkter där dessa 
sätts i rörelse i olika analyskategorier. I detta avsnitt beskrivs analyskatego-
rierna: praktisk epistemologi, epistemologiska riktningsgivare, epistemolo-
giska normer och följemeningar, som tillsammans bildar analysmetoderna 
EMA (Epistemologcal Move Analysis) och CACM (Communication Analy-
sis of Companion Meanings). Med dessa analytiska verktyg möjliggörs ana-
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lyser av samspelet mellan lärares undervisningssätt och elevers meningsska-
pande.35 

Analys av meningsskapande - praktisk epistemologi 

Wickman & Östman (2001, 2002a, 2002b) har med pragmatiska och socio-
kulturella utgångspunkter och utifrån Wittgensteins senare arbeten utvecklat 
ett metodologiskt ramverk som kan användas för att analysera elevers läran-
deprocesser i institutionaliserade praktiker. Analysen har utvecklats för att 
studera lärandesituationer och för att förstå lärandesituationens betydelse för 
det innehåll som skapas. Ambitionen är därmed att studera hur vi lär oss 
något, dvs. hur människor gör för att ta sig vidare i en aktivitet och vad detta 
betyder för vad de lär sig (Wickman, 2006). I analysen inbegrips elevens 
tidigare erfarenheter, möten och förändring av den mening som skapas.  

Wickman och Östman benämner denna analys för praktisk epistemologi-
analys. Analysen innebär en detaljerad beskrivning av vad en person gör och 
inte gör när hon/han lär sig att använda ett språkspel i specifika situationer i 
utbildningspraktiker. Som tidigare nämnts förstås inte epistemologi i analy-
tisk filosofisk mening, dvs. som en teori om kunskapers beständighet och 
tillförlitlighet. I en pragmatisk förståelse är epistemologi inte något som 
ligger utanför våra handlingar som vi medvetet går och bär på och applice-
rar. Med utgångspunkt i en pragmatisk position är det istället möjligt att se 
epistemologi som en del av och som ett resultat av mänsklig handling (Ror-
ty, 1991, s. 60 ff.). Därmed bestämmer inte pragmatiker på förhand att kun-
skap är på ett visst sätt. De pekar istället på att i alla praktiker finns vissa 
normer och regler för hur vi skapar kunskap, genom att påminna och återföra 
begreppen till vår vardag. Vad som betraktas som relevant kunskap skapas i 
samspel i den specifika diskursiva praktiken. Med detta förhållningssätt till 
kunskap blir det möjligt att studera epistemologi och hur människor tar sig 
vidare i en aktivitet, genom att analysera den mening människor skapar i 
handling.  

Med denna typ av analys kan vi identifiera vilka erfarenheter och möten i 
verksamheten, som är avgörande för vad en individ lär sig eller inte lär sig. 
För att analysera praktiska epistemologier har Wickman & Östman (ex. 
2001) introducerat fyra analysbegrepp; stå fast, gap, relationer och möten. 
Individens erfarenhet operationaliseras med begreppet stå fast. I ett språk-
spel står vissa saker fast för de personer som deltar däri. För att återföra till 
det transaktionella perspektivet, så är det i mötet som den meningsskapande 
processen tar sig uttryck. När någonting står fast i mötet mellan människor 

                               
35 Hur jag konkret gått tillväga för att analysera materialet, dvs. från videoinspelning till text 
och från text till analyskategorier, beskrivs i kapitel fyra under rubriken ’Databearbetning’. 
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eller i mötet mellan människor och den fysiska världen, innebär det att ord, 
yttranden eller andra handlingar inte betvivlas eller ifrågasätts.  

Det som står fast i ett visst sammanhang utgör en förutsättning för me-
ningsskapande och gör att verksamheten, och därmed meningsskapandet, 
kan fortgå. Att någonting står fast för individen behöver inte betyda att det 
som står fast är ”rätt” eller ”giltigt” inom den praktik individen befinner sig i 
(Hamza & Wickman, 2008, s. 6). Om det som eleverna har lärt sig är ”rätt” 
eller ”fel”, kan vi endast uttala oss om i relation till den diskurs som eleverna 
handlar inom. Att något står fast betyder snarare att deltagaren eller delta-
garna, utan att fråga eller tveka, använder orden och yttrandena. Det som står 
fast för deltagarna utgör utgångspunkter för deras fortsatta handlingar. 

För att individer skall kunna lära sig något måste nya förbindelser till in-
dividernas erfarenheter, det som står fast för dem, skapas. Lärande kan i det 
avseendet betraktas som skapande av relationer, likheter och skillnader, till 
det som står fast. Meningsskapande kan sägas inbegripa att man genom att 
skapa skillnader och likheter överbryggar mellanrum som uppstår mellan det 
man redan vet och det nya. Överbryggande av mellanrum sker genom att 
man iscensätter möten med omvärlden, eller med sig själv och sitt minne, för 
att kunna ta sig vidare. Det kan handla om att läsa i en bok, att fråga sina 
kamrater, eller lärare, etc. Mellanrum överbryggs inte alltid på så sätt att det 
uppmärksammas och tydliggörs i tal eller handlingar. Då mellanrummen 
uppmärksammas, i form av frågor, tvekan, etc. benämns dessa som gap.  

Lärares epistemologiska riktningsgivare 

En del av avhandlingsarbetet har bestått av att utveckla analysmetoder för att 
analysera lärares handlingar i undervisningen. Lärares epistemologiska rikt-
ningsgivare är ett begrepp som utvecklats för detta syfte. Lärares undervis-
ningssätt har på så sätt, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, operationali-
serats i lärares epistemologiska riktningsgivare. Med ordvalet riktning me-
nas, riktning mot de mål som är giltiga inom en specifik praktik. Begreppet 
epistemologisk riktningsgivare utvecklas och illustreras empiriskt i avhand-
lingens studier.36  

En epistemologisk riktningsgivare kan definieras som den riktning som 
lärare ger eleverna och som visar vad som räknas som kunskap och rimliga 
vägar att nå denna kunskap inom den specifika praktiken. Riktningsgivarna 
kan vara kvalitativt olika med avseende på innehåll och värden.  Epistemo-
logiska riktningsgivare analyseras i relation till de praktiska epistemologier 
som eleverna använder för att på så sätt studera den meningsskapande pro-
cessen i mötet mellan lärare och elever.  

                               
36 De epistemologiska riktningsgivarna är därmed både ett resultat och ett analysverktyg, då 
de utvecklas i artikel 1 och används vid analyser i de följande artiklarna. 
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De epistemologiska riktningsgivare som kategoriserats i avhandlingens 
studier är: Bekräftande, Om-konstruerande, Instruerande, Genererande och 
Om-orienterande.37 Med den Bekräftande epistemologiska riktningsgivaren 
konfirmerar eller bekräftar läraren att eleverna ”ser rätt” fenomen eller utför 
ett relevant experiment. Den Om-konstruerande riktningsgivaren möjliggör 
för eleverna att uppmärksamma att fakta som tidigare ignorerats eller förkas-
tats är just det som de förväntas uppmärksamma. Den Instruerande rikt-
ningsgivaren ger eleverna en konkret instruktion om hur de bör handla för att 
uppmärksamma ”rätt” saker. I den Genererande riktningsgivaren gör läraren 
det möjligt för eleverna att sammanfatta vad i experimentet som är viktigt att 
uppmärksamma och hur de kan använda informationen för att dra slutsatser 
utifrån den uppgift som de arbetar med. Slutligen, i den Om-orienterande 
riktningsgivaren, visar läraren att den riktning som eleverna påbörjat bör 
omvärderas; andra fakta, fenomen eller händelser är värda att notera istället. 
Dessa riktningsgivare pekar på olika sätt ut vilken väg, vilken privilegiering, 
som är rimlig inom den naturvetenskapliga undervisningspraktiken, för att 
komma fram till ett ”rätt” svar. 

Då samspelet mellan lärare och elever analyseras benämns analysen EMA 
(Epistemological Move Analysis), vilket inkluderar både praktisk epistemo-
logianalys och analys av lärares epistemologiska riktningsgivare. I analysen 
studeras hela händelser och analysen är sålunda relationell. Poängen med 
detta är att det blir möjligt att utläsa vilken betydelse läraren har för elever-
nas arbete. Den minsta ”hela händelsen” består i avhandlingens studier av tre 
interaktioner: elev-elev, elev-lärare och elev-elev. Med andra ord, det är först 
när man ser i vilken situation som läraren och eleverna kommunicerar och 
vilken betydelse denna kommunikation får för elevernas lärandeprocess, som 
det är möjligt att skapa kunskap om vilken betydelse lärares handlingar har. 
Om den epistemologiska riktningsgivaren haft någon funktion syns i elever-
nas handlingar, ibland i elevernas direkta handlingar och ibland vid ett sena-
re tillfälle. 

Epistemologiska normer och följemeningar  

En central ambition i avhandlingsarbetet har varit att möjliggöra analyser av 
socialisation i klassrummet och specifikt vilken betydelse läraren har för 
denna socialisation. Den analysmetod som utvecklats i detta syfte är CACM 
(Communication Analysis of Companion Meanings). I denna metod analyse-
ras praktikens epistemologiska normer och följemeningar (Lundqvist, Alm-
qvist & Östman, accepterad; Lundqvist & Östman, inskickad). Normer defi-
nieras i denna avhandling som regelbundenheter i den praktik man deltar i, 
som avser hur man förväntas tala och handla. Följemeningsanalysen kan 

                               
37 Hur kategoriseringsprocessen utförts beskrivs i kapitel 4. 
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betraktas som en problematisering av normers epistemologiska innebörder 
(Östman, 2007).  

Operationaliseringen av CACM sker i tre steg. Det första steget benämns 
analys av epistemologiska riktningsgivare (EMA) och utförs genom att ana-
lysera lärares epistemologiska riktningsgivare i relation till de praktiska epis-
temologier som eleverna använder.38 I detta steg analyseras den betydelse 
som lärare har för elevers lärandeprocess. 

I det andra steget, normanalys, analyseras elevers lärande av epistemolo-
giska normer. Detta görs genom att analysera vilka ord och uttryck som an-
vänds i samspelet mellan lärare och elever, för att klargöra vilka regler för 
språkanvändandet som uttrycks. Vid undersökningar av normer handlar det 
därmed om att identifiera regelbundenheter i tid och rum i människors hand-
lande. 

I denna analys görs en komparation genom att jämföra det som sägs, med 
andra tänkbara sätt att tala om ett fenomen en händelse etc. inom den speci-
fika praktiken. Komparation är en diskursanalytisk teknik som använts av 
bland annat Edwards & Potter (1992) och Fairclough (2001). Genom att 
tillämpa komparation som metod är det möjligt att studera regelbundenheter 
i en praktik. I elevers meningsskapande kan vi undersöka om och hur dessa 
normer används när eleven använder det språkspel som läraren använder. 
Poängen med steg ett och två i analysen är att visa vilken betydelse läraren 
har för elevers lärande av både kunskaper och epistemologiska normer. 

I det tredje steget, följemeningsanalysen, är syftet att identifiera potentiel-
la socialisationskällor i undervisning och lärande av ett kunskapsinnehåll 
Östman (2007). I detta steg betraktas de analyserade normerna som kun-
skapsteoretiska till sin karaktär, dvs. så som de uttrycker ett systematiskt sätt 
att förhålla sig till kunskap. Detta steg konkretiseras därmed då de identifie-
rade normerna sätts i relation till och problematiseras utifrån andra möjliga, 
alternativa perspektiv, i detta fall olika teorier om kunskap. Hur bedömning-
en utfaller beror givetvis på vilka utgångspunkter, vilken kunskapsteori, som 
man utgår från.  

Genom att utföra denna perspektivering blir det möjligt att lyfta fram och 
diskutera vad som innesluts och utesluts i språkspelet, dvs. vad som skulle 
kunna vara möjligt att säga om kunskap och vilka handlingar som skulle 
kunna vara rimliga att utföra. Följemeningsanalysen resulterar i en proble-
matisering av vilka konsekvenser ett specifikt sätt att förhålla sig till kunskap 
kan få för elevers fortsatta handlingar i NO-klassrummet och som naturveta-
re och samhällsmedborgare. 

                               
38 EMA står för Epistemological Move Analysis 
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Sammanfattning 
En ambition i avhandlingsarbetet är att utveckla ett angreppssätt som möj-
liggör analyser av lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers 
meningsskapande. Lärares undervisningssätt, i form av styrning mot ett spe-
cifikt ämnesinnehåll, ses som en del av undervisningens diskursivitet. Det 
jag ovan avsett att beskriva är avhandlingens teoretiska utgångspunkter och 
de analysmetoder som ligger till grund för de analyser som utförs i avhand-
lingens studier. De pragmatiska utgångspunkterna med Bentley & Deweys 
(1949/1991) transaktionella perspektiv är ett sätt att hantera meningsskapan-
dets process i handling, genom att hantera tre dimensioner samtidigt, nämli-
gen individuella, mellanmänskliga och institutionella dimensioner och förstå 
dem som ömsesidiga. Detta perspektiv kombineras med Wittgensteins arbe-
ten för att ytterligare precisera hur det är möjligt att se på språket i handling. 
Tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgör denna kom-
bination av perspektiv grunden för det angreppssätt som används för analy-
ser av och diskussioner om undervisning och meningsskapande i grundsko-
lans NO-ämnen.  

Angreppssättet har formulerats utifrån antagandet att i människors språk-
användning är mening, språk och värld ett vilket gör det möjligt att studera 
vad människor menar och vill in situ, i handling. Detta medför att resone-
mang om vad lärare och elever tänker, verkligen kan, vad de innerst inne 
tänker, eller vilka erfarenheter de egentligen har inte behövs. Genom att anta 
ett handlingsperspektiv blir människors meningsskapande möjligt att obser-
vera.  

I stället för att studera undervisningens innehåll genom att undersöka auk-
toritativa texter eller genom intervjuer med lärare och elever, är ambitionen 
att studera lärares betydelse för elevers meningsskapande i den naturoriente-
rande undervisningspraktiken. I avhandlingen utförs detta genom att analyse-
ra lärarens epistemologiska riktningsgivare i relation till de praktiska episte-
mologier som elever använder. På så sätt analyseras och diskuteras hur det i 
lärares undervisningssätt i samspel med elevers meningsskapande kan ska-
pas olika kunskaper och samtidigt normer och följemeningar om kunskap i 
en naturorienterande undervisningspraktik.  
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4. Empiriskt material 

Fallstudier 
Varje artikel i denna avhandling kan betraktas som en fallstudie i och med 
dess olika fokus utifrån liknande empiriska förutsättningar. Trots fallens 
olika fokus bildar de sammantaget en helhet i och med att de behandlar lära-
res undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande. 
Många fallstudier är kvalitativa och teorigenererande och används för att 
testa, klargöra, utvidga eller utveckla ny teori (Merriam, 1988/1994). I fall-
studier betonas processer snarare än resultat och kontext snarare än specifika 
variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa (ibid. s. 9). Enligt Merri-
am inriktar sig fallstudien mer på upptäckt och tolkning än på hypotespröv-
ning. Däremot kan fallstudien istället resultera i hypoteser. Yin (1989, s. 5) 
beskriver fallstudiens tre syften som: förklarande, beskrivande och utfors-
kande. 

