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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete syftade till att studera meningsskapandet i mötet mellan elever i skolår nio 

och en text ur deras lärobok i fysik. Arbetet utgick från ett pragmatiskt perspektiv och prövade 

praktisk epistemologisk analys, PEA, för att angripa den meningsskapande processen i detta 

möte. Det prövade angreppssättet PEA styrde metoden då analysen utgick från en pågående 

aktivitet, i detta fall mötet mellan elev och en lärobokstext i fysik. Mötet spelades in och 

observerades för att transkriberas och analyseras. Tydligt framkom att de meningar som skapades 

hos eleverna påverkades av lärobokens erbjudna innehåll. Ett innehåll med nära koppling till 

elevernas vardag och erfarenheter, där fysikaliska begrepp beskrevs med vardagliga ord 

möjliggjorde ett större meningsskapande än när det erbjudna innehållet saknade tydliga vardags- 

och erfarenhetskopplingar. Att relatera egna erfarenheter till det erbjudna innehållet visade sig 

dock vara komplext då dessa erfarenheter inte alltid genererade ett fysikaliskt korrekt 

meningsskapande utan i vissa fall snarare bidrog till missuppfattningar eller rena krockar som 

hindrade meningsskapandet.  
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Inledning 

 

Undervisningen i de naturorienterande ämnena på grundskolan har på senare år fått utstå kritisk 

granskning i massmediala och skolpolitiska diskussioner. Det som lyfts fram är framför allt 

svenska elevers sjunkande resultat i så väl matematik som kemi och fysik vid internationella 

jämförelser så som PISA1 och TIMSS2. Enligt PISA-undersökningen från 2012 fortsätter även 

läsförståelsen bland svenska 15-åringar att sjunka sedan 2009-års PISA-mätningar (Skolverket, 

2013). TIMSS-undersökningen mäter även svenska elevers intresse för och värdering av 

naturorienterande ämnen. I Skolverkets (2012) sammanställning av resultaten visas hur de 

svenska ungdomarna inte tycker att no-ämnen är intressanta och minst av allt uppskattar de fysik 

och kemi. ROSE-projektet3 som bland annat också undersöker 15-åringars attityder till 

naturorienterande ämnen visar resultat i samma linje som TIMSS fast med skillnaden att de tycker 

att ämnena är ok, men inte mer än så, vilket gör att de inte prioriteras av eleverna. Enligt Jidesjö 

(2012) är dock inte intresset för naturvetenskap eller de naturorienterande ämnena lågt utan 

eleverna är visst intresserade av ämnena men inte av de ämnesområden som tas upp i skolan. 

Deras intressen är snarare styrda av mediabilden av naturvetenskap. Det finns alltså en diskrepans 

mellan elevernas intresse och den undervisning som bedrivs i de naturorienterande ämnena och 

då främst fysik och kemi.  

En lärobok utgör ofta ett stöd för läraren i undervisningen. I de naturorienterande ämnena har 

läroboken haft ett stort inflytande över undervisningens innehåll enligt Skolverkets (2006) rapport 

kring läromedlens betydelse för undervisningen. I ämnen där ämnesstoffet hela tiden bygger på 

varandra har läromedlet det största inflytandet och till dessa ämnen räknas alltså de 

naturorienterande ämnena. Skolinspektionens (2010b) översyn av läromedel i fysik visade att 

böckerna inte var i linje med de rådande kursplaner som fanns då, vilket gör att lärare inte heller 

kan förlita sig på att läromedlet tillmötesgår det som krävs för att eleverna ska få med sig relevant 

kunskap. Därför blir lärobokens stora inflytande över no-undervisningen problematisk. En 

                                                
1 PISA (Programme for International Student Assessment) är en OECD organiserad internationell studie som mäter 
femtonåringars färdigheter i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studierna genomförs vart tredje år och 
inkluderar länder både inom och utanför OECD (Skolverket, 2013). 
2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie som bland annat undersöker 
elevers, motsvarande årskurs 4 och 8, kunskaper i och attityder till matematik  och naturvetenskap. Studien genomförs 
vart fjärde år (Skolverket, 2012). 
3 ROSE (The Relevance of Science Education) är ett internationellt forskningsprojekt för att lyfta ”elevers perspektiv på 
skolans naturvetenskap och teknik i slutet av den obligatoriska skolan inom affektiva dimensioner” (Jidesjö, 2012:70).  
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forskningsöversikt av hur no-läromedlen används såväl internationellt som i Sverige visar att 

läroboken till största del används för att planera undervisningen men att eleverna sällan arbetar 

med och läser texterna i böckerna (Nelson, 2006). Detta bekräftas även av Mindedal (2011) som 

visar att innehållet i no-undervisningen för en årskurs femma framför allt representeras av 

laborativt arbete och ett muntligt förmedlande av fakta och förklaringar. Eleverna möter här inte 

texter i de naturorienterande ämnena i tillräcklig utsträckning för att utveckla det 

naturvetenskapliga språket. Att tillgodogöra sig det naturvetenskapliga språket med sina specifika 

ord och begrepp och att få diskutera texter på en metatextuell nivå är viktigt för utvecklandet av 

textförståelsen och scientific literacy (Danielsson, 2010; Liberg m.fl., 2007; Mindedal, 2011). Studier 

kring läromedlens utformande och innehåll (Edling, 2006) visar hur läromedlens texter går från 

berättande och enklare form till mer förklarande, abstrakta och svårare ju högre upp i 

skolåldrarna man kommer. Just läroböcker i no är mer abstrakta och auktoritära än läroböcker i 

andra ämnen (Edling, 2006).  