I en fallstudie handlar det om att systematisera ett material utifrån studi-
ens syfte. Systematiseringen utgör en del av att klargöra eller utvidga en 
teori eller ett angreppssätt. Vid arbetet med fallstudier där kategorier utveck-
las, är det viktigt att se till tillförlitligheten och reliabiliteten i sin analys. 
Detta innebär att kategorierna ska kunna användas på samma fall av en an-
nan forskare och fortfarande ge samma resultat (Merriam, 1988/1994, s. 
180). En fallstudie kan gälla en specifik situation med ändå belysa ett gene-
rellt problem (Merriam, 1988/1994).  

Det som gör att delstudierna i denna avhandling kan placeras in som fall-
studier är att studierna varit inriktade på process, upptäckt och tolkning i 
arbetet med att utveckla analysmetoder. Analysmetoderna har använts och 
illustrerats i specifika situationer och slutligen diskuterats i relation till mer 
generella frågor om undervisning, lärande och socialisation.  

Datainsamling 
Det empiriska materialet består av videoinspelningar och fältanteckningar 
från NO-undervisning på tre skolor. Inspelningarna startade då eleverna gick 
i år 5 och pågick tills eleverna gick ut år 9. Det är främst två elevgrupper på 
två olika skolor, med tre olika lärare, som följts kontinuerligt och som utgör 
det empiriska materialet i denna avhandling. Inspelningar av ett eller två 
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arbetsområden per läsår har utförts i dessa två grupper.39 De lärare som del-
tagit i de inspelningar som använts för denna avhandling har olika yrkeserfa-
renhet. En av lärarna har arbetat som NO-lärare under cirka 25 år, den andra 
har endast undervisat under ett par år och den tredje läraren var nyutexami-
nerad då inspelningarna påbörjades. 

I det empiriska materialet fokuserar jag på människors handlingar i var-
dagliga undervisningssituationer. Metodologiskt innebär det att intresset 
riktas mot specifika och typiska/vanligt förekommande händelser i den prak-
tik som studeras. Inspelningarna avser till största del lektioner där laboratio-
ner ingår som ett moment. Detta är ett metodologiskt val som framförallt 
beror på att ett större antal elever samarbetar vid laborationer och därmed 
samtalar med varandra. Läraren har också en viktig roll vid laborationen då 
eleven kan behöva vägledning både när det gäller laborationens utförande 
och innehåll.  

Hela det empiriska materialet består av ungefär 190 timmar bild- och 
ljudupptagning.40 Inspelningarna har genomförts med hjälp av två videoka-
meror med en eller två mikrofoner kopplade till dessa. Vid vissa tillfällen har 
det varit värdefullt att spela in flera parallella grupper och vid dessa tillfällen 
har en portabel ljudinspelningsutrustning använts, med möjlighet att spela in 
sex kanaler. Sammanlagt består materialet av 72 inspelningstillfällen.  

Vid fältarbetet har varje videokamera placerats så att den fångat främst en 
elevgrupp och vid vissa tillfällen den elevgrupp som suttit bakom eller bred-
vid den grupp som har varit i fokus. Att fånga samma elevers arbete under en 
hel lektion är en svår uppgift. Under laborativt arbete rör sig eleverna ofta i 
klassrummet, till exempel för att hämta material och för att rådfråga läraren. 
Med tanke på eventuell forskningseffekt placerades kameran på samma stäl-
le under en hel lektion och flyttades inte om det inte var uppenbart att ele-
verna som vi valt att fokusera på bytte arbetsplats. 

Metodologiska diskussioner om styrningsgrad och strategier vid insam-
landet av det empiriska materialet har förts kontinuerligt inom forskargrup-
pen. Från projektets start började vi att följa olika arbetsområden som klas-
serna arbetade med. Motivet för att spela in enskilda arbetsområden, istället 

                               
39 Det empiriska materialet är insamlat inom ”Lärnot-projektet” (Lärande i naturvetenskap 
och teknik) som har varit både ett utvecklings- och forskningsprojekt. Projektet finansierades 
av Björn Svedbergs stiftelse för naturvetenskap och teknik. Vetenskaplig ledare för projektet 
var professor Ulla Riis och projektledare var professor Leif Östman. Projektets huvudsyfte var 
att studera elevers lärande i naturvetenskap och teknik. De olika studierna inom projektet 
fokuserar bl.a. användning av informationsteknologi, meningsskapande i olika naturveten-
skapliga undervisningspraktiker, lärar- och elevinteraktion och hur lärande förändras över tid. 
Projektet pågick under perioden 1999-2005. 
40 Det stora materialet är inspelat i syfte att utgöra basen för flera avhandlingsfrågor. Från 
början planerades att det empiriska materialet skulle användas i fyra avhandlingsstudier. Nu 
kommer tre avhandlingar och ett antal artiklar att bygga på dessa videoobservationer (Alm-
qvist, 2005, Lidar, kommande och föreliggande avhandling). Materialet har samlats in av 
Jonas Almqvist, Malena Lidar och Eva Lundqvist. Ida Lidegran deltog i arbetet under 1999-
2001. För en översikt av materialet se bilaga 1. 
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för enstaka lektioner, har varit att kunna avgränsa materialet samtidigt som 
det ger en kontinuitet i lärares och elevers arbete. Från början var ambitionen 
att inte styra de inspelningar som gjordes. Detta har inneburit att vi har spelat 
in lektioner utan att påverka dess ämnesinnehåll. Mot slutet av inspelnings-
perioden har vi utfört mer riktade inspelningar, med avseende på exempelvis 
datoranvändning, arbete i utomhusmiljö och projektarbete, eftersom specifi-
ka frågeställningar dykt upp under analyser av den insamlade materialet. 
Därmed har vissa inspelningars undervisningsinnehåll, under slutfasen av 
projektet, delvis ”konstruerats” av doktoranderna och forskarna i projektet.  

Databearbetning 
Hela det empiriska materialet kan sägas ha bidragit till utformningen av av-
handlingen eftersom materialet på olika sätt har alstrat spörsmål som lett 
fram till de frågor och syften som avhandlingens studier bygger på. Givetvis 
har inte all empiri analyserats i detta avhandlingsprojekt. Den empiri som 
analyserats, har valts ut utifrån respektive studies syfte.41  

Ur projektets stora empiriska material har jag endast använt mig av en li-
ten del. Efter fältarbetet har inspelningarna gåtts igenom och en första be-
skrivning av materialet har utförts. I denna första beskrivning har aspekter 
som klassrummets utformning, kamera- och mikrofonplacering etc. ritats ut. 
Anteckningar om materialets kvalitet vad gäller bild och ljud har skrivits ner. 
Ämne, ämnesområde, vad läraren har skrivit på tavlan, uppgiften eleverna 
har utfört och andra förutsättningar som haft betydelse för elevernas arbete i 
klassrummet har också antecknats. Efterhand har allt fler uppgifter lagts till 
dessa anteckningar när vi har arbetat med analyser av materialet. Vissa delar 
har transkriberats och kategoriserats medan andra delar har tillförts anteck-
ningar om fortsatta forskningsfrågor etc. 

Varje artikel i denna avhandling har ett specifikt syfte och således har kri-
terierna för urvalet av empiri sett olika ut inför varje studie. Detta kan ex-
emplifieras med databearbetningen i arbetet med artikel 1. Den övergripande 
utgångspunkten för urvalet av empiri var att olika lärare skulle undervisa 
inom samma ämnesområde, dvs. undervisningen skulle bygga på samma 
innehåll. Detta val gjordes för att uppnå variation i sättet att ge elever rikt-
ningsgivare. När vi tillämpat kriteriet för urval till artikeln bestod den sam-
manlagda mängden videomaterial till artikel 1 av cirka 30 timmar. Ur dessa 
timmar klipptes alla tillfällen där lärarna samtalar med elever om ämnesin-
nehåll ut. Dessa sekvenser studerades om och om igen för att urskilja möns-
ter i lärarnas och elevernas handlingar. Vissa av dessa samtal transkriberades 
också för vidare analys. Efter att ha studerat samtalssekvenser ensam och 

                               
41 Jmf. Almqvist (2005, s. 31) som i sin avhandling analyserat sju timmar av det inspelade 
materialet. 
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tillsammans med de övriga medförfattarna kunde vi sluta oss till fem katego-
rier av lärarhandlingar som benämndes som lärares epistemologiska rikt-
ningsgivare. 

Transkribering 

Analyserna av klassrumssamtalen baseras på syftesrelaterade transkriptioner, 
dvs. transkriptionerna har utförts i relation till de forskningsfrågor och syften 
som ställs i respektive artikel. Transkriptioner kommer alltid att vara mer 
eller mindre selektiva, vilket innebär att ett urval görs av vad som ska inklu-
deras respektive exkluderas. I avhandlingens studier är det talhandlingar och 
i enstaka fall gester som analyserats.42 Andra handlingar som är möjliga att 
fokusera på är till exempel, kroppsorientering, turtagning, intonation eller 
överlappande tal. Dessa handlingar har exkluderats vid transkriberingen 
baserat på bedömningen att de inte fått betydelse för det undervisningsinne-
håll som lärare och elever relaterat till.  

Hur detaljerat man väljer att återge samtal som analyseras kan skilja sig åt 
i olika studier beroende på vilken forskningsfråga som ställs. Ambitionen har 
varit att återge samtalet på ett trovärdigt sätt utan att gå in och i detalj tran-
skribera pausers längd, röstläge, eller överlappande tal. Med Linells (1994, s. 
11) terminologi kan de transkriptioner som gjorts betraktas som approxima-
tivt ordagranna. Det som jag har tagit fasta på är kravet på textens läsbarhet 
vilket innebär att texten ska vara överskådlig och fungera när vi utnyttjar 
våra normala avläsningsreaktioner och vanor (ibid, s. 7). En approximativt 
ordagrann transkription innebär en ambition att återge det huvudsakliga in-
nehållet. Samtalet har härmed ”förvandlats” till en text med mer eller mindre 
skriftspråkliga meningar. Dessa val har gjorts eftersom syftet är att studera 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande i 
relation till ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll och inte exempelvis turtag-
ning eller samtalsorganisering. Således, i de transkriptioner som har utförts 
inom detta avhandlingsarbete har viktiga val gällt undervisningsinnehållet 
och läsbarheten. 

Ett annat dilemma vid transkriberingsprocessen handlar om översättning 
av tal från svenska till engelska. Tre av artiklarna i denna avhandling är 
skrivna på engelska och det empiriska materialet består av inspelningar från 
en svensk undervisningspraktik. Då en text översätts från ett språk till ett 
annat riskerar vi att gå miste om detaljer som kan ha med epistemologiska 
och metodologiska ställningstaganden att göra. Detta kan i sin tur få konse-
kvenser för hur resultatet framställs (Temple & Young, 2004). Tillsammans 

                               
42 I artikel 4 visade det sig att en nick från läraren var en viktig riktningsgivare för att eleverna 
skulle kunna komma vidare i den meningsskapande processen. 
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med en språkgranskare har dessa frågor diskuterats och ambitionen har varit 
att komma så nära de ursprungliga formuleringarna som möjligt. 

Forskningsetiska överväganden 
Min position som forskare har varit i form av observatör och denna roll klar-
gjordes för elever och lärare då projektet startade. Jag har intagit en roll som 
icke aktiv deltagare, som Ekstrand (2005) benämner medföljande observatör, 
när materialet har samlats in. Detta innebär att jag endast har varit med i 
klassrummet för att spela in och observera verksamheten och inte för att 
delta i aktiviteten. Ambitionen har under hela inspelningsarbetet varit att vi 
som forskare inte skulle inkluderas i det vardagliga skolarbetet, genom att 
exempelvis agera extralärare.   

Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts med hjälp av videoin-
spelningar, vilket i sig har föranlett en rad etiska överväganden. Dels har 
projektet pågått under en längre period och dels var eleverna yngre än 15 år 
då vi påbörjade inspelningarna. Beroende på elevernas ålder när inspelning-
arna började krävdes vårdnadshavares godkännande för elevernas deltagan-
de. Elevernas vårdnadshavare har informerats både muntligt och skriftligt 
inför elevernas deltagande vid inspelningarna. Vid spörsmål som rört förva-
ring av materialet, anonymitet hos deltagarna och hur materialet ska redovi-
sas, har dessa aspekter övervägts i relation till HSFR:s forskningsetiska rikt-
linjer (HSFR, 1998; Vetenskapsrådet, 2002) för inspelning med video.43 Då 
elevers vårdnadshavare har tackat nej vid förfrågan om elevens medverkan, 
har vi i möjligaste mån undvikit att spela in eleven. Om eleven trots allt i 
något fall kommit med i bild har vi uteslutit sådana sekvenser från analysen. 

Tillförlitlighet och transparens 
Genom att diskutera frågor om tillförlitlighet och transparens avser jag att 
redogöra för att materialet har samlats in och beskrivits på ett systematiskt 
sätt. Denna diskussion är motiverad eftersom en kvalitativ ansats skiljer sig 
från en kvantitativ ansats vad gäller dessa aspekter. Traditionellt sett betrak-
tas reliabiliteten i en studie som ett kvalitetskrav som ska säkra att andra 
forskare ska kunna få samma resultat genom att utföra en liknande studie, 
med samma metod, vid ett annat tillfälle (Trost, 1993, s. 111ff.). Här skiljer 
sig kvantitativa studier från kvalitativa, eftersom det är omöjligt att exakt 
upprepa en likadan studie. Jag har observerat och analyserat möten som be-

                               
43 Se vidare Almqvist, Lidegran & Lundqvist (2003) för utförligare information om inspel-
ningsstrategier, teknisk utrustning, forskningsetiska frågor och ställningstagande inom projek-
tet. 
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står av specifika människor i specifika situationer och dessa möten kommer 
aldrig att förekomma på exakt samma sätt igen. För att säkra reliabiliteten i 
avhandlingens studier har den empiri som valts ut och de analyskategorier 
som skapats byggts upp genom en växelverkan mellan empirin och de teore-
tiska utgångspunkterna. Dessutom har flera forskare och doktorander arbetat 
med samma material och på så vis slutligen kommit fram till analyskategori-
er som på ett noggrant sätt beskrivit de samtal som analyserats. Att samla in 
data på detta sätt är att göra det trovärdigt att urvalet och bearbetningen av 
materialet är seriöst och relevant i relation till undersökningens syfte (Trost, 
1993). 

Här är det rimligt att ställa frågan om hur väl de samtalssekvenser som 
valts ut och de analyskategorier som skapats beskriver den empiri som spe-
lats in. Frågan besvaras på samma sätt som ovan, dvs. att även validiteten 
tagits i beaktande genom att flera doktorander och forskare tillsammans sam-
lat in och använt sig av samma material. I och med att flera forskare samar-
betat har det varit möjligt att tillsammans inom gruppen bearbeta och revide-
ra det empiriska materialet och de kategorier som skapats.  

Vad gäller generaliseringsanspråk utifrån avhandlingens resultat, kan vi 
betrakta resultatens möjliga generaliserbarhet utifrån en pragmatisk tradition 
där Biesta & Burbules (2003) menar att: 

….educational research will not result in rules for educational action. Educa-
tional research can only ever show us what has been possible in a specific 
situation – even if that situation was the specific situation of something called 
a “representative sample” – but it can never tell us once and for all what to 
do. Educational knowledge, the “product” of educational inquiry, reveals 
possible connections between actions and consequences. Such knowledge is 
without doubt of extreme importance for educational practitioners, but they 
should not expect that this will tell them what to do (just as the educational 
researcher should not assume that they have the means for telling practitio-
ners what to do and what not to do). (Biesta & Burbules, 2003, s. 110, emfas 
i original) 

Biesta och Burbules påtalar att världen är föränderlig och att varje situation 
ur vissa aspekter är unik. Eftersom föreliggande studier är av kvalitativ ka-
raktär är inte min ambition att resultaten nödvändigtvis ska gå att generalise-
ra i den meningen att det ska gå att dra direkta praktiska konsekvenser av 
resultaten. Trots detta, eftersom grundmaterialet är stort, kan jag argumente-
ra för och visa att de sekvenser som analyserats är vanligt förekommande i 
lärares och elevers samtal. Om de empiriska exemplen dessutom är igen-
kännbara för läsaren, innebär detta att läsaren kan relatera avhandlingens 
resultat till sin praktik och vardag, vilket kan få konsekvenser för läsarens 
handlingar i sin egen praktik (Lundegård, 2007; Sund, 2008; Wickman & 
Östman, 2002b; Öhman, 2006).  
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Slutligen vill jag lyfta fram att i avhandlingen har jag arbetat med att ut-
veckla metoder och poängen med att utveckla metoder är ju trots allt att ska-
pa möjlighet till generalisering genom att andra forskare ska kunna använda 
metoderna och i förlängningen skapa generaliserbara resultat. 
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5. Avhandlingens studier  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskaper om 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande, 
både vad avser process och innehåll. I avhandlingens fyra artiklar presente-
ras ett mer precist syfte för respektive artikel. Nedan sammanfattas dessa 
delstudier.  

Artikel 1. Teaching and learning in the science 
classroom – the interplay between teachers’ 
epistemological moves and students’ practical 
epistemology 
Syftet med artikel 1 är att vidareutveckla, illustrera och pröva en analysme-
tod – Epistemological Move Analysis (EMA) – för studier av lärares under-
visningssätt och dess betydelse för elevers lärande. Samspelet mellan lärare 
och elever belyses genom analyser av de praktiska epistemologier som ele-
verna använder i samspel med lärares epistemologiska riktningsgivare, för 
att förstå ”hur” och ”vad” elever skapar mening om i en undervisningssitua-
tion.  

Det analytiska verktyget praktisk epistemologi innebär en detaljerad be-
skrivning av de vägar människor tar för att skapa mening i handling (ex. 
Wickman & Östman, 2001). För att analysera de praktiska epistemologier 
som människor skapar, används fyra begrepp; ”stå fast”, ”möten”, ”relatio-
ner” och ”gap”. 

För att göra det möjligt att beskriva lärares undervisningssätt i relation till 
de praktiska epistemologier som elever använder utvecklas analysverktyget 
epistemologiska riktningsgivare i denna artikel. Dessa riktningsgivare ska 
förstås som de vägar som lärare visar för eleverna när det gäller vad som 
räknas som giltig och inte giltig kunskap inom den specifika praktiken.  

Det empiriska materialet består av 30 timmar videoinspelningar från två 
klasser, år 7, på två olika skolor. Eleverna i de olika klasserna arbetar med 
samma ämnesområde ”Ämnen omkring oss”. I det empiriska materialet har 
vi speciellt studerat alla lärar-elev samtal och på så vis kategoriserat de epis-
temologiska riktningsgivare som förekommer. Dessa riktningsgivare kan 
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därmed ses både som en analysmetod och som ett resultat i denna artikel. 
Den empiri som redovisas visar dels metoden och dels ett illustrativt fall.  

I artikelns exempel arbetar eleverna med en laboration som behandlar ett 
ämnes löslighet. Eleverna förväntas att observera ett ämnes förändrade till-
stånd genom att tillsätta salpeter i vatten, värma på lösningen och sedan kyla 
den samma. Under stora delar av laborationen uttrycker eleverna att det inte 
hänt någonting trots att ämnet som de har tillsatt har löst sig. Det som är den 
viktiga händelsen, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, ser inte eleverna som 
en händelse. Läraren interagerar med eleverna vid tre tillfällen under lektio-
nen och under dessa tillfällen ger läraren eleverna epistemologiska rikt-
ningsgivare som på olika sätt riktar elevernas uppmärksamhet mot vad som 
är viktig kunskap inom denna praktik. Mot slutet av lektionen diskuterar 
eleverna hur de ska beskriva vad de har observerat under laborationen och de 
använder nu ord som olöste sig, tog form och kom tillbaka. 

Under laborationens början uttrycker eleverna att det inte händer någon-
ting, men i slutet av lektionen kan vi observera en förändring. Eleverna har, 
genom lärarens epistemologiska riktningsgivare, lärt sig att det som först 
betraktades som en ”icke-händelse” är det som de förväntas studera. Detta 
ser vi i analysen genom att eleverna börjar att använda ett annat språkspel. 
Den praktiska epistemologi som eleverna använder har därmed förändrats.  

De epistemologiska riktningsgivarna har utvecklats genom en växelver-
kan mellan de teoretiska utgångspunkterna och det empiriska materialet. 
Kategoriseringen har konkret utförts genom att beskriva lärares handlingar 
då läraren samtalar med eleverna. De epistemologiska riktningsgivare som 
kategoriseras i det empiriska materialet benämns Bekräftande, Instruerande, 
Om-konstruerande, Om-orienterande och Genererande riktningsgivare. Med 
den Bekräftande epistemologiska riktningsgivaren konfirmerar läraren att 
eleverna “ser rätt” fenomen eller utför ett relevant experiment. Den Instrue-
rande riktningsgivaren ger eleverna en direkt eller konkret instruktion om 
hur de bör handla för att uppmärksamma “rätt” saker. Den Om-
konstruerande riktningsgivaren möjliggör för eleverna att uppmärksamma att 
fakta som tidigare har ignorerats eller förkastats, är precis det som de förvän-
tas uppmärksamma. I den Om-orienterande riktningsgivaren, visar läraren på 
att den riktning som eleverna påbörjat bör omvärderas; andra fakta, fenomen 
eller händelser är värda att notera istället. Slutligen, i den Genererande rikt-
ningsgivaren gör läraren det möjligt för eleverna att sammanfatta vad i expe-
rimentet som är viktigt att uppmärksamma.  

I det empiriska materialet framgår att några av lärarnas riktningsgivare 
var lyckosamma i samtalet med eleverna eftersom de praktiska epistemolo-
gier som eleverna använde förändrades under samtalets gång. Exempelvis 
när läraren Om-konstruerade eller Bekräftade att eleverna var på rätt väg 
medförde det att eleverna fortsatte i den riktning som läraren visat. Även den 
Instruerande riktningsgivaren gav samma resultat. Den Om-orienterande 
riktningsgivaren däremot visade sig inte fruktbar eftersom eleverna bara fick 
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veta att de skulle ändra den riktning de arbetade i, men de fick ingen ytterli-
gare instruktion om hur de skulle kunna gå vidare. Analysen resulterar där-
med i en beskrivning av på vilket sätt som lärarens samspel med eleverna 
påverkar deras lärandeprocess och vilka konsekvenser detta får för elevernas 
lärande. 

En slutsats som kan dras utifrån dessa analyser är att lärares undervisning 
är avgörande för om eleverna ska lyckas förändra sitt meningsskapande och 
komma fram till det mål och syfte som är uppsatt för den aktuella lektionen. 
Om inte läraren visat vad eleverna förväntades att uppmärksamma, skulle de 
troligtvis inte lyckats att förändra sitt språkspel, åtminstone inte under den 
laboration som studerats. 

Analysen visar att de praktiska epistemologier som eleverna använder har 
förändrats. Trots detta har de inte lärt sig några vetenskapligt ”godkända” 
begrepp för att beskriva det fenomen som de har studerat. Däremot har ele-
verna lärt sig vad som är värt att uppmärksamma och vilka kunskaper som är 
giltiga inom denna praktik. Detta resultat kan beskrivas i termer av att ele-
verna lärt sig ett nytt sätt att uppmärksamma eller urskilja. Dessutom kan vi 
utifrån ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv se det som att lärande 
sker i små steg och att eleverna har kommit en bit på väg mot att lära sig ett 
naturvetenskapligt accepterat språkspel.  

Trots att de epistemologiska riktningsgivarna fyller olika funktioner i ele-
vers meningsskapande process, tycks de ha något gemensamt. Det gemen-
samma kan beskrivas med att de visar eller uppmärksammar, vad som be-
traktas som giltig kunskap inom en praktik. Ur ett lärarperspektiv skulle det 
vara önskvärt att det fanns en generell formel för vilken riktningsgivare som 
är relevant att använda i vilken situation. Men riktningsgivarna är situatio-
nella och kommer därmed att behöva se olika ut i olika situationer med olika 
individer. Som lärare är det ändå möjligt att genom att följa de praktiska 
epistemologier som elever använder och genom att vara medveten om alter-
nativa riktningsgivare och dess olika funktioner, ha ett redskap för att hante-
ra olika möten med olika elever. 

Artikel 2. Att undersöka NO-undervisningens 
normativitet: Epistemologiska normer och 
följemeningar i samspelet mellan lärare och elever 
Syftet med artikel 2 är att utveckla, pröva och diskutera en analysmetod, för 
studier av lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande av 
epistemologiska normer och följemeningar. Analysmetoden som utvecklats i 
detta syfte benämns Communication Analysis of Companion Meanings 
(CACM). Med hjälp av CACM är ambitionen att illustrera ett angreppssätt 
som gör det möjlig t att analysera den socialisation som sker samtidigt som 
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elever lär sig ett kunskapsinnehåll. Det socialisationsinnehåll som är i fokus 
avser hur människor i sina handlingar (inklusive språk) förhåller sig till kun-
skap och kunskapsprocesser i en specifik praktik. 

I studier om undervisning har lärande och socialisation ofta setts som två 
skilda processer där lärande har kopplats till kunskapsinnehållet (lärande av 
fakta etc.) och socialisation har kopplats till värden inom praktiken. Forsk-
ning har dock visat att kunskapsinnehållet och socialisationsinnehållet är 
tydligt kopplade till varandra (Englund, 1997; Östman, 1995). I pragmatisk 
mening är det inte fruktbart att göra en åtskillnad mellan fakta och värden 
(ex. James, 1923). Även om vi har tillgång till alla fakta i världen, tvingas vi 
ändå att ständigt göra val och därmed värderingar. Denna samtida process 
behöver ytterligare belysas och problematiseras och det är med denna ut-
gångspunkt som Fensham (2001) menar att följemeningsanalysen är ett vik-
tigt bidrag.  

Följemeningsanalysen är specifikt utvecklad för att analysera undervis-
ningens socialiserande funktion och följemening ska förstås som den mening 
som följer av att vi lär oss en vetenskaplig mening. Följemeningar har tidiga-
re analyserats av exempelvis Roberts & Östman (1998), Sund (2008), 
Svennbeck (2003) och Östman (1995). Fokus i dessa analyser har varit att 
lyfta fram följemeningar som meningserbjudanden eller förutsättningar för 
elevers socialisation i NO-praktiken. I denna artikel analyseras de följeme-
ningar som skapas i klassrumskommunikation mellan lärare och elever.  

Analysmetoden, CACM, utvecklas i denna artikel med utgångspunkt i 
Wickman och Östmans (2001, 2002a, 2002b) praktiska epistemologianalys 
(PEA) och Lidars et al. (2006) kategorisering av epistemologiska riktnings-
givare (EMA). I metoden ingår dessutom två ytterligare analyssteg nämligen 
analys av epistemologiska normer och analys av följemeningar. Det är ge-
nom dessa steg som det implicita, inte alltid uttalade, socialisationsinnehållet 
analyseras.  

Analysen består därmed av tre steg, analys av epistemologiska riktnings-
givare, normanalys och följemeningsanalys. Analysen är relationell på så vis 
att den minsta händelse som analyseras består av tre interaktioner. Först ana-
lyseras elevernas handlingar, den praktiska epistemologi som eleverna an-
vänder. Sedan följer en analys av lärarens epistemologiska riktningsgivare i 
relation till den praktiska epistemologin och slutligen analyseras om och hur 
den praktiska epistemologin som eleverna använder har förändrats.  

I steg två utvecklas särskilt hur vi kan hantera det språkspel som skapats 
och förstå det som en regelbundenhet eller norm för vad som är rimliga 
handlingar att utföra inom den praktik som studeras. Relationen mellan 
språkspel, regler och normer utvecklas med hjälp av Wittgensteins 
(1953/1992) sätt att beskriva regler och normer som en del av den praktik 
som människor deltar i. I detta steg klargörs vilka regler eller normer som 
styr lärares och elevers språkspel.  
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För att karaktärisera språkspelets norm utförs en komparation genom att 
jämföra det som sägs om ett fenomen eller en händelse, med andra möjliga 
sätt att angripa samma fenomen eller händelse. Jämförelsematerialet som 
används i denna artikel avser olika sätt (historiskt i Sverige) att behandla och 
närma sig kunskap inom den naturorienterande undervisningspraktiken. Med 
denna komparation identifieras en norm om kunskap som handlar om hur det 
är rimligt att förhålla sig till kunskap inom den studerade praktiken.  