Forskning och studier kring läroböcker och texter har främst behandlat användandet av 

läromedlet (Danielsson, 2010; Driscoll et al., 1994; Mindedal, 2011; Nelson, 2006; Skolverket, 

2006) och olika innehållsanalyser av såväl diskursiv karaktär (Östman, 1995) som av stoffkaraktär 

(Edling, 2006; Skolinspektionen, 2010b). Att istället fokusera på att studera texters möjlighet till 

meningsskapande hos eleverna blir då extra intressant. I den meningsskapande processen, som till 

exempel vid mötet med en text, görs alltid omedvetna och medvetna val kring vad som anses 

vara värt att uppmärksamma liksom vad som inte är det. Denna omedvetna värderande 

valprocess kallas privilegiering och resultatet av den påverkar lärandet och meningsskapandet 

(Östman & Almqvist, 2010). Att då veta hur texter i användning påverkar meningsskapandet 

skulle kunna hjälpa lärare att bättre förstå vilket lärande som sker då eleverna möter en viss typ av 

text. Med ökad förståelse kan man som lärare förhoppningsvis också stötta eleverna och fungera 

som riktningsgivare för ökad förståelse.  

Utifrån no-läroböckernas stora inflytande, deras höga abstraktionsnivå samt den låga graden 

av gemensamma samtal och bearbetning av lärobokstexterna i no-undervisningen kommer därför 

examensarbetet att fokusera på meningsskapande och läromedelstexter i fysik för grundskolans 

senare år. Att studera den mening som skapas i mötet mellan elev och text i de naturorienterande 

ämnena är en nästan outforskad del av det ämnesdidaktiska fältet. Tidigare studier kring detta har 

gjorts av Lidar (2010) med syftet att studera laborationsinstruktionens mening. Att däremot 

studera det meningsskapande som sker i mötet mellan läromedelstexter och elev har tidigare inte 

gjorts men efterfrågas av både Lidar (2010) och Mindedal (2011). Med detta examensarbete 

hoppas jag därför kunna belysa hur texter i handling påverkar meningsskapandet hos eleven.  
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Syfte och frågeställning 

Examensarbetet syftar till att analysera vilket meningsskapande som sker i mötet mellan elever 

och en lärobokstext, i detta fall en lärobokstext i fysik. Examensarbetet har även en explorativ 

karaktär eftersom jag i analyserna har arbetat för att hitta ett sätt att analysera textens betydelse i 

meningsskapandet. Resultatet av examensarbetet kan bidra till att öka förståelsen av elevers 

lärande i naturorienterande ämnen liksom att bidra till en diskussion hur lärare använder sig av de 

tillgängliga resurserna och potentiella konsekvenser av undervisningens genomförande. De 

frågeställningar som uppsatsen ska försöka besvara är följande: 

 

• Vad uppmärksammar eleverna i texten? 

 

• Vad är det i texten som inte är begripligt för eleverna? 

 

• Vad gör eleverna för att göra det obegripliga i texten begripligt? 

 

• Hur använder eleverna sig av lärobokstexten i mötet? 
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Litteraturöversikt 

 
Forskning inom det didaktiska fältet för naturvetenskapliga ämnen (no-didaktik), kan sedan en tid 

tillbaka räknas som ett eget forskningsfält (Helldén, 2005:7). Det som tidigt kom att dominera 

detta forskningsfält handlade främst om begreppsförståelsen och begreppsförändringen hos 

individen. Kritik mot denna fokusering på begrepp kom senare att bestå i uteslutandet av andra 

aspekter så som elevers attityder till naturvetenskap, diskussioner kring vad som räknas till 

naturvetenskapliga kunskaper, men även synen på att kunskap är något som formas i samspel 

med andra, det vill säga man bortsåg från sociala perspektiv (ibid.:12ff). Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande inom den no-didaktiska forskningen är numera vanligt förekommande. Till 

detta perspektiv kan även språkets betydelse för undervisning och lärande kopplas, vilket är en 

del av examensarbetets teoretiska bakgrund och återfinns därför i nästa avsnitt. Det växande 

språkliga intresset för lärande i de naturorienterande ämnena har resulterat i ett flertal studier och 

rapporter kring språket och innehållet i läromedel (Helldén, 2005:27f.). Denna riktning på 

forskningen har influerats av både lingvistiska, kontextuella och sociokulturella perspektiv och 

resulterat i kritiska innehållsanalyser av läroböcker och deras språk. De sista åren har denna 

forskning även kompletterats med studier kring läromedlens användande (Danielsson, 2010; 

Eriksson, 2011; Knain, 2002; Mindedal, 2011). Då detta examensarbete just ska beskriva elevers 

möten med en lärobokstext kommer följande avsnitt redogöra för några av tidigare studier och 

rapporter kring läroböcker i no-ämnena.  

Användning av läroboken 

I sammanställningen av forskning om läromedel (Reichenberg, 2010) märks att endast en 

minoritet av denna forskning berör de naturvetenskapliga ämnena. Den forskning som dock 

finns kring läromedel och läroböcker i no-ämnena är huvudsakligen kritisk till sättet läroboken 

används i undervisningen. De positiva sidor som lyfts fram är att elever får tillgång till all fakta på 

ett och samma ställe, att läromedel har en lugnande effekt på eleverna liksom att läraren på ett 

tidseffektivt sätt kan planera och organisera undervisningen (Nelsons, 2006:20). Det senare är en 

aspekt som även vissa (Danielsson, 2011; Edling, 2006; Mindedal, 2011; Skolinspektionen, 2010b; 

Skolverket, 2006) menar är negativa sidor av läroboksanvändandet.  