Analysens sista steg består av en följemeningsanalys. Även detta steg sker 
genom komparation. Den identifierade normen ställs i relation till existeran-
de systematiska sätt att förhålla sig till kunskap. Sålunda, frågan som ställs i 
analysen är; hur kan vi förstå och beskriva normen i relation till olika kun-
skapsteorier? Genom att diskutera de identifierade normerna i relation till ett 
annat perspektiv, i detta fall ett kunskapsteoretiskt perspektiv, är det möjligt 
att formulera alternativ, dvs. vad som skulle kunna vara möjligt att säga eller 
inte säga i den praktik som studeras. I det sista steget diskuteras också vilka 
konsekvenser ett visst förhållningssätt till kunskap kan få för elevers sociali-
sation. 

För att illustrera metoden görs en utökning av analysen som utförts i av-
handlingens första artikel. Syftet med detta är att belysa att i analyser av 
lärandeprocesser även går att analysera normer och följemeningar i samma 
samtal mellan lärare och elever. Det empiriska materialet består av 30 tim-
mar videoinspelningar från två klasser, år 7, på två olika skolor. Eleverna i 
de olika klasserna arbetar med ämnesområdet ”Ämnen omkring oss”. Ur 
dessa 30 timmar har vi speciellt studerat alla lärar-elev samtal. 

Eleverna i det illustrerande exemplet arbetar med en laboration där deras 
uppgift är att undersöka ett ämnes löslighet. Analysens första steg visar att 
lärarens riktningsgivare är lyckosamma eftersom eleverna börjar tala om att 
det faktiskt hänt någonting, att en förändring har skett, till skillnad från att de 
har diskuterat experimentet i termer av att ingenting hänt. Om vi betraktar 
lärarens riktningsgivare och elevernas svar på dessa, kan vi finna ett mönster 
eller en regelbundenhet. Tillsammans visar lärarens Om-konstruerande, Ge-
nerativa och Instruerande riktningsgivare vad som eleverna bör uppmärk-
samma och hur de metodologiskt bör gå till väga för att observera under 
laborationen. I samband med att eleverna lärt sig en ny uppmärksamhet har 
de också lärt sig att praktisera en regel som vi kallar för den ”Rena induktio-
nen”. Att observera på ett specifikt sätt är en grundläggande kunskap i en 
induktiv norm. Inom en sådan norm förväntas eleverna observera och dra 
slutsatser, göra generaliseringar, utifrån de observationer som gjorts. Denna 
regel för kunskapande är inte begränsad till ett klassrum, en klass eller till 
den lärare som vi följt; den utgör en norm inom NO-utbildning. I NO-
utbildning förknippas denna norm ofta med det så kallade undersökande 
arbetssättet, ett arbetssätt som haft stor betydelse för NO-utbildning i Sverige 
(ex. Kaiserfelt, 1999; Östman, 1995). 
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I analysmetodens sista steg, följemeningsanalysen, perspektiveras och 
diskuteras denna norm. Om vi belyser den induktiva normen i ett kunskaps-
teoretiskt perspektiv, kan den jämföras med naiv empiricism. Om elever lär 
sig detta sätt att se på kunskap utan att de ges möjlighet att diskutera eller 
problematisera vetenskapliga metoder och idéer om induktion etc., är risken 
att det förhållningssätt till kunskap som de i handling praktiserar, kan leda 
till en naiv uppfattning om naturvetenskaplig kunskap och kunskapande 
processer.  

Med den analysmetod som utvecklats har jag illustrerat hur det är möjligt 
att i samma empiriska material visa hur både kunskaper, normer och följe-
meningar kan analyseras i handling. I den relationella analys som utvecklats 
kan vi studera innehållet som skapats i lärares och elevers samspel. CACM 
är en metod som kan användas för att studera lärares betydelse för elevers 
lärande och socialisation av ett förhållningssätt till kunskap, utan att för den 
skull tillskriva lärare och elever ett specifikt förhållningssätt till kunskap 
eller en specifik världsbild.    

Genom att lyfta fram följemeningar som en del av undervisningsinnehål-
let öppnas också möjligheten för att diskutera och problematisera undervis-
ningens, läroplaners, kursplaners och läroböckers normativa konsekvenser.  

Artikel 3. Epistemological norms and companion 
meanings in science classroom communication 
I artikel 3 är syftet att, med hjälp av CACM (Communication Analysis of 
Companion Meanings), dels identifiera centrala epistemologiska normer och 
följemeningar som eleverna tillägnar sig i NO-undervisningen och dels att 
belysa lärarens betydelse för detta tillägnande.  

Det empiriska materialet till denna studie har valts ut för att studera tre lä-
rares undervisning och i dessa lärares undervisning har två centrala episte-
mologiska normer identifierats. De två illustrativa exemplen som beskrivs i 
artikeln kommer från en lärares undervisning med två olika elevgrupper från 
år 8 respektive år 9.  

Artikeln tar sin utgångspunkt i en problematisering av scientific literacy 
som ett sätt att beskriva och diskutera vilket ämnesinnehåll som bör finnas 
med i den naturorienterande undervisningspraktiken. Med ambitionen att 
undersöka vilket innehåll som skapas i klassrummet analyseras meningsska-
pande processer i lärares och elevers samtal och speciellt lärares betydelse i 
denna process. För att ta hänsyn både till innehåll och process i analyser av 
samtal, används angreppssättet, CACM (Communication Analysis of Com-
panion Meanings) som utvecklats i föregående artikel i denna avhandling. 
Denna analysmetod möjliggör analyser av både lärande och socialisation. I 
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denna studie innebär det speciellt att analysen fokuserar epistemologisk so-
cialisation.  

I artikeln beskrivs CACM:s karakteristiska drag i fem punkter. Dessa 
punkter kan övergripande sammanfattas på följande sätt. Angreppssättet tar 
sin teoretiska utgångspunkt främst i pragmatismen. I detta perspektiv ses 
epistemologi som närvarande i människors vardagliga handlingar snarare än 
som något människor i olika situationer medvetet applicerar (Rorty, 1991). 
Därmed behöver vi inte tillskriva människor en viss kunskapssyn eller ett 
visst förhållningssätt till kunskap. Vad som betraktas som kunskap och san-
ning inom en viss praktik är föränderligt och skapas i människors handling-
ar. Vad som betraktas som sanning i den praktik som studeras, blir därmed 
en empirisk fråga. Angreppssättet är framtaget för att kunna hantera både 
individers erfarenheter och situationella aspekter samtidigt. En metodologisk 
konsekvens av detta är att analyserna av lärande och socialisation sker ge-
nom att studera lärares och elevers handlingar i klassrumspraktiken.  

I denna artikel används särskilt en analysmetod för att hantera normer el-
ler regler som skapas i samspel mellan lärare och elever. De normer som 
analyseras problematiseras både i termer av lärande av och en specifik syn 
på naturvetenskap och/eller på de naturorienterande ämnena.  

Två centrala normer identifieras i det empiriska materialet. Den första 
normen handlar om vikten av att undersöka i en NO-praktik. I det empiriska 
exemplet visas hur en elev i år 9 under en utomhusexkursion först tar för 
givet att det inte kan finnas något levande i den blålera som eleven hittat. 
Läraren ifrågasätter detta påstående och säger att det är något som måste 
undersökas. Man bör inte ha några förutfattade meningar om vad som finns 
och inte finns i lera. Med hjälp av en undersökning så kan man istället få 
svar på frågan. Lärarens epistemologiska riktningsgivare är Om-orienterande 
i den meningen att läraren får eleven att ta en ny riktning i sitt meningsska-
pande. Efter lärarens riktningsgivare föreslår eleven att ta hem leran för att 
ytterligare undersöka den.  

Vikten av att undersöka understryks här av läraren och om vi betraktar 
denna kunskap som viktig både i en NO-praktik och i naturvetenskapliga 
sammanhang, kan vi se denna kunskap som viktig i en induktiv norm. Inom 
naturvetenskapen läggs stor vikt vid det undersökande arbetssättet. Att ele-
verna ska uppmärksamma begrepp eller fenomen som är specifika för prak-
tiken genom att undersöka betonas. Genom induktion förväntas eleverna 
sedan kunna generalisera och dra slutsatser utifrån de fenomen som de har 
sett.  

I CACM’s sista steg, följemeningsanalysen, perspektiveras och diskuteras 
den identifierade normen. I detta fall framstår följemeningen om kunskap så 
som naiv empiricism. Den induktiva metoden innefattar en syn på kunskap 
som innebär att undersökandet eller den induktiva metoden fungerar som en 
spegel som kan producera en perfekt bild av naturen.  
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I det andra empiriska exemplet illustreras vikten av att ”skriva och tänka 
logiskt” i denna praktik. Två elever arbetar med att undersöka vad som bil-
das då de antänder metanol. Eleverna och läraren diskuterar vad som kan ha 
bildats och läraren föreslår, genom en Om-orienterande riktningsgivare, att 
eleverna ska pröva att skriva en formel för denna reaktion. Tillsammans 
diskuterar de vilka substanser som bör stå med i en sådan reaktionsformel. 
Eleverna frågar om de ska skriva ner resultatet och det säger läraren att de 
ska göra. Den epistemologiska riktningsgivaren visar på den logiska dimen-
sionen i ett naturvetenskapligt språkbruk, naturvetenskapen är möjlig att 
beskriva med ett formaliserat språk. Eleverna lär sig hur man bör beskriva en 
kemisk reaktion.  

Denna kunskap kan ses som en viktig kunskap inom en rationalistisk 
norm. I ett rationalistiskt synsätt är det möjligt att komma fram till rätt svar, 
att ta reda på sanningen genom att utföra ett logiskt resonemang. Vid en 
första betraktelse tycks de två normerna i de empiriska exemplen vara mot-
satta. Eftersom båda sätten att se på kunskap förespråkar intellektet som den 
huvudsakliga källan till kunskap kan dock båda betraktas som tillhörande 
den klassiska epistemologiska traditionen (Rorty, 1980). 

I följemeningsanalysen sätts den analyserade normen i relation till ett 
”anti-foundationalistiskt” sätt att se på kunskap. I en sådan perspektivering 
framstår sättet att se på kunskap i denna praktik som naiv rationalism. Detta 
förhållningssätt till kunskap utesluter mänskliga karaktärsdrag från naturve-
tenskapen. Genom att arbeta och skriva i enlighet med en naturvetenskaplig 
logik är det möjligt att komma fram till det ”sanna” och ”rätta” svaret. Om 
eleverna lär sig dessa normer utan att de ifrågasätts eller problematiseras kan 
konsekvensen bli att andra förhållningssätt till kunskap uteslutas. Exempel-
vis att se på naturvetenskapligt tänkande så som en mänsklig kreativ verk-
samhet.  

Genom att utföra studier med hjälp av CACM i en klassrumspraktik är det 
möjligt att analysera lärares undervisning och betydelsen av den för elevers 
meningsskapande. I denna analys belyses därmed både lärande och socialisa-
tionsinnehåll i undervisningen. De empiriska analyserna visar att lärarna, 
genom de epistemologiska riktningsgivarna som utförs, styr eleverna mot de 
kunskaper och de förhållningssätt som är viktiga att lära sig inom denna 
praktik. Därmed visas lärarens betydelse både för kunskaps- och socialisa-
tionsinnehållet i denna samtidiga process av meningsskapande. Genom att 
jämföra de förhållningssätt till kunskap som eleverna lär sig, med historiskt 
grundade traditioner inom naturvetenskaplig undervisning i Sverige, är det 
tydligt att detta förhållningssätt till kunskap inkluderas i både den naturori-
enterande undervisningspraktiken, liksom i den naturvetenskapliga prakti-
ken.  
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Artikel 4. Teacher in action - Manner of teaching and 
institutional tradition  
I artikel 4 är syftet att, med hjälp av epistemologisk riktningsgivaranalys 
(EMA), som innefattar praktisk epistemologianalys (PEA), undersöka en 
lärares undervisningssätt över tid. Vidare sätts lärarens undervisningssätt i 
relation till etablerade utbildningsfilosofier och undervisningstraditioner 
inom NO-utbildning i Sverige. 

Empirin har valts ut i syfte att analysera en lärares undervisningssätt och 
består därför av fyra lektionspass med samma lärare och samma elever från 
år 7. Två elevgrupper vid varje lektionspass har spelats in och ambitionen 
har varit att följa all konversation som rör ämnesinnehållet som läraren för 
med eleverna. Eleverna arbetar med ämnesområdet ”Ämnens egenskaper”. 
Under varje lektion får eleverna i uppgift att undersöka olika ämnen. Uppgif-
ten är öppen på så sätt att eleverna själva får designa och utföra egna expe-
riment för att komma fram till vilka ämnen som de undersöker. De hjälpme-
del som de har är laborationsmaterial i NO-salen, läraren och sina NO-
böcker. De ämnen som de ska undersöka är salt och socker, vatten och gly-
kol, olika metaller och slutligen tenn. 

Under första lektionen informerar läraren eleverna att de får undersöka på 
vilket sätt de vill, förutom att de inte får smaka på ämnena. Läraren påpekar 
också att eleverna måste skriva en hypotes innan de börjar laborera. Detta 
blir dock problematiskt för eleverna eftersom de menar att de inte kan skriva 
om experimentet innan de har utfört det. Eleverna börjar att undersöka äm-
nena genom att exempelvis använda sig av en termometer, brännaren för att 
smälta ämnena och boken för att leta efter tabeller och bilder på ämnena. 
Läraren visar genom att utföra en Om-orienterande riktningsgivare att boken 
är en korrekt källa till kunskap. Genom ytterligare en Om-orienterande rikt-
ningsgivare visar läraren att även jämförande av olika ämnen är ett rimligt 
sätt att söka kunskap. På så sätt visar läraren att eleverna ska söka kunskap 
på andra sätt än att fråga läraren. 

Under andra lektionen får eleverna i uppgift att undersöka två okända 
vätskor, i detta fall är det vatten och glykol. Eleverna använder sig av lik-
nande sätt som under föregående lektion för att undersöka, exempelvis vär-
ma och jämföra. Genom en Bekräftande riktningsgivare konfirmerar läraren 
att dessa sätt att undersöka är relevanta inom denna praktik.  