Läromedel i de naturorienterande ämnena används på olika sätt i olika åldrar. I yngre åldrar 

där en dominerande muntlig tradition tillämpas och där läraren istället väljer innehåll från flera 
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olika läromedel möter eleverna sällan skrivna no-texter och läroböcker är i stort sett helt 

frånvarande (Mindedal, 2011). Detta gäller framför allt kemi- och fysikämnena. De texter eleverna 

i tidiga stadier möter är lärarens tolkningar och ”översättningar” från läromedel samt en stor 

andel muntligt överförd text (ibid.). Detta blir problematiskt av flera skäl. Mindedal (ibid.:98ff) 

menar att läroboken bör ses som en resurs då den innehåller en lärpotential, vilken inte utnyttjas, 

tack vare sitt ämnesspecifika språk. I en muntlig tradition tenderar språkbruket att förenklas 

genom att anta en vardaglig form, vilket riskerar att resultera i ett chockliknande möte i äldre 

åldrar där läroboken istället har en central roll och där eleverna förväntas kunna läsa de 

ämnesspecifika texterna. Det finns en tradition inom no-undervisningen bland yngre (Berg m.fl., 

2007; Mindedal 2011) att den ska vara rolig och intresseväckande, men en ensidig betoning på 

praktiskt görande och samtal hindrar elever att möta hela ämnesinnehållet i enlighet med rådande 

kursplaner. 

Bland de äldre eleverna i grundskolan och på gymnasiet ser läroboksanvändandet annorlunda 

ut då läroboken tvärtom har ett betydande inflytande i undervisningen (Danielsson, 2010; Edling, 

2006; Eriksson, 2012; Knain, 2002; Skolverket, 2006). Resultatet från några studier (Driscoll et al., 

1994; Nelson, 2006; Skolverket, 2006) visar att det är vanligast bland lärare i de naturorienterande 

ämnena att använda sig av läroboken för planeringen av undervisningen. Läroboken har här en 

stark och framstående roll i undervisningen i no-ämnena. Enligt Edling (2006:46) var 93 % av all 

läst text under bland annat fysiklektionerna lärobokstext under tiden hennes studie pågick och 

enligt Danielsson (2011:167) kan läroboken till och med vara den enda text som används i no-

undervisningen. Knain (2002:95ff) pekar på att läroboken kan ses som en konserverande kraft i 

undervisningen dels genom sin starka roll i planeringsarbetet och utförandet av undervisningen 

men också genom sättet eleverna använder sig av böckerna. I Knains (2002) norska studie av 

fysikläroböcker på gymnasiet ansåg eleverna att läroboken var bra ur ett mer strukturellt 

perspektiv med layout, sammanfattningar med mera, men att de till största delen endast använde 

läroboken för att läsa inför proven. Driscoll et al. (1994:93) och Danielsson (2011:228) visar i sina 

studier att eleverna i undervisningen mest av allt använde läroboken till att svara på frågor. Vid 

dessa tillfällen används läroboken som uppslagsbok och eleverna sökläser, vilket endast innebär 

ett bläddrande på ett översiktligt sätt på jakt efter nyckelord eller meningar. 

Läroboksanvändandet i no-undervisningen för äldre elever kan avslutningsvis sägas omfatta 

lärares planering av undervisningen, besvarandet av instuderingsfrågor, hemläxor samt för att läsa 

till prov, som i Danielssons (2011) studie uteslutande byggde på läroboksmaterial.  
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Innehållet i läroböckerna 

Lärare för äldre elever i no-ämnena sätter alltså stor tilltro till de läromedel, vilket i största 

utsträckning motsvaras av läroboken, som används. Det betyder att läroboken blir läroplanens 

och kursplanernas förlängda arm, något som Skolinspektionen (2010b) är kritisk till utifrån 

resultaten av deras studie av fysikläroböcker för högstadiet. Denna studie visar hur 

fysikläromedlen inte lyfte fram alla aspekter ur dåvarande kursplanen (Lpo 94) utan fokuserade 

främst på fakta och samband. Etiska dilemman, hållbarhetsfrågor, etnicitetsfrågor och 

framtidsfrågor med mera var knappt synliga (Skolinspektionen, 2010:36). Det är därför av största 

vikt att läraren har stor kännedom om styrdokument och kursplaner. Lärarens roll och lärarens 

didaktiska kunnande är naturligtvis avgörande för sättet som en lärobok används och även för 

sättet undervisningen bedrivs. Det är inte läromedlet som bedriver undervisningen, även om den 

enligt studierna ovan har en betydande roll på val av innehåll och planering, utan det är läraren.  

Analyser av läroböcker i kemi visar att de är multimodala, vilket innebär att böckerna förutom 

text av olika slag även innehåller olika slags bilder, diagram och tabeller, modeller, 

flödesbeskrivningar med flödesscheman och förloppsbilder. Symbolspråket och abstrakta 

modeller som används för att beskriva och förklara naturvetenskapliga begrepp tillsammans med 

multimodaliteten gör att texterna i no-böcker har den högsta abstraktionsnivån jämfört med 

andra skolämnen (Edling, 2006; Ekvall, 2011). Till detta kan även böckernas höga lexikala täthet 

räknas med ämnesspecifika termer. Trots no-läroböckernas höga abstraktion är det inte 

eftersträvansvärt att göra texterna för konkreta med ett ökat vardagligt språk. Målet är att elever 

så småningom ska kunna tillgodose sig no-språket och dess särart samt innehållet i specialiserade 

texter som finns i samhället, vilket ett konkretiserande av läromedlen skulle äventyra (Edling, 

2006; Ekvall, 2011). En lösning på problematiken med den höga abstraktionsnivån föreslås vara 

ett fokuserat och gemensamt textarbete med metasamtal kring texterna. Studier visar dock att 

eleverna lämnas ensamma med no-texterna då textsamtal och arbete med texterna saknas under 

lektionstid (Edling, 2006; Danielsson, 2010; Wellington & Osborne, 2001:41).  

Texter som används i klassrummet för även med sig ett extra lärande då ett visst 

kunskapsinnehåll ska läras. Detta extra lärande kallar Östman (1995; 1998) för följemeningar och 

är ”meningar som automatiskt följer av att man undervisar ett kunskapsinnehåll eller som blir ett 

extra lärande när man lär sig vissa kunskaper och färdigheter” (Östman, 1998 s. 115).  

Summeras litteraturgenomgången har läroboken en central och viktig roll i undervisningen för 

de äldre eleverna. Englund (2009:128) pekar på hur kunskaperna om läromedelstexters roll för 

elevernas meningsskapande är låga. Vi känner till att texterna ses som auktoritativa och bärare av 

sanningen och att ”den mer komplexa förståelsen ofta försummas, ofta beroende på läromedlens 



 

 11 

atomistiska karaktär.” Utifrån studierna ovan som visar att eleven oftast lämnas ensamma med 

texterna i läroboken blir det därför intressant att med utgångpunkt i språkets roll i 

meningsskapandet studera det som sker i mötet när eleven möter och använder en text. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Meningsskapandet som utgör arbetets ena syfte analyserades genom att undersöka 

kommunikation i handling, det vill säga observation av en pågående praktik där en lärobokstext 

användes. Den analysmetod som tillämpades för analysen av den pågående praktiken motsvarar 

arbetets andra syfte och är av explorativ karaktär. Analysmetoden är i detta fall både en metod 

och en teori med utgångspunkter i det pragmatiska och sociokulturella perspektivet, vilket det 

kommer redogöras för nedan tillsammans med begrepp och tidigare forskning relevanta för 

arbetets teoretiska bakgrund.  

Teorier om lärande 

Forskning inom naturorienterad undervisning har under flera årtionden präglats av en 

konstruktivistisk syn på lärande (Helldén, 2005:12; Öhman, 2008:26). Denna syn härstammar från 

kognitivismen som var stor inom pedagogisk forskning under 1970- och 1980-talen (Håkansson 

& Sundberg, 2012:56ff). Kognitivismen ville förstå människans mentala processer och utmärkte 

sig genom att skilja kropp och intellekt åt. Det som mest har påverkat och som fortfarande 

påverkar synen på lärande inom no-ämnena är den del av kognitivismen som benämns 

konstruktivismen, vars främsta förespråkare var Piaget (Säljö, 2000:55ff). Enligt konstruktivismen 

är individens erfarenhet genom egna aktiva konstruktioner grunden för förståelsen av omvärlden. 

Individen ses som en aktiv varelse som utvecklas genom att skapa sina egna erfarenheter, såväl 

fysiska som intellektuella (ibid.). Vad gäller synen på undervisning och lärande ligger här fokus på 

individens förståelse av fenomen och utveckling genom separata stadier. Forskargrupper i Sverige 

har till exempel framgångsrikt studerat och beskrivit svenska elevers vardagsföreställningar om 

naturvetenskapliga fenomen (Helldén, 2005:12ff). Öhman (2008:26) beskriver konstruktivismens 

syn på meningsskapande genom att tidigare erfarenheter jämförs med nya så att mentala 

processer hela tiden balanseras vilket ger nya kunskaper, ett värdefullt sätt att förklara 

erfarenheternas kontinuitet. Enligt konstruktivismen är språket en bild av de konstruktioner 

individen skapar. Detta betyder att man genom att studera vad någon säger endast kan ”komma 

åt de mentala strukturer som motsvarar en vis begreppsförståelse eller moralisk utvecklingsnivå” 

(ibid.). Säljö (2000:67) menar att språket här har en passiv roll i meningsskapandet då kognitiva 

operationer sker och utvecklas utan inblandning av språket. 
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Denna dualistiska syn på språk och tänkande hos konstruktivismen började så småningom 

kompletteras med perspektiv som tog hänsyn till kontext eller det sociala samspelet med fokus på 

språket. Vygotskys teorier kring språk och kommunikation mellan individer som grund för 

lärande är utgångspunkt för det vi idag kallar det sociokulturella perspektivet (Helldén, 2005; 

Säljö, 2000). Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivets syn på lärande genom att 

peka på hur vi utvecklas tack vare samspel med individer i vår omgivning. Den miljö vi verkar i 

har alltså betydelse för vårt lärande, vilket kan ses som det sociokulturella perspektivets starkaste 

bidrag till förståelsen för meningsskapandet. Genom samspel och interaktion i sociala och 

kulturella sammanhang där tanke och handling följs åt har språkanvändningen och 

kommunikationen en avgörande roll för barnets utveckling. ”Kommunikation föregår tänkande 

och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss 

samhällelig gemenskap.”(Säljö, 2000:67). Den socialisation eller internalisering som sker är dock 

inte avbild av den rådande kulturen eller den samhälleliga gemenskapen, utan en 

omvandlingsprocess av ”den sociala dialogen till en inre dialog” från vilken nya tankar föds och 

med det en utveckling av lärandet (Öhman, 2008:26).  