Tredje lektionen inleds med en genomgång från förra lektionen. Läraren 
”avslöjar” vilka ämnen som undersöktes vid detta tillfälle. I detta samman-
hang påpekar läraren för eleverna att de inte får skriva av vad läraren säger, 
utan eleverna ska skriva det resultat som de kommit fram till. Läraren instru-
erar också eleverna genom att påminna om att de kan hitta fakta om ämnena 
i boken. Till denna laboration har eleverna fått ett antal metaller att undersö-
ka och denna gång ska eleverna föra anteckningar genom att konstruera en 
tabell och fylla i sina resultat där. En av metallerna är mässing. Två elever 
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arbetar med att identifiera metallen och när de inte lyckas med detta tar de 
läraren till hjälp. Eleverna gissar på en mängd olika metaller, men ingen av 
dem är rätt. Läraren föreslår att de ska söka i boken, men till slut berättar 
dock läraren vilken metall det är och eleverna kan skriva ner svaret i sin 
tabell. Under de tre första lektionerna använder läraren olika epistemologis-
ka riktningsgivare som har gemensamt att de relaterar till proceduren i ett 
vetenskapligt arbetssätt, dvs. hur man bör arbeta vetenskapligt genom att 
ställa hypoteser, utföra experiment och dra slutsatser. 

Under sista lektionen får varje elevgrupp varsin bit tenn som de dels ska 
identifiera och dels undersöka dess egenskaper. I en av elevgrupperna disku-
terar de hur de ska gå tillväga i sin undersökning. Dessa elever uttrycker sig 
på följande sätt, ”ska vi låtsas att vi inte vet vilken metall det är”, trots att de 
vet svaret på frågan. Under de tidigare laborationerna har eleverna uppmunt-
rats att skriva hypoteser, undersöka och dra slutsatser och därmed går ele-
verna tillväga på samma sätt även här trots att de redan känner till metallen 
de har framför sig. Vi kan konstatera att eleverna lärt sig det språkspel som 
läraren introducerat under dessa lektioner. 

Studien visar att elever har problem att komma vidare i arbetet när de inte 
känner till diskursen tillräckligt väl. Eleverna vet att de förväntas undersöka 
olika ämnen, men de vet inte hur de ska gå tillväga i sina undersökningar. 
Lärarna påtalar att eleverna ska skriva en hypotes och att de ska undersöka, 
men de behöver dessutom hjälp att lära sig vad en hypotes är och att lära sig 
att uppmärksamma vad som är viktigt i undersökningen. Läraren föreslår att 
de ska jämföra olika ämnen och egenskaper för att på så sätt komma fram till 
vilket ämne de arbetar med. I något fall är detta ett lyckosamt tillvägagångs-
sätt, men i de flesta fall ger det inte tillräcklig vägledning för att eleverna ska 
kunna komma vidare i sitt meningsskapande.  

Eleverna har lärt sig att proceduren, den vetenskapliga metoden, utgör en 
viktig kunskap inom denna praktik. Flera av lärarens riktningsgivare är In-
struerande eller Om-orienterande, men inte i direkt relation till kunskapspro-
cessen, utan i relation till de procedurer som bör utföras i denna praktik. Med 
dessa riktningsgivare visar läraren att det finns olika källor till kunskap så 
som experimentet och boken. Vi kan konstatera att lärarens undervisnings-
sätt är epistemologiskt rikt, eftersom läraren inte bara påtalar att eleverna ska 
lära sig faktakunskaper (Kilbourn, 1982; Geddis, 1998). Läraren visar att det 
finns flera sätt att tillägna sig kunskap i denna praktik.  

I denna studie relateras lärarens epistemologiska riktningsgivare till olika 
utbildningsfilosofier och undervisningstraditioner inom NO-undervisning i 
Sverige. I en sådan jämförelse kan lärarens riktningsgivare beskrivas i termer 
av progressentialism (Östman, 1995, kap.2). Denna utbildningsfilosofi ska 
ses som en blandning mellan essentialism och progressivism. Mycket för-
enklat, förespråkas inom essentialismen att skolämnet bör likna, men vara en 
förenklad version av, den vetenskapliga disciplinen av ämnet. Progressivis-
men förespråkar istället att undervisningsmetoden är den viktigaste faktorn 
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att ta hänsyn till för att utbildning ska vara effektiv. Progressentialismen är 
en utbredd utbildningsfilosofi inom svensk NO-utbildning och en central del 
av en av de två selektiva traditioner som har dominerat NO-utbildningen 
under de senaste 40 åren (Svennbeck 2003; Östman 1995, 1996, 2007). Den 
selektiva traditionen kallas för den akademiska traditionen och dess huvud-
syfte är att eleverna ska introduceras i naturvetenskapligt tänkande och lära 
sig naturvetenskapliga metoder. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Lärares betydelse för elevers meningsskapande 
Avhandlingens kunskapsintresse handlar om att uppmärksamma och studera 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers meningsskapande 
där både lärande- och socialisationsaspekter belyses. En övergripande strä-
van i denna avhandling är att genom fyra studier vidareutveckla ett an-
greppssätt för att studera denna relation. Detta har lett till utvecklingen av 
två analysmetoder, EMA och CACM. Vidare är en strävan att analysera och 
diskutera vilket ämnesinnehåll som skapas i lärares och elevers samspel i 
klassrumskommunikation. Innehållet ses som en diskursiv konstruktion, 
skapat utifrån inneslutande och uteslutande i lärares och elevers språkan-
vändning. 

Det finns en mängd olika sätt att beskriva lärares handlingar i relation till 
elevers meningsskapande. Lärares undervisning kan kopplas exempelvis till 
Vygotskys (1934/2004) ”zone of proximal development” där experten guidar 
en nybörjare, eller till Rogoffs (1990, 1995, 2003) ”guided participation” 
som betonar både lärarens och elevens betydelse för den meningsskapande 
processen i en sociokulturell praktik. I avhandlingen har jag använt mig av 
begreppet undervisningssätt (manner of teaching) för att beskriva lärares 
betydelse för elevers meningsskapande. I analysen har detta begrepp opera-
tionaliserats i form av lärares rikningsgivare. Resultaten i denna avhandling 
kommer i det följande att belysas utifrån lärarens betydelse i relation till 
elevers lärande, uppmärksammande, privilegiering och socialisation.  

I det empiriska materialet visas exempelvis i artikel 1 hur elever arbetar 
med ett ämnes löslighet under en kemilaboration. Det visar sig att lärare och 
elever har olika diskursiva förutsättningar eftersom lärare och elever använ-
der sig av olika språkspel för att skapa mening. I analysen blir detta konkret 
då ordet löslighet har olika betydelse för läraren och för eleverna. Detta blir 
ett problem för eleverna då de inte ser lösning av ett ämne av som en händel-
se. När eleverna, i slutet av lektionen, har uppmärksammat att det är just 
lösningen av ämnet som de bör studera kan de inte beskriva vad som händer 
med vetenskapligt ”godkända” begrepp. Istället beskriver de med egna ord 
vad de har sett. I och med att eleverna använder andra ord i slutet av labora-
tionen än i början, kan vi med avhandlingens utgångspunkter dra slutsatsen 
att de har påbörjat ett meningsskapande mot att lära sig nya vetenskapliga 
begrepp. Utifrån antagandet att lärande sker i små steg, där tidigare erfaren-
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heter får mening i mötet med nya situationer, har dessa elever kommit en bit 
på väg att lära sig naturveteskapligt accepterade begrepp. Elevernas me-
ningsskapande har därmed resulterat i en mer utvecklad handlingsrepertoar, 
de har lärt sig något nytt. Men eleverna har inte bara kommit en bit på vägen 
när det gäller lärande av ett nytt språkspel. Avhandlingens tre övriga studier 
visar hur eleverna samtidigt lär sig normer för hur de bör handla i NO-
praktiken. Genom att undersöka normer i en praktik blir det också möjligt att 
tala om hur eleverna lär sig ett specifikt sätt att förhålla sig till kunskap inom 
verksamheten.  

För att lärande ska möjliggöras i en NO-praktik tycks det vara viktigt att 
också lära sig att uppmärksamma på ett specifikt sätt. I artikel 1 diskuteras 
hur lärares riktningsgivare fyller olika funktioner, men också att de har det 
gemensamt att de visar vad som är värt att uppmärksamma i situationen. 
Både Bekräftande och Instruerande riktningsgivare kan båda visa vad som är 
värt att uppmärksamma i situationen, men kommer på olika sätt att få bety-
delse för den väg, den privilegiering, som eleverna tar för att komma fram 
till ett inom praktiken rimligt svar. Detta resultat kan jämföras med Säljö & 
Bergqvists (1997) studie som visar elevers problem att uppmärksamma 
”rätt” saker under den optiklaboration som eleverna arbetar med. Utifrån 
avhandlingens studier kan slutsatsen dras att lärares handlingar till stor del 
går ut på att göra elever uppmärksamma på olika fenomen, händelser eller 
arbetssätt.  

Detta visas exempelvis i den tredje artikeln där läraren gör eleverna upp-
märksamma på vilka kunskaper som ses som viktiga inom praktiken; i detta 
fall handlar det om att undersöka på ett speciellt sätt och att skriva veten-
skapligt. Kännetecknande för ett undersökande arbetssätt är att ingenting bör 
tas för givet, innan man utfört en undersökning. Karaktäristiskt för det veten-
skapliga skrivandet är att det ska utföras logiskt. Genom att organisera sina 
resultat från en undersökning lär sig eleverna hur de bör återge en kemisk 
process för att komma fram till naturvetenskaplig kunskap. De Om-
orienterande riktningsgivare som läraren använder i dessa samtal får elever-
na att ta nya vägar.  

I avhandlingens fjärde studie visas att elever har problem att komma vida-
re i arbetet när de inte känner till diskursen tillräckligt väl. Eleverna vet att 
de förväntas undersöka olika ämnen men de vet inte hur de ska gå tillväga i 
sina undersökningar. Lärarna påtalar att eleverna ska skriva en hypotes och 
att de ska undersöka, men de behöver dessutom hjälp att lära sig vad en hy-
potes är och att lära sig uppmärksamma vad i undersökningen som är viktigt 
att ta fasta på. Läraren föreslår att de ska jämföra olika ämnen och egenska-
per för att på så sätt komma fram till vilket ämne de arbetar med. I något fall 
är detta ett lyckosamt tillvägagångssätt, men i de flesta fall ger det inte till-
räcklig vägledning för att eleverna ska kunna komma vidare i sitt menings-
skapande. Däremot lär sig eleverna i denna studie lärarens språkspel. Under 
första lektionen i en sekvens av fyra lektioner, vet inte eleverna hur de för-
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väntas utföra de uppgifter som de ställs inför, men under sista lektionen har 
de lärt sig diskursens regler. De ställer upp en hypotes och utför en under-
sökning trots att de redan vet vilket ämne de har för handen. 

Wertsch (1993) introducerar begreppet privilegiering som ett sätt att be-
skriva att ett visst språkspel anses vara mer korrekt att använda än ett annat, i 
relation till den praktik man befinner sig i. Privilegieringsprocessen har syn-
liggjorts genom avhandlingsstudiernas praktiknära analyser. Kombinerade 
analyser av elevers praktiska epistemologier och analyser av lärares episte-
mologiska riktningsgivare har gjort det möjligt att visa att lärares handlingar 
får betydelse för elevernas privilegieringsprocess. I lärares riktningsgivare 
sker en inkludering och en exkludering likväl som att eleverna, i den praktis-
ka epistemologin, i handling betraktar vissa aspekter i lärarens riktningsgiva-
re som mer fruktbara än andra.  

I undervisningsprocessen står lärare ständigt inför en mängd val eftersom 
det är orimligt att inkludera allting som skulle vara möjligt för en lärare inom 
sitt ämne. I sådana situationer tvingas läraren att välja och därmed att värde-
ra det innehåll som ska presenteras. Undervisning om kunskaper går hand i 
hand med undervisning om värden och värderingar. 

Med dessa kunskaper om lärares undervisningssätt och dess betydelse för 
elevers meningsskapande, blir det också tydligt att det är i mötet som läraren 
gör skillnad. Att lärare har betydelse för elevers lärande det vet vi alla. Detta 
innebär dock inte att kunna beskriva på detaljnivå hur lärare gör och vilken 
betydelse läraren har för vad elever lär sig. Min ambition är att utöka kun-
skapen om denna process. Jag har studerat hur elever använder tidigare erfa-
renheter för att i situationen, med hjälp av lärarens riktningsgivare, ta sig 
vidare i meningsskapandet. I mötet lär sig elever nya saker genom att lära sig 
att uppmärksamma på nya sätt. I denna process är läraren avgörande för att 
på olika sätt, under olika delar av processen visa för eleverna vilken kunskap 
som är giltig inom praktiken, vilka fenomen som bör uppmärksammas och 
vilka vägar som är rimliga att ta för att komma fram till ett giltigt svar. Ut-
ifrån dessa förutsättningar går det att konstatera att elever behöver ställas 
inför många planerade möten som lärare iscensätter. Lärares uppgift att göra 
dessa meningsskapande möten möjliga kan exempelvis bestå av att under 
arbetet med att lösa en uppgift tydliggöra den diskurs som eleverna förväntas 
svara inom, synliggöra uppgiftens syfte, bidra med förklaringar av ord och 
begrepp, anknyta till vardagliga eller samhälleliga kopplingar etc. Dessa 
planerade möten är avgörande för att det ska bli rimligt för eleverna att förstå 
undervisningens kontext och syften och för att därmed kunna avgöra vilken 
diskurs de förväntas handla inom. 

På samma sätt som det är omöjligt att ange ett generellt sätt att undervisa 
eller använda epistemologiska riktningsgivare på, är det också omöjligt att i 
allmänhet avgöra vilka möten som läraren bör skapa i undervisningen. Detta 
avgörande måste ta sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter, i situationen 
och i undervisningens syften.  
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I relation till lärandebegreppet pågår också en diskussion om hur lärares 
roll i förhållande till eleven bör förstås. Under en period har det talats om 
läraren som handledare snarare än som undervisare och denna diskussion har 
innefattat en strävan bort från undervisningsbegreppet. Carlgren (2008) me-
nar att om vi ser läraryrket i ett undervisningsperspektiv är kunskapens inne-
håll det centrala. Undervisning behöver knytas tydligare till det lärande som 
ska uppnås. Lärare behöver givetvis kompetenser om ledarskap, grupproces-
ser etc. men om inte lärare kan undervisa i sitt ämne faller de andra bitarna 
också enligt Carlgren. I denna diskussion vill jag lyfta fram att rädslan för 
undervisningsbegreppet beror på hur vi förstår begreppet, undervisning be-
höver inte nödvändigtvis definieras med överföring av kunskap. Undervis-
ning kan också, i ett pragmatiskt perspektiv, förstås som ett relationellt be-
grepp. Säfström (2005) diskuterar möjligheten att förstå undervisning som 
en akt av ansvar för en annan, som en relation mellan personer. Utifrån detta 
perspektiv framstår inte längre undervisning som något som lärare överför 
eller ålägger en elev, utan istället som en ömsesidig relation där läraren har 
ett visst ansvar. Studierna i denna avhandling visar att läraren har ansvaret 
för att eleverna lär sig ett specifikt språkspel, ett visst sätt att uppmärksamma 
och att lära elever ett förhållningssätt till kunskap. 