Inom det sociokulturella perspektivet talas det även om medierande redskap eller resurser 

(Säljö, 2000). Medierande innebär en samverkan mellan människa och redskap där redskapet 

hjälper människan att förstå sin omgivning. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir lärande då en 

fråga om hur individer lär sig att tillämpa de medierande redskapen i specifika sociala miljöer. Det 

viktigaste redskapet är språket, som är ett redskap för handling vi lär oss genom att delta i olika 

sociala praktiker (Säljö, 2000). Likaså blir läroboken ett medierande redskap med en textgenre 

utifrån ämnesspecifika antagande om lärande. Det sociokulturella perspektivet menar att 

läroboken blir en produkt, konstruktion, av en institutionaliserad miljö som samtidigt den 

möjliggör en viss typ av lärande, det vill säga är konstituerande (Säljö, 2000:217ff). Med detta 

perspektiv borde alla som läser samma text i läroboken skapa samma meningar. Då denna 

uppsats syftar till att studera de meningsskapande processerna i mötet mellan elev och lärobokstext 

blir det sociokulturella perspektivet otillräckligt. Englund (2009:120ff) talar om lärobokstexten 

som ett meningserbjudande i undervisningen där textens innehåll bygger upp ett antal meningar 

som elever erbjuds i texten. Även om den skrivna texten i läroboken är enkelriktad med sitt 

typiska språkbruk betyder det inte att vi vet vilken mening texten får för de individer som läser 

texten (Lidar, 2010:24). För att kunna undersöka den mening som skapas vid användandet av en 

lärobokstext krävs istället ett pragmatiskt förhållningssätt. 

 



 

 14 

Pragmatiskt perspektiv  

Förenklat sagt står pragmatismen för en slags nyttofilosofi där nyttan alltid är målet (Hartman m 

fl., 2004:22). Typiskt drag för pragmatismen är dess fokusering på handlingar och erfarenheter. 

Enligt Dewey (1938/2004:173f) är erfarenheten grunden för utbildning och det är kvalitén i 

erfarenheterna som är avgörande för en erfarenhetsbaserad utbildning. Erfarenhet ska i detta 

arbete förstås som alla former av erfarenheter som elever har med sig och som lyfts fram för att 

tolka och komma vidare i en situation där man kör fast. I denna text kan dessa erfarenheter röra 

sig om naturvetenskapliga kunskaper eleven tillägnat sig genom läsning av populärvetenskapliga 

tidskrifter, kontakt med olika former av massmedia, filmer, skönlitterära böcker, samtal med 

familj eller vänner. Användandet av erfarenhet ska alltså läsas som all slags livserfarenhet utifrån 

Deweys (1938/2004) kriterier på erfarenhet.    

Den kritik som uppkommit mot det sociokulturella perspektivet rör bristen på fokusering av 

kontinuitet i meningsskapandet, det vill säga hur mening som skapats vid tidigare tillfällen 

påverkar senare meningsskapande, liksom bristen på förklaring till varför människor som deltar i 

samma situation kan skapa olika meningar (Lidar, 2010:14; Wickman & Östman, 2002a:602; 

Öhman, 2008:27). Det pragmatiska angreppssätt detta examensarbete tillämpar för att studera 

meningsskapandet är ett resultat av denna kritik. Enligt Wickman & Östman (2002a:602) kan en 

pragmatisk ansats ”…deal both with situational aspects and with continuous aspects of learning 

as a change of old meaning in light of new experiences.”. Med ett pragmatiskt förhållningssätt till 

meningsskapande och språkbruk kan både tidigare erfarenheter, social miljö och kulturellt 

sammanhang samspela då meningsskapande sker genom handling (Almqvist m fl., 2008; Lidar, 

2010; Lundqvist, 2009; Öhman, 2008; Östman, 2007).   

Meningsskapande utgår i examensarbetet från beskrivningen hur människor i en specifik 

situation gör sin verklighet begriplig (Almqvist m fl., 2008:13). Meningsskapande rymmer 

samtidigt lärande av kunskap, en socialisation och en personlighetsutveckling. I likhet med Lidar 

(2010) är examensarbetets analyser knutna till en undervisningssituation och ett institutionellt 

syfte, vilket i detta fall handlar om att kunna tillägna sig innehållet i en lärobokstext i fysik. 

Meningsskapande kan då ses som ett lärande som kan relateras till det som är meningsfullt i 

förhållande till fysiktextens syfte, vilket betyder att meningsskapandet analyseras utifrån vad som 

är giltigt inom fysikundervisningen (ibid.:27).  
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Transaktion och genomlevnadsperspektiv 

Det transaktionella perspektivet och genomlevnadsperspektivet bygger på pragmatiska filosofiska 

antaganden men ger samtidigt metodologiska konsekvenser (Öhman, 2008; Östman, 2007), vilket 

återkommer i arbetets nästa avsnitt.  

Transaktion innebär att det är i ”möten som vi iscensätter och genomlever, som vi själva och 

den omgivande miljön får mening.”(Östman, 2007:235f). Detta antagande bygger på Bentley och 

Deweys pragmatiska och metodologiska teorier om att meningsskapande endast kan studeras 

genom studier av mänskliga aktiviteter. Vad en människa lär i en viss situation kan aldrig studeras 

utan hänsyn till vad som sker i mötet eller i handling via kommunikationen (ibid.:234ff). På detta 

sätt tas hänsyn till både individen och den sociokulturella miljön (Öhman, 2008:32ff). Öhman 

(ibid.) beskriver transaktionen som en ömsesidig process där individen får erfarenheter i en 

sociokulturell miljö tillsammans med aktiviteter och handlingarna som utförs i vardagen. Dewey 

(1938/2004:185) menar att ”En erfarenhet är alltid vad den är, därför att en transaktion äger rum 

mellan en individ och vad som just då utgör hans omgivning.” I denna process återfinns alltså 

den kontinuitet som det sociokulturella perspektivet saknar. Erfarenheter från tidigare 

meningsskapande aktualiseras alltid då nya erfarenheter skapas under ett möte eller under en 

handling och detta sker under hela livet (ibid.).  

Genomlevnadsperspektivet eller förstapersonsperspektivet innebär att handling och språkbruk hänger 

samman. Det råder ingen uppdelning mellan språkbruk, meningsskapande och verkligheten 

(Öhman, 2008:30). Språkbruket ses i detta perspektiv som människor i handling (Östman, 2007: 

237). Perspektivet är inspirerat av Wittgensteins senare arbeten där han menar att vi omöjligt kan 

kliva ur språket då språket är ett sätt att leva (Öhman, 2008; Östman, 2007). Begrepp får så 

mening samtidigt som vi skapar nya erfarenheter i vår vardag. Med hjälp av språkspelsbegreppet 

beskrivs relationen mellan språket, erfarenheter och praktik, och den som kan språkspelet förstår 

de ord och begrepp som används i situationen. Genomlevnadsperspektivet eller 

förstapersonsperspektivet innebär att man kan studera hur språket används i olika situationer där 

människor kommunicerar och på så vis få en bild av vilka tidigare erfarenheter som aktualiseras i 

skapandet av nya och med det kunna studera det meningsskapande som sker (Östman, 2007).  

Det pragmatiska förhållningssättet resulterar i ett annat sätt att tolka begreppet epistemologi 

än det rent filosofiska. Här ses istället epistemologi som kunskap, lärande och meningsskapande 

direkt observerbart i praktiken, vilket då benämns som praktisk epistemologi. Wickman (2004) 

menar att den praktiska epistemologi beskriver hur individer skapar mening i pågående aktiviteter 

genom att ta hänsyn både till språkanvändning och handling. Just den praktiska epistemologin är 

den metodologiska och teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete.  
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Tidigare studier med praktisk epistemologi 

Det finns flera didaktiska studier med inriktning mot de naturorienterande ämnena som fokuserat 

på språkets roll i meningsskapande processer. Några av dessa som tillämpar den praktiska 

epistemologin kommer att redogöras för nedan. Urvalet av studier är gjord för att visa olika 

användningsområden där analys av den praktiska epistemologin, praktisk epistemologisk analys 

(PEA) varit ett metodologiskt tillvägagångssätt och analysverktyg. PEA beskrivs av Östman 

(2008:128) som ”en detaljerad analys av hur människor tar sig vidare med den aktivitet de är 

involverade i och vilka konsekvenser det har för lärandet.” 

Wickman och Östman (2001, 2002a, b) tog fram metoden för att analysera den praktiska 

epistemologin, det vill säga PEA. Under ett pågående laborativt moment med biologistudenter på 

universitetet studerades och analyserades språkanvändningen i handling för att få kunskap om 

vad som påverkade studenternas meningsskapande. Wickman och Östman (ibid.) visar i tre 

artiklar hur den praktiska epistemologin kan analyseras och tänkbara tillämpningsområden för 

analysmetoden.   

Ett annat område där PEA har använts som analysmetod behandlar våra estetiska erfarenheter 

och deras roll vid meningsskapandet. Med hjälp av PEA som analysmetod för meningsskapandet 

studerade Jakobsson och Wickman (2008) estetiska erfarenheters konsekvenser för att lära sig 

naturvetenskap och dess normer samt möjligheten för att bli delaktig i denna praktik. Vidare 

använde sig Hamza och Wickman (2008) av PEA för att studera hur eventuella missuppfattningar 

inom elektrokemin påverkade meningsskapandet. Lundegård (2007) tillämpade även PEA i sin 

avhandling kring studenters resonerande kring hållbarhetsfrågor. PEA har också använts som ett 

första analyssteg för att sedan analysera hur lärarens handlingar påverkar meningsskapandet. Den 

senare analysmetoden kallas för Epistemological Move Analyses (EMA) och med denna kan till 

exempel lärares handlande relateras till olika utbildningsfilosofier och selektiva traditioner i 

svensk no-undervisning (Lundqvist et al. 2012).  

Praktisk epistemologisk analys har alltså inte tidigare tillämpats för att studera 

meningsskapandet i mötet med en lärobokstext, vilket ytterligare motiverar detta arbetes 

explorativa syfte.      
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Metod 

 
Ett av syftena med detta examensarbete är att bidra till förståelsen kring elevers lärande i no-

ämnena, vilket innebär att arbetet tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med ett 

epistemologiskt tolkningsperspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008:14; Bryman, 2011:32f). Bryman 

(ibid.:40f) beskriver kvalitativa studier som teorigenererande, tolkande och med en bild av 

verkligheten som ständigt föränderlig utifrån ”individernas skapande och konstruerande 

förmåga.”, vilket gör att examensarbetet fokuserar på förståelsen och inte på en absolut bild av 

verkligheten.  

Andra syftet med arbetet är att se om analysmetoden praktisk epistemologisk analys, PEA, är 

fruktbar för att studera meningsskapandet i mötet mellan individ och text. Det pragmatiska 

perspektivet som PEA kräver har metodologiska konsekvenser genom att studien måste vara 

empirnära och studera pågående processer (Almqvist m. fl., 2008:11ff). Detta skedde genom att 

elevsamtal kring ett textavsnitt ur en fysiklärobok med tillhörande uppgifter observerades och 

spelades in.  