I avhandlingen utförs praktiknära studier i enlighet med Fenshams (2001) 
och Jenkins (2001) rekommendationer. Även analyser av socialisation i 
klassrumspraktiken har utförts. Med utgångspunkt i dessa analyser diskute-
ras i det följande de metoder som använts och dessutom vilka möjliga kon-
sekvenser som olika undervisningssätt kan få för elevers socialisation. 

Socialisation i NO-klassrummet – att analysera 
epistemologi i handling 
Det socialisationsinnehåll som är i fokus i denna avhandling är det som berör 
hur människor i handling förhåller sig till kunskap och kunskapsprocesser i 
en specifik praktik. Det är således den epistemologiska dimensionen i lärares 
och elevers kommunikation som studerats.  

Epistemologi kan förstås och användas i analyser på många olika sätt. 
Sandoval (2005) beskriver epistemologi som ett psykologiskt/mentalistiskt 
respektive normativt fenomen, där människor har specifika epistemologier. 
Epistemologi kan också ses som ett fenomen som visar sig vid specifika 
tillfällen i människors handlingar (Jimènes-Aleixandre et al., 2008) eller som 
explicita epistemologiska påståenden som exempelvis ”jag tror” och ”jag 
vet” (Kärkkäinen, 2003; Raymond & Heritages, 2006).44 Utifrån ett NO-
didaktiskt perspektiv ifrågasätter Lederman (2007) och Hammer & Elby 

                               
44 Detta sätt se på epistemologiska handlingar gjorde Fritjof Sahlström mig uppmärksam på 
när han var diskutand på 50% seminariet. 
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(2002) ett mentalistiska synsätt på epistemologi vilket innebär att epistemo-
logi betraktas som något stabilt och som något vi bär på. Istället företräder 
Lederman och Hammer & Elby ett perspektiv där människors kunskaper 
utgörs av olika epistemologier och vilken epistemologi som används beror 
på situationen. Kelly & Duschl (2002) förespråkar undersökningar av epis-
temiska praktiker (epistemic practices) eftersom de menar att epistemologi 
konstrueras genom diskursiva processer. Jag följer därmed Kellys och 
Duschls ansats och argumenterar för att epistemologi kan studeras i hand-
ling.  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskaper om 
lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevers lärande och sociali-
sation, både vad avser process och innehåll. För detta syfte har jag vidareut-
vecklat, illustrerat och prövat två metoder. Dessa metoder är EMA (Episte-
mologial Move Analysis) och CACM (Communication Analysis of Compa-
nion Meanings). Med hjälp av dessa analyser är det möjligt att studera hur 
lärare och elever begripliggör situationer i skolans vardag och hur de använ-
der sig av och socialiseras in i ett specifikt förhållningssätt till kunskap. Ope-
rationaliseringen av avhandlingens pragmatiska utgångspunkter innebär att 
det inte är nödvändigt att tillskriva lärare eller elever en viss kunskapssyn 
eller världsbild och inte heller att förklara orsakerna bakom lärares eller ele-
vers handlingar; vi kan utföra in situ analyser (Lidar et al., 2006). 

I lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande har jag valt att 
speciellt belysa hur epistemologi eller ett förhållningssätt till kunskap skapas 
i lärares och elevers samtal. Detta görs med utgångspunkt i Wickman & 
Östmans (ex. 2001, 2002a, 2002b) arbeten. Med dessa arbeten som grund 
används och vidareutvecklas deras analysmetoder. Andra forskare som också 
använt och vidareutvecklat Wickman & Östmans praktiska epistemologiana-
lys är till exempel Almqvist (2005); Gunnarsson (2008); Hamza & Wickman 
(2008); Jakobsson (2008); Lundegård (2007); Lundin (2007); Wickman & 
Jakobsson (2005) och Östman (2007). Det som främst är mitt bidrag i rela-
tion till dessa forskningsarbeten är fokuseringen på vilken betydelse lärares 
undervisningssätt får för elevers meningsskapande. För att beskriva samspe-
let mellan lärare och elever har EMA utvecklats.  

Epistemologiska riktningsgivare ska förstås som situationella till sin ka-
raktär. Detta innebär att det är först i specifika situationer, med ett specifikt 
innehåll, som riktningsgivaren får mening. Därav kan en och samma episte-
mologiska riktningsgivare få olika betydelse i olika situationer beroende på 
exempelvis vad läraren Om-orienterar eller Instruerar eleven att göra. Detta 
kan illustreras genom att jämföra resultaten i artikel 1 och artikel 3. I ett av 
exemplen i artikel 1 gör lärarens Om-orienterande riktningsgivare att elever-
nas meningsskapande process avstannar. Troligtvis beror detta på att läraren 
inte visar i vilken kontext eleverna bör arbeta inom och vilket sätt eleverna 
bör gå vidare. I artikel 3 fungerar däremot lärarens Om-orienterande rikt-
ningsgivare i båda de empiriska exemplen, eftersom dessa riktningsgivare 
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gör att eleverna byter riktning och kan gå vidare i den meningsskapande 
processen. I dessa fall visar läraren konkret på hur eleverna bör gå vidare.  

I artikel 4 visas hur Om-orienterande riktningsgivare kan anta olika vär-
den. Flera av riktningsgivarna i lärarens undervisningssätt är Om-
orienterande, men inte i direkt relation till kunskapsprocessen, utan i relation 
till metodologiska aspekter i undervisningen. I dessa riktningsgivare visar 
läraren att proceduren är viktig och dessa riktningsgivare leder till att elever-
na vänder sig till andra kunskapskällor än enbart till läraren. 

Med CACM analyseras normer och följemeningar i en praktik. CACM 
har utarbetats för att följa lärares och elevers arbete under en längre tidsperi-
od eller för att följa flera olika lärares undervisning, eftersom övergången 
från regel till norm handlar om utsträckning i tid och/eller rum. För att illu-
strera normanalysen har analyser av klassrumssamtal jämförts med historis-
ka studier av normer i NO-utbildning i Sverige. I en sådan jämförelse är det 
uppenbart att de regler som identifierades i artikel 2 och 3, utgör centrala 
undervisningsprinciper för NO-utbildning i Sverige. I den meningen kan vi 
säga att de regler som identifierats utgör normer. Utvecklingen av CACM 
har gjort det möjligt att jämföra normer i klassrum och normer som återfinns 
som sedvänjor i NO-utbildning, då det sedan tidigare har funnits väl utarbe-
tade metoder för analyser av följemeningar i texter. Därmed öppnas det upp 
för analyser av hur transformeringar av historiskt konstituerade undervis-
ningstraditioner till undervisningsnormer går till och vilken betydelse sed-
vänjor kan ha för individers meningsskapande. Även i artikel 4 berörs denna 
transformering, men då istället i form av en lärares undervisningssätt i rela-
tion till olika etablerade undervisningstraditioner; utbildningsfilosofier och 
selektiva traditioner inom NO-undervisning i Sverige (Svennbeck, 2003; 
Östman, 1995). 

Sammanfattningsvis har jag med dessa metoder visat hur det är möjligt att 
utföra in situ analyser av lärares betydelse för elevers lärande och epistemo-
logiska socialisation. Denna forskning kompletterar den följemeningsforsk-
ning som tidigare lyft fram socialisationsinnehållet som meningserbjudanden 
i främst utbildningstexter (ex. Roberts & Östman, 1998; Östman, 1995). Mitt 
bidrag till denna forskning är därmed att belysa det lärande och socialisa-
tionsinnehåll som skapas i lärares och elevers samtal i NO-praktiken. 

Socialisationsprocesser i ett praktiskt didaktiskt perspektiv 

Socialisationsprocesser i lärares och elevers handlingar kan också förstås i 
en praktisk didaktisk mening, vilket jag i det följande kommer att utveckla 
något. Enligt Munby & Roberts (1998) bör elever i ett demokratiskt samhäl-
le på ett tydligt sätt ges möjlighet att delta i undervisningen genom att bli 
engagerade i bevis och bedömningar av det innehåll som undervisningen 
består av och på så vis ges möjlighet till deltagande.  



 74 

Students spend many hours in classrooms,…, where they experience com-
panion meanings that tell them, over and over, that their reasoning power is 
not adequate, or is inappropriate to assess knowledge claims and explanations 
(s. 114). 

I detta perspektiv bör innehållet göras mer explicit genom att visa de val som 
görs och vilka andra alternativ som skulle vara möjliga. Vikten av att visa 
flera olika perspektiv kan innebära att elever får veta, genom till exempel 
läraren eller textboken, att naturvetenskap handlar om att lära sig att beskriva 
världen på ett specifikt sätt. Beskrivningen av världen med naturvetenskapli-
ga termer är ett sätt att förklara fenomen (Szybeck, 2002, s. 135). Att den 
naturvetenskapliga kontexten skiljer sig från den vardagliga bör göras mer 
explicit enligt Szybeck. Att tydliggöra flera olika perspektiv och att distribu-
era deltagandet i klassrummet är aspekter som enligt Munby & Roberts 
(1998) kan bidra till att fostra ansvarfulla demokratiska samhällsmedborgare. 
Om vi endast visar på ett perspektiv riskerar vi att “masking the human char-
acter of science, by ignoring the reasoned discourse that gives science its 
life” (Munby & Roberts, 1998, s. 103). Om vi utgår från att det är viktigt att 
visa elever olika alternativ vid undervisning, är följemeningsanalysen ett 
verktyg som skulle kunna vara ett hjälpmedel för att perspektivera och dis-
kutera vilka andra olika alternativa sätt att se på kunskap som skulle vara 
rimliga och viktiga att visa i undervisningen.  

Lärares handlingar kan ur detta perspektiv ses som auktoritativa, då lärare 
kan distribuera deltagandet i klassrummet genom att visa på vilka kunskaper, 
normer och värden som är giltiga, och därmed reglera vem som ges möjlig-
het att tala respektive lyssna (Munby & Roberts, 1998; Östman, 2003, s. 
112).45 Med avhandlingens begrepp kan lärares undervisningssätt i form av 
epistemologiska riktningsgivare förstås i termer av distribution av deltagan-
de – vem som ges rätt att tala och vems åsikter som får höras, dvs. vem som 
får bli talare respektive lyssnare i klassrummet, eftersom de epistemologiska 
riktningsgivarna visar vilken kunskap som är korrekt inom praktiken. 

Ett undervisningssätt som enbart visar ett perspektiv/innehåll och lyfter 
fram detta som den enda förklaringen, kan förstås som ett slags insocialise-
ring i ”intellectual dependence”, till skillnad från ”intellectual independence” 
(Munby & Roberts, 1998, s. 102). Begreppet har utvecklats för att användas 
i ett pedagogiskt sammanhang. Att bli intellektuellt oberoende har i detta 
sammanhang ingenting att göra med att bli oberoende av det naturvetenskap-
liga sättet att tänka. Begreppet används för att beskriva maktdistributionen i 
klassrummet. Användningen av dessa begrepp bör ses som ett idealt sätt att 
se på kunskapande och:  

                               
45 Deltagandedistribution ska förstås som kopplad till lärarens sätt att visa vilka röster som är 
giltiga inom diskursen. I detta perspektiv handlar det inte om att ifrågasätta naturvetenskapens 
lagar och regler i sig. Deltagandedistribution innebär inte heller att ”alla svar är lika rätta” 
eller att vi bör ifrågasätta Newtons lagar etc. 
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The expression does not identify either a perfect, failsafe capability of per-
sons or a definable knowledge base. Rather, it describes a more or less habit-
ual stance towards knowledge claims and explanations, perhaps exemplified 
in such thoughts and reactions among students as ”there is a good reason be-
hind that statement”, “there is a way to assess the truth of that claim” and 
“there isn´t enough evidence for him/her to say that” (Munby & Roberts, 
1998, s. 104) 

Motivet att betona ”intellectual independence” som en viktig aspekt att re-
flektera över i undervisning, är enligt Munby & Roberts att det ger potentiel-
la möjligheter att fostra ansvarstagande människor som vet om och kan an-
vända sin ”reasoning power” i relation till påståenden, förklaringar och be-
slut.  

Även Geddis (1998, s. 120) påpekar betydelsen av att visa elever flera oli-
ka perspektiv på verkligheten. Geddis inför begreppet ”intellectual transpa-
rancy” för att beskriva hur viktigt det är att lärare arbetar med att synliggöra 
både det pedagogiska och epistemologiska undervisningsinnehållet.  En lek-
tion som inte innehåller någon typ av argumentation eller reflektion känne-
tecknas av epistemologisk ”flatness” (Kilbourn, 1982; Geddis, 1998).46 Un-
der en sådan lektion framhålls ämnesinnehållet som fakta och eleverna ges 
inget tillfälle att resonera om hur dessa fakta uppkommit. 

I artikel 4 kan vi konstatera att lärarens undervisningssätt istället är epis-
temologiskt rikt, eftersom läraren inte bara påtalar att eleverna ska lära sig 
faktakunskaper. Eleverna introduceras även i vikten av kunskaper om proce-
duren, dvs. hur man arbetar enligt ett vetenskapligt arbetssätt, med hypotes, 
experiment och slutsatser. På så sätt visar läraren att det finns olika sätt att 
tillägna sig kunskap i denna praktik. Om detta innehåll är fruktbart eller inte 
i NO-undervisningen, råder olika meningar om. Mer forskning krävs inom 
detta område för att vi ska kunna uttala oss om innehållets fruktbarhet. 

Olika undervisningssätt kan, utifrån den diskussion som nu förts om hur 
lärare visar vilken kunskap och vilka värden som är rimliga inom diskursen, 
förstås som olika sätt att bjuda in vem som får rollen som talare respektive 
lyssnare. Genom att belysa socialisationsinnehållet i lärares undervisnings-
sätt möjliggörs diskussioner om undervisningssättets betydelse för elevers 
deltagande, ur ett medborgarperspektiv, i en NO-undervisningspraktik. I den 
mån man ställer upp på avhandlingens sätt att hantera frågor om undervis-
ning och meningsskapande kan de analyser som utvecklats och använts i 
avhandlingen användas för att analysera och problematisera aspekter som 
lärares auktoritet i relation till frågor om demokrati och deltagande i NO-
klassrummet. 