Val av undersökningsdesign 

Den undersökningsdesign som utgjorde ramen för examensarbetet var fallstudien. Fallstudien 

”rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall.” (Bryman, 2011:73). Det fall som 

examensarbetet ingående studerade var elevers möte med en lärobokstext i fysik. Utifrån 

Brymans (ibid.:77) beskrivning kan man även kategorisera fallet som ett exemplifierande fall. Det 

exemplifierande fallet ska försöka beskriva en vanlig situation och valet av denna typ av fall 

grundar sig i att det ”kan representera en bredare kategori fall eller för att de utgör en passande 

kontext för vissa forskningsfrågor som ska besvaras, inte för att de är extrema eller ovanliga på 

något sätt.” (ibid.). Att studera mötet som sker mellan elev och lärobokstext kan anses 

representera en bred kategori av fall utifrån bakgrunden att lärobokstexten oftast lämnas till 

eleven att möta på egen hand (se ovan). 

Urval 

Urvalet styrdes både av den tänkta tid arbetet skulle omfatta samt möjligheten att få tillträde till 

en skolmiljö där inspelningar kunde ske. Detta ledde till ett bekvämlighetsurval av skola, vilken 

motsvarade min egen arbetsplats och var inte oproblematiskt vad gäller eventuell påverkan på 
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elevernas diskussioner liksom anonymiteten hos de inspelade eleverna. För att minska detta etiska 

dilemma sållades klasser med egna elever bort och istället valdes elever ifrån årskurs nio ut. Att 

det blev elever från årkurs nio styrdes av att den läraren som ville bidra till arbetet endast 

undervisade i denna årskurs. Deltagandet byggde enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer 

på frivillighet, och bland de elever som anmälde sig som frivilliga deltagare valdes 19 elever ut 

som var närvarande vi inspelningstillfällena; sex flickor och 13 pojkar. Fördelningen mellan 

flickor och pojkar blev tyvärr ojämn med bara en tredjedel flickor, vilket är negativt ur ett 

genusperspektiv. Valet föll dock på att få till så många inspelningar som möjligt för att säkerställa 

en viss mängd insamlad data, vilket gjorde att majoriteten pojkar fick kvarstå. Bland de 

medverkande eleverna fanns både elever med svenska som första- och andraspråk, där dock 

endast två hade svenska som sitt andraspråk. 

Metod för och genomförande av datainsamling 

Utav de elever som tackat ja till medverkan gjordes fem grupper där sammansättningen 

påverkades av vilka elever som fanns tillgängliga vid inspelningstillfället. I dessa grupper var det 

tre eller fyra elever samt undervisande lärare som deltog. Den undervisande läraren deltog vid två 

av inspelningstillfällena men kunde på grund av tidsbrist inte delta med de tre sista grupperna. 

Detta påverkar delvis resultatet i denna uppsats då de tre sista grupperna inte hade samma 

förutsättningar som de två första grupperna fick där läraren kunde fungera som riktningsgivare 

(Lundqvist, 2009). Utifrån bakgrunden ovan där det framkommit att elever oftast lämnas 

ensamma med texten i no-undervisningen är det dock inte oviktigt att se vad elever 

uppmärksammar och vilka erfarenheter elever knyter an till då läraren saknas som riktningsgivare. 

De deltagande eleverna delades in i fem grupper enligt följande: 

 

 Grupp 1: pojke 1 (P1), pojke 2 (P2), flicka 1 (F1), flicka 2 (F2), lärare (L) 

 Grupp 2: pojke 3 (P3), pojke 4 (P4), flicka 3 (F3), flicka 4 (F4), lärare (L) 

 Grupp 3: pojke 5 (P5), pojke 6 (P6), pojke 7 (P7), flicka 5 (F5) 

 Grupp 4: pojke 8 (P8), pojke 9 (P9), pojke 10 (P10) 

 Grupp 5: pojke 11 (P11), pojke 12 (P12), pojke 13 (P13), flicka 6 (F6) 

 

Eleverna läste en för dem ny text inom det aktuella fysikavsnittet de arbetat med under 

lektionerna och fick sedan i grupp försöka besvara utvalda uppgifter som knöt an till texten. 

Samtalen kring frågorna spelades in med hjälp av diktafon samtidigt som jag deltog som 

observatör. Min roll som observatör var passiv i det avseendet att jag inte deltog i de samtal och 

diskussioner som förkom mellan eleverna. Vid ett fåtal tillfällen vände sig eleverna till mig med 
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frågor som jag då besvarade men det gällde frågor om diktafonen var på eller om de var färdiga. 

Att jag fanns på plats var inte ovant för dessa elever då jag ofta har besökt deras klassrum 

tidigare, däremot var de inte vana vid att bli inspelade och observerade. Elevernas aktiviteter 

antecknades under inspelningarna en bit bort ifrån gruppens placering för att min närvaro skulle 

vara mindre kännbar. Syftet med observationen var att få fram om, när och hur eleverna tog hjälp 

av läroboken för att ta sig vidare då de körde fast, vilket skulle vara av stor vikt för analysarbetet 

och därför avgörande för beslutet att medverka som observatör. Vid inspelningstillfällena valdes 

ett grupprum där varje grupp fick sitta för att kunna läsa och diskutera ostört och för att 

ljudupptagningen skulle fungera optimalt. Deltagarna var placerade runt två ihopsatta bord så att 

alla kunde se varandra och diktafonen som användes för ljudupptagning var placerad på bordets 

mitt.  

Val av text och uppgifter 

Text och uppgifter hämtades ur läroboken Fysik Direkt (Andersson 2006:154-157, 168-169). 

Texten handlade om olika energiformer, energiprincipen och energiomvandlingar. Valet av text 

styrdes av den pågående undervisningens innehåll och i dialog med den undervisande läraren. 

Uppgifterna representerade literacybegreppets vision I genom att de var traditionellt utformade 

no-frågor där rätta svar fanns med den rätta förklaringen. Inom naturvetenskap kan 

literacybegreppet delas upp i två riktningar; vision I och vision II (Östman & Almqvist, 2010). 

Vision I kan förenklat sägas stå för en mer traditionell syn på hur de naturvetenskapliga 

skolämnena ska läsas med fokus på begreppsförståelse. Vision II beskriver hur no-ämnena bör 

läsas för att förbereda eleverna inför medborgerliga och demokratiska rättigheter och skyldigheter 

genom att lyfta upp etiska och moraliska frågor (ibid.). Det kan ses som två motsatta poler inom 

scientific literacy men båda visionerna bör verka samtidigt för att no-ämnena ska framträda med 

sin helhet.  

Uppgifterna ur läroboken var följande: 

1. Vilka energiomvandlingar sker i ett kraftverk när man eldar olja för att få elektricitet? 

2. Vilka energiomvandlingar sker i fotosyntesen? 

3. Beskriv de energiomvandlingar som sker när du studsar en basketboll i golvet. 

4. Vilka energiomvandlingar sker när vagnen rullar längs banan? 

När är farten som störst? Vad betyder det energimässigt? 

 

 

 

5. Vad menar man med att all energi tillslut blir värme? 
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Etiska överväganden 

Examensarbetet bedrevs i enlighet med de etiska riktlinjer som anges av Vetenskapsrådet (2011) 

och som också finns beskrivet i Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2011:131f). Då det empiriska 

materialet bygger på ljudinspelningar av elever i skolår nio som fyllt femton år, behövdes inte 

vårdnadshavares godkännande för medverkan. Informationskravet som säger att deltagarna ska 

ges tydlig information om studien tillgodosågs genom att eleverna i god tid innan 

ljudinspelningarna ägde rum fick information både muntligen och i pappersform om studiens 

syfte, frivilligheten, rätten att avbryta studien, villkoren och vilka moment som ingick, liksom 

samtyckeskravet. Informationsbrevet innehöll en svarsdel där eleverna kunde tack ja eller nej till 

medverkan samt skriva under (se bilaga 1). På grund av konfidentialitetskravet, som innebär att 

alla personuppgifter måste skyddas, är namnet på skola och deltagare fingerade i denna text och 

förvaringen av allt insamlat material skedde på ett säkert sätt så att inte obehöriga kunde ta del av 

det. I enlighet med nyttjandekravet kommer materialet endast att användas i forskningssyfte. 

Deltagarna blev även erbjudna att ta del av arbetets produkt.  

Analysmetod och transkription 

Konsekvensen av ett pragmatiskt förhållningssätt till meningsskapande är att metod och analys 

måste utgå från händelser, i detta fall mötet med en lärobokstext och dess frågor. Textens 

betydelse för meningsskapandet var i fokus men också på vilka andra sätt eleverna skapar sig 

mening. Som tidigare nämnts användes praktisk epistemologisk analys, PEA, för att analysera 

samtalen. Denna analysmetod bygger på att studera hur individer tar sig vidare i olika möten, vad 

som står fast i mötet, vilka gap som finns och vilka relationer som skapas för att överbygga gapen 

(Wickman & Östman, 2001, 2002a, b; Wickman 2004). Det som står fast är sådan kunskap som 

eleverna har och som de använder eller tillämpar obehindrat. Det kan vara naturvetenskapliga 

begrepp eller ord som de använder utan att tveka i ett sammanhang. Det som står fast behöver 

inte vara sant eller korrekt ur en utomståendes eller ämnesspecifikt perspektiv och det kan också 

ändras över tid. Detta betyder att det som en gång stod fast i en viss situation inte behöver stå 

fast i en annan situation (Wickman, 2004:328f).   

I olika situationer kan gap uppstå mellan det som står fast hos en individ, det vill säga det som 

en individ verkligen känner till, och det sker i mötet eller situationen. Detta kan uppmärksammas 

i samtal och diskussioner som tvekan eller frågor. För att kunna gå vidare och överbygga gapet 

måste nya relationer skapas mellan det som tidigare stod fast och det som skapade gapet. Om nya 

relationer kan skapas sker ett meningsskapande men om det inte skapas några nya relationer finns 
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gapet kvar utan att något meningsskapande har skett enligt Wickman (ibid.). I detta arbete 

motsvaras gapet både av de uppgifter till texten som fysikboken ger och som eleverna ska 

besvara, men också av innehåll i texten eller uppgiften som eleverna inte begriper.  

Det analytiska tillvägagångssättet för att studera meningsskapandet i mötet med texten blir 

därför att jämföra det innehåll som texten erbjuder med de relationer som eleverna skapar för att 

fylla gapen, med det som står fast hos eleverna samt med de gap som uppstår i mötet med texten. 

Genom att jämföra skapade relationer, det som sår fast och gap som uppstår, med textens 

innehåll går det att uttala sig om arbetets två första frågeställningar; vad eleverna uppmärksammar 

i texten liksom vad det är i texten som inte är begripligt. Första analyssteget motsvarades därför 

av en analys av det innehåll som texten erbjöd. Andra analyssteget bestod i att de transkriberade 

elevsamtalen analyserades. De två sista frågeställningarna vad eleverna gör för att göra det 

obegripliga i texten begripligt, samt hur de använder