                               
46 En ytterligare belysning av detta begrepp görs i Lundqvist (2003). 
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Det didaktiska kontraktet 
I avhandlingen undersöks relationen mellan undervisning och meningsska-
pande i en specifik praktik, nämligen NO-undervisningens praktik. Ämnes-
innehållet utgör därmed ytterligare en dimension där hänsyn även tas till det 
naturvetenskapliga innehållet i praktiken. Det ”didaktiska kontraktet” är ett 
begrepp som jag har blivit medveten om i slutfasen av avhandlingsarbetet 
och jag har inspirerats av denna talande och användbara beskrivning av rela-
tionen mellan läraren, eleven och ämnesinnehållet. Här kommer jag endast 
att beröra det ytligt.  

Ambitionen med Sensevys et al. (2005) arbete har varit att beskriva lära-
res handlingar, genom att kategorisera lärares didaktiska språkspel.47 För att 
analysera lärares handlingar behöver vi beskriva dem i kategorier specifika 
för didaktisk interaktion. Den didaktiska relationen är trefaldig och innefat-
tar relationen mellan lärare, elev och det innehåll som behandlas. Lärarens 
arbete innebär att initiera, etablera och ”kontrollera” denna relation. Genom 
att använda begreppet didaktisk relation betonas undervisningens kommuni-
kativa natur. Sensevy et al. betonar det faktum att lärare och elever delar 
denna kunskap om relationen. Med avhandlingens begrepp, består den di-
daktiska relationen av lärares undervisningssätt, elevers meningsskapande 
och av ämnesinnehållet (som definieras som innehållande både ett kunskaps-
innehåll och ett socialisationsinnehåll). 

En av lärares roller är att ”kontrollera” elevernas aktivitet och lärande ge-
nom att tolka utvecklingen av situationen och miljön. Genom att göra detta 
definierar läraren det didaktiska kontraktet som delvis ”styr” den didaktiska 
relationen. Beroende på vilken position man tar kommer det didaktiska kon-
traktet att synas för en observatör som en uppsättning av ömsesidiga för-
väntningar mellan lärare och elever:  

the specific habits of the teacher are expected by the students and the behav-
ior of the students are expected by the teacher; this is the didactic contract 
(Brousseau 1997, s. 225).  

Dessa förväntningar kan förstås som en uppsättning av till stor del implicita 
regler, av vanliga sätt att handla i skolan. En del av dessa vanor är ständigt 
återkommande och vi förstår dessa som grunden för den didaktiska relatio-
nen. Andra regler är ämnesspecifika och är därför beroende av utvecklingen 
under en specifik lektion. I avhandlingen kan dessa ”förväntningar” förstås 
som explicita och implicita normer för vad som är giltiga sätt att handla i 
denna praktik. 

I en adidaktisk situation är eleven inte medveten om lärarens intentioner 
med innehållet i situationen och inte heller om praktikens normer. En adi-
daktisk situation kan exemplifieras i avhandlingens empiriska material i 
                               
47 Sensevys et al. (2005) artikel bygger på Brousseaus (1997) arbeten.  
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exempelvis artikel 4. Läraren påpekar upprepade gånger att eleverna ska 
jämföra, men då eleverna inte vet vad som är rimligt att jämföra med, kan de 
inte komma vidare i den meningsskapande processen. 

Didaktiska implikationer 

Jag har redan nämnt några didaktiska implikationer i samband med att socia-
lisationsprocessen diskuterades ovan. I detta stycke kommer jag att diskutera 
didaktiska implikationer i relation till metodutveckling och undervisnings-
processen i mer allmän mening.  

Denna avhandling belyser frågor om lärares betydelse för elevers me-
ningsskapande i mötet. Jag har argumenterat för att det är meningsfullt och 
viktigt att studera och synliggöra hur undervisnings- och lärandeprocesser 
ser ut i detalj. Ambitionen har varit att analyserna ska vara så ”praktiknära” 
som möjligt, dvs. likna den skolvardag som lärare och elever befinner sig i. 
Det som jag haft tillgång till i mina analyser, lärares och elevers samtal, är 
också det som lärare har tillgång till i sin undervisning. Därför är det rimligt 
att de forskningsresultat som avhandlingens studier lett fram till också ska 
kännas igen av lärare och andra som arbetar med undervisning och lärande. 
Genom att utföra praktiknära detaljanalyser blir det möjligt att avgöra i vilka 
situationer som läraren blir viktig i elevens meningsskapande och vilka mö-
ten som blir rimliga att skapa. Dessa kunskaper kan skapa en medvetenhet 
hos lärare om vad som inkluderas och exkluderas i undervisningen.  

För att synliggöra en socialiserande del av undervisningsinnehållet har 
följemeningsbegreppet lyfts fram och kommit att utgöra ett centralt begrepp 
i avhandlingens analyser. De följemeningar som skapas kan få konsekvenser 
för hur elever betraktar sig själva i relation till kunskap, naturvetenskap och i 
förlängningen synen på sin roll som samhällsmedborgare. Då följemeningar 
lyfts fram är detta ett sätt att möjliggöra diskussioner kring konsekvenser av 
till exempel lärarens undervisningssätt och det innehåll som presenteras i 
relation till elevens meningsskapande i undervisningen.  

Syftet med att utveckla analyser av undervisning och meningsskapande är 
inte att visa på en generell ”formel” för vilket undervisningssätt som bör 
användas i olika situationer; det varierar givetvis från situationen till situa-
tion. Men om lärare eller andra verksamma inom skolans ramar vill diskute-
ra det innehåll som elever möter i undervisningen kan dessa analyser visa 
gångbara utgångspunkter och verktyg för dessa diskussioner.  

Det jag därmed vill lyfta fram är att analysmetoderna i sig och resultaten 
av analyserna blir redskap för forskare att använda för att undersöka olika 
undervisningspraktiker och för lärare, lärarutbildare, läromedelsförfattare, 
politiker etc., för att kritiskt värdera och diskutera vad som innesluts och 
utesluts i undervisningen. Lärares riktningsgivare, praktiska epistemologier 
och följemeningar, kan ses som ett professionellt språk och reflektionsverk-
tyg för att belysa och/eller analysera undervisningspraktiker. Genom att 
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bygga upp en arsenal av medvetna sätt att handla och tala om undervisning 
och lärande, kan förhoppningsvis diskussionen vara öppen och reflekterande. 
På detta sätt möjliggörs en kontinuerlig diskussion om undervisning, lärande 
och socialisation.  

Fortsatt forskning 
Avslutningsvis formulerar jag några tankar om fortsatt forskning utifrån 
föreliggande avhandling. Fensham (2001, 2004) och Jenkins (2001) har som 
tidigare nämnts, poängterat vikten av att synliggöra innehållsliga och politis-
ka aspekter inom naturvetenskaplig undervisningsforskning. Jenkins (2001) 
betonar dessutom att dessa aspekter bör undersökas i klassrumspraktiken. De 
fält som Fensham och Jenkins betonar som viktiga har jag haft ambitionen 
att bidra till. Ett försök till detta är utvecklandet av CACM som en analys-
metod för att analysera lärares undervisningssätt och elevers meningsska-
pande i handling. Denna utveckling har inneburit ett första försök för att 
möjliggöra studier av socialisation av klassrumskommunikation. En för-
hoppning är att kunna förfina och använda denna analysmetod i fortsatt 
forskning. CACM har hittills använts för att analysera förhållandevis små 
datamängder. För att närmare kunna uttala sig om hur och vilka normer som 
etableras i en undervisningspraktik, skulle det vara rimligt att följa en eller 
flera lärare över en längre tidsperiod.  

Inom CACM används analysverktyget lärares epistemologiska riktnings-
givare. De riktningsgivare som analyserats är givetvis inte de enda handling-
ar som lärare utför i klassrumskommunikation; därför skulle det vara givan-
de att göra en ytterligare fördjupning och rimligtvis också en utökning av 
riktningsgivarna. På så sätt skulle det vara möjligt att på ett ännu mer hel-
täckande sätt beskriva lärares handlingar i relation till elevers meningsska-
pande. En högst rimlig fortsättning skulle därför vara att följa en lärare under 
en längre tidsperiod för att ännu mer nyanserat belysa lärares undervisnings-
sätt. I en sådan studie skulle man med fördel kunna använda en mygga som 
mikrofon, som på ett annat sätt möjliggör en nära analys av lärares språkliga 
handlingar. 

I avhandlingen har jag utfört analyser av undervisnings- och lärandepro-
cesser, utan att närmare gå in på de förutsättningar i form av ramar och lik-
nande som finns i skolan verksamhet. Denna aspekt av undervisningens 
verksamhet har betydelse för det handlingsutrymme som lärare och elever 
har och är därav en viktig faktor för de val som lärare gör i undervisningen 
(jmf. Gustavsson, C., 1999). Om man lägger till en sådan dimension skulle 
vi också analytiskt kunna undersöka hur det är rimligt och möjligt för lärare 
och elever att handla som de gör. 
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Summary 

Manner of Teaching, Learning and Socialisation – Analyses of Teach-
ers’ Moves and Students’ Meaning Making in the Science Classroom. 
 
 
This thesis comprises four papers, which in the summary are named as Arti-
cles 1, 2, 3 and 4. 
 
Article 1 
Lidar, Malena, Lundqvist, Eva & Östman, Leif (2006). Teaching and learn-
ing in the science classroom – The interplay between teachers’ epistemo-
logical moves and students’ practical epistemology. Science Education, 90; 
148-163. 
 
Article 2 
Lundqvist, Eva & Östman, Leif (submitted). To investigate the normativity 
of science education: Epistemological norms and companion meanings in the 
interplay between teachers and students. Journal of Nordic Educational Re-
search. 
 
Article 3 
Lundqvist, Eva, Almqvist, Jonas & Östman, Leif (accepted). Epistemologi-
cal norms and companion meanings in science classroom communication. 
Science Education. 
 
Article 4 
Lundqvist, Eva, Almqvist, Jonas & Östman, Leif  (manuscript). Teacher in 
action – Manner of teaching and institutional tradition. 
 
 
Introduction 

This thesis concerns teachers’ manner of teaching and the role that teachers’ 
actions play for students meaning making in science education practices. The 
thesis offers a methodological and empirical contribution to the field of re-
search in science education by relating questions about content to teaching, 
learning and socialisation in a science education practice. Although meaning 
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making, defined here as including both learning and socialisation, is treated 
as simultaneous in the process of teaching and learning, it is analysed sepa-
rately (Englund, 1990; Östman, 1995).  

A central point of departure in the thesis is that learning school science 
does not only include learning scientific facts. The content the students en-
counter in the science classroom also concerns rules or norms of the practice, 
e.g. a specific view of school science or science. The thesis focuses on the 
process of learning and socialisation into specific ways of approaching 
knowledge, or epistemology, in the science education practice. The sociali-
sation into specific views of knowledge is analysed as epistemological 
norms and companion meanings.  

The concept of companion meanings was introduced in order to facilitate 
an investigation of the socialisation that accompanies the learning of knowl-
edge (Östman, 1995; Roberts & Östman, 1998). This concept allows us to 
analyse and discuss which value-related messages are implicitly or explicitly 
expressed in texts or classroom communication. Companion meanings have 
been studied in textbooks and other “school related” documents (e.g. Roberts 
& Östman, 1998; Östman & Roberts, 1994) as content offered in a practice. 
In this thesis, the companion meanings are treated as constituted in action, 
which means that the focus is on the process in which teachers and students 
contribute to the practice they are involved in. In the meaning making proc-
ess, both the teacher and the students will value some aspects as more ap-
propriate than others. I have chosen the concept of privileging to describe 
this process of inclusion and exclusion about which content should be con-
sidered as the relevant and “right” content in the practice. 

Aim  
The thesis contributes with both methodological development and empirical 
results to studies of teaching, learning and socialisation. The aim of this the-
sis is to develop, illustrate and use an approach for analyses of teachers’ 
manner of teaching and its role for the students’ meaning making. This aim 
is further developed into four separate aims, one for each study. The studies 
are presented in brief below. 

A pragmatic and sociocultural approach  
The approach is based on pragmatism, a sociocultural approach to learning 
and the later works of Wittgenstein. The pragmatic position is primarily 
based on the works of Dewey (1929/1958), James (2003), Rorty (1980) and 
Bentley & Dewey (1949/1991). Bentley and Dewey developed a transac-
tional perspective with a focus on the encounter as the central unit. In this 
perspective meanings are made in the encounter, in the process. Meaning is 
not predetermined but constituted in the encounter. Experience in this per-
spective is not a ready-made/finished unit, but is something that is always 
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reactualized in the situation and depends on the individuals’ prior experi-
ences and the situation at hand.  

This pragmatic position implies an analysis of action in encounters. In 
this thesis the focus is especially on actions in everyday classroom commu-
nication situations. With inspiration from the concept of action as developed 
by Dewey (e.g. 1929/1984), my interest lies in studying how meanings are 
constituted in action in science classroom practice. Using action as the ana-
lytical unit within this approach means analysing the language that people 
use in the practice.  

Furthermore, according to Rogoff’s (1995) sociocultural inspired ap-
proach to learning, inter-personal, intra-personal and institutional aspects are 
interrelated in action, i.e. all dimensions are present in the situation. These 
three dimensions are thus analysed in situations in actions and take aspects 
as continuity and change of learning into consideration. A sociocultural per-
spective on learning includes how people become part of a practice through 
gradually learning the language game of the practice. In a sociocultural per-
spective, cultural, historical and institutional aspects are considered in analy-
ses of meaning making in specific situations (e.g. Lave & Wenger, 1991; 
Rogoff, 1995; Säljö, 2000; Wertch, 1995). 

The later works of Wittgenstein contribute to this approach with what is 
observable in situations by considering people’s use of language. Wittgen-
stein makes no distinction between language, meaning and world. In Witt-
genstein’s terms, meaning is made in our usage of language (e.g. Wittgen-
stein, 1953/1992). Wittgenstein used the concept ‘language game’ to specify 
how language is used in different ways in different practices. By participat-
ing in different practices we learn the rules or the language game of the prac-
tice. Also, in the methodology Wittgenstein’s concept of ‘stand fast’ is used 
to describe what is immediately intelligible for the person acting (Wittgen-
stein, 1969/1992). 

Within the pragmatic approach a re-comprehension of epistemology is 
made (e.g. Wickman & Östman, 2001; Lidar et al., 2006). This re-
comprehension has consequences for what epistemology means in an educa-
tional practice. Traditionally, epistemology is thought of as an enterprise that 
deals with questions of what makes knowledge claims valid in all circum-
stances (Taylor 1991, p. 465). Pragmatists, on the other hand, claim that 
epistemology is both a part of and a result of human practices (Rorty 1991, 
p. 60). This implies that what counts as the true and the right way of creating 
truth is defined inside discourse practices. In this perspective, truth and the 
making of truth is nothing mysterious but is simply part of everyday life in 
discourse practices. Thus, in different discourse practices what is true varies. 
In terms of outcome, pragmatists do not think it fruitful to reduce epistemol-
ogy to people’s long-term convictions and standpoints.  

As a consequence of this re-comprehension, the contribution of this re-
search concerning epistemological aspects of teaching and learning is that 
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the analytical focus is actions, as included in everyday classroom communi-
cation.  

Methodology 
Three methodologies have been combined in order to study how meanings 
are made in action in teachers’ encounter with students. The approach 
known as communication analysis of companion meanings (CACM) consists 
of a combination of epistemological move analysis, (EMA) - which includes 
practical epistemology analysis, (PEA) - analysis of epistemological norms 
and analysis of companion meanings.  

EMA is the first step in the analysis. Practical epistemology analysis 
(PEA) as developed by Wickman & Östman (2001, 2002a, 2002b) is used in 
order to analyse students’ meaning making. The main focus of the analysis is 
meaning making and learning – as a change of discourse – in institutional-
ised practices. Four specific concepts are central to the methodological ap-
proach: standing fast, relation, gap and encounter. All these four concepts 
can be operationalised in the analyses of discourse. Stand fast is used to op-
erationalise that the participants do not question certain actions and language 
used in a specific discourse; actions and words used are clearly understood. 
Hence, what stands fast is a point of departure for interactions with the 
world. The concept encounter is used to describe a specific situation in terms 
of what the person interacts with. An encounter can be made with a teacher, 
peers, experimental material, what is read in a book, as well as with recalled 
experiences. We encounter the world in action or talk and in these encoun-
ters gaps occur. The concept of gap is used to operationalise situations in 
which people in action show that they are trying to make the activity they are 
engaged in proceed. There is a need to establish a relation between the world 
we encounter and what stands fast for the person to make an activity pro-
ceed. If a relation to what stands fast is established, a gap can be filled, i.e. 
the experience (what stands fast) can be transformed or changed.  

In the learning process, or the practical epistemology the students use, 
teachers’ role for this process is highlighted by describing their epistemo-
logical moves. The analytical concept ‘epistemological move’ is used as a 
description of what the teacher stresses as valid knowledge and proper ways 
of creating knowledge within this practice (Lidar et al., 2006). Epistemologi-
cal moves are the moves that teachers use to try to direct their students’ 
learning. The categories found in the thesis’s first study are used when ana-
lysing teachers’ actions and their role for students’ use of practical episte-
mologies.  

The moves are operationalised as follows. In the Confirming move the 
teacher confirms that the students recognise the correct phenomenon and 
event or confirms that the students’ experiments are valid by agreeing with 
what the students say or do. The Re-constructing move makes the students 
pay attention to the “facts” which they have already noticed but have not 
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perceived as valid. The Instructional move gives the student a direct and 
concrete instruction as to how to act to be able to see what is worth noticing. 
In the Generative move the teacher enables the students to generate explana-
tions by summarising which facts in the experiment are important to con-
sider. Finally, the Re-orienting move points out that other properties may be 
worth investigating and encourages the students to take alternative direc-
tions. 

The second step of the suggested approach, analysis of epistemological 
norms, is executed in order to first of all analyse how, if at all, the epistemo-
logical knowledge that the students learn through interactions with their 
teachers can be regarded as part of an epistemological norm of the studied 
practice, and secondly to clarify and describe how students become part of 
the “correct” practice through interaction with the teacher. Analysing a norm 
expressed in teachers’ and students’ interplay is to identify regularities in 
language use, or the rules of the language game (Wittgenstein, 1969/1992). 
A comparative method that is often used within discourse analysis is used to 
characterise the norm (e.g. Edwards & Potter, 1992; Fairclough, 2000). This 
method enables us to compare what is said about an event with other feasible 
ways of saying it within the practice. Making this comparison means that a 
norm about the “right” view of knowledge expressed in the studied practice 
can be formulated. 

The final step in the CACM approach includes contrasting and problema-
tising other conceivable epistemologies against the identified epistemologi-
cal norms. Here different theories of knowledge are compared in order to 
draw attention to the fact that there may be other feasible ways of perceiving 
knowledge within the practice studied, as well as to highlight that a norm is 
accompanied by the inclusion of certain ideas and the exclusion of others 
(Cherryholmes, 1988). In this step the norm becomes a companion meaning 
in teaching and learning (Roberts & Östman, 1998) and part of the socialisa-
tion content (Englund, 1998). The idea behind the conducting of companion 
meaning analyses is to identify and problematise norms as resources in the 
practice studied, as well as constituting specific worldviews and being poten-
tial consequences of students’ socialisation (Östman, 1995). 

In the studies presented in the thesis, CACM, including the categorisation 
of epistemological moves, the analysis of norms and the companion meaning 
analysis, is both a result of and part of the analyses.  

The empirical material 
The empirical material used in the four studies was gathered within the 
“Lärnot-project” (Lärande i naturvetenskap och teknik/Learning in science 
and technology), financed by a grant from Björn Svedberg’s Foundation for 
Science and Technology. The main ambition in the research project was to 
study meaning making processes in science education practices. Over a pe-
riod of six years (1999-2005) approximately 190 hours of ordinary class-
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room conversations were recorded in three nine-year compulsory schools in 
Sweden. The project began when the recorded students were in Year 4 and 
ended when they had completed Year 9. Different parts of this empirical 
material have been chosen for the different studies in this thesis. The mate-
rial used in each study depends on the aim of the study. 

The studies 
In the first article the aim is to develop a method of studying the role of 
teachers’ manner of teaching for students’ meaning making. In order to 
achieve this aim the concept epistemological move is developed. The em-
pirical material consists of 30 hours of video recorded material from two 
Year 7 classes at two different schools. All the students work with the same 
subject area, “Elements around us”. In the illustrative example, the students 
are working with an experiment about solubility. In the empirical material 
we categorised five epistemological moves on the part of the teacher, which 
in this article can be seen as both result and analytical categories. 

The results of this study show how teachers and students use different 
language games and that students do not pay attention to the facts considered 
to be important in the experiment carried out. The teacher makes different 
epistemological moves concerning how to proceed in the experiment and the 
students finally change the practical epistemology used. Even though the 
students can describe the process, they do not use scientifically recognised 
words or concepts. It is clear that they have learned what to pay attention to, 
however, which in turn shows that they have embarked on the process of 
learning the scientific language game. 

In the second article the aim is to develop an approach that describes the 
teachers’ manner of teaching and its consequences for both students’ learn-
ing and their socialisation into the practice. The developed approach is called 
communication analysis of companion meanings (CACM) and consists of 
three steps. The first step (EMA), also used in the first article, includes an 
analysis of the teacher’s epistemological move and its role for students’ 
learning process. Steps two and three are developed in this article. Step two 
includes an analysis of norms and step three is a companion meaning analy-
sis.  

The empirical material used in this article is the same as that used in arti-
cle one. The first step in the analysis (EMA) is the same as that included in 
the thesis’s first article. In this article, however, steps two and three of the 
CACM approach are developed in order to show how socialisation can be 
analysed in the same situation. The results show that the teachers’ Re-
constructing, Generative and Instructive epistemological moves point to 
what the students are supposed to pay attention to and how they are sup-
posed to observe. Together, these moves point in the direction of an induc-
tive norm; a norm that determines that by making generalisations it is possi-
ble to come to a right conclusion within the practice. When problemetising 
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this norm the companion meaning appear as naive empiricism, where the 
truth can be found by making proper experiments. 

In article number three, the CACM approach is taken one step further. 
Here, three teachers’ work with two different groups of students has been 
empirically studied, the aim being to identify the central epistemological 
norms and companion meanings that the students learn in these practices and 
the role the teachers’ moves play in this learning process. The investigation 
shows that two epistemological norms are central in the empirical material. 
The first norm (as also shown in the second article) is about the importance 
of investigating and indicating what is important knowledge in an empiristic 
norm. The second norm is about writing and thinking logically, which can be 
seen as important knowledge within a rationalistic norm. At first sight these 
two norms can be seen as opposites, although on closer investigation they 
seem to belong to the same classical epistemological tradition. In the com-
panion meaning analysis these norms are described in terms of naive empiri-
cism and naive rationalism. When discussed and problematised, the latter 
can be seen as excluding all human character from science. If this way of 
approaching science is not discussed in the classroom practice, the student 
may view science as inductive and rational in character and exclude alterna-
tive views from the practice of school science and perhaps also from the 
practice of science as a whole.  

The purpose of the fourth article is to use the epistemological move 
analysis developed in the previous articles to describe one teacher’s teaching 
in relation to established traditions within science education in Sweden. The 
empirical material consists of video recordings of four lessons with the same 
group of students and the same teacher. The students are all in Year 7 in a 
Swedish nine-year compulsory school. During these lessons the students 
work with a subject area called “Properties of the elements”. The assign-
ments were open in the sense that the students were expected to design and 
perform their own inquiries. The students were not given any written instruc-
tions and were free to use laboratory material, their chemistry textbooks and 
to ask the teacher for help. In each lesson the students were given a few dif-
ferent elements and the task of determining what the elements were. 

The results show that the teacher makes a number of different moves with 
regard to how to proceed and come to a conclusion about what the elements 
are. Many of these moves are special in that they indicate that the students 
need to be able to handle the procedural level of school science. These 
moves do not deal directly with the knowledge production process, however, 
but with methodological aspects. The function of the moves is to switch the 
students’ attention from one source of knowledge to another. The moves are 
aimed at helping the students to help themselves, since it is through their 
own activity and their own thinking that learning takes place. This is charac-
teristic in the teachers’ manner of teaching. When compared in a context of 
educational philosophy, this manner of teaching has similarities with pro-
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gressentialism; a mixture of essentialism and progressivism (Östman, 1995). 
This educational philosophy is a central aspect of what is called the aca-
demic tradition - a selective tradition common in science education in Swe-
den between 1960-1990 (Svennbeck, 2003; Östman, 1995). 

Discussion and implications 
The pragmatic, sociocultural and Wittgenstein inspired approach to teaching 
and meaning making outlined in the thesis offers a methodological and em-
pirical contribution to understanding this process in action and to handling 
continuity and change in meaning making processes. With this approach we 
do not need to ask for people’s opinions or worldviews, nor do we need to 
carry out interviews to obtain interesting results about teachers’ teaching and 
students’ learning and socialisation. 

The results show how it is possible to make close case studies of teachers’ 
manner of teaching and what consequences this manner will have for the 
students’ privileging. Furthermore, in articles two and three and partly in 
article four, I have especially focused on teachers’ teaching in relation to 
students’ socialisation, investigated which role the teachers’ manner of 
teaching plays in which epistemology the students use, and highlighted 
which view of science this usage represent. 

If the results of the studies with regard to teachers’ important role for stu-
dents’ meaning making are valid, there is a need for further and more in-
depth analyses of action in practice. The results show that the teacher is cru-
cial for the students’ privileging in the situation, which has consequences for 
how the students proceed in the learning process and for students’ socialisa-
tion into a specific ways of approaching school science and science as a 
whole. In these analyses of action there is a possibility to decide when and in 
which situation the teacher is helpful for the students’ further meaning mak-
ing. The benefit of developing an approach to studying the meaning making 
processes in action, where both learning and socialisation are considered, is 
that it facilitates discussions regarding choice of content, how a view of 
knowledge is created and the consequences for the fostering of democratic 
citizens. 
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Bilaga 1. Sammanställning av inspelat material inom Lärnot-
projektet           

                                         

                               
48 Elevens val i No för elever med No-profil 

Läsår   Skola Lärare     År   Ämne/  
Arbetsområde             

Ant 
tillf    

Bild 
+ Lj 
(min) 

Ljud 
(min)  

Vt-00 A-skolan Lärare 1 6-
7 

No: Sinnena 2 160  40 

Vt-00 A-skolan Lärare 2 6 No: Undersök material 1 80   
Vt-00 B-skolan Lärare 3 5 No: Planering 1 40   
Vt-00 C-skolan Lärare 4 4 Bi: Bänkarbete 1 30 30 
Ht-00 A-skolan Lärare 5 5-

6 
Tk: Broar 7 760 560 

Ht-00 C-skolan Lärare 4 5 Bi: Människokroppen 3 120  200 
Ht-00 B-skolan Lärare 3 5 Ke: Diverse 5 360  280  
Vt-01 A-skolan Lärare 5 5 Fy: Ellära 3 360   
Vt-01 B-skolan Lärare 3  No/Tk: Redovisning 1 80   
Ht-01 C-skolan Lärare 6 6 Elevens val: Droger48 2 320   
Vt-02  A-skolan Lärare 5 5-

6 
No: Gjuta kristaller/ 
Leta fakta om djur 

1 220   

Vt-02 Bb-skolan Lärare 7 6 No: Värderingsövning-
ar 

1 90   

Vt-02 C-skolan Lärare 6 6 Ke: Lösningsmedel 1 180  
Ht-02 C-skolan Lärare 6 7 Elevens val: 

Glas/Egenskaper 
4 360   

Ht-02 C-skolan Lärare 8 7 Ke: Ämnens egenska-
per 

6 490   

Ht-02 A-skolan Lärare 5 6-
8 

Ke: Ämnens egenska-
per 

6 750   

Vt-03 C-skolan Lärare 6 7 Elevens val: 
Kemi/reaktionshast. 

4 350   

Vt-03 C-skolan Lärare 6 7 Elevens val:  
Växthuseffekten/IT 

1 50  250  

Ht-03 C-skolan Lärare 6 8 Ke: Organisk kemi 4 320  640  
Vt-04 A-skolan Lärare 5 7-

9 
Ke: Organisk kemi 4 500  380 

Vt-04 C-skolan Lärare 6 8 Bi: Sex & samlevnad 2 280 280 
Vt-05 B-skolan Lärare 9 2   Fy: Astronomi 1 240 240 
Vt-05 B-skolan Lärare10 4-

5 
Fy: Astronomi 1 300 150 

Vt-05 C-skolan Lärare 6 9 Bi: Projekt (ute) 5 700  
Vt-05 A-skolan Lärare11 9 No: Rymdresan 5 1020  
To-
talt 

    72 136h  50h 
50 
min 
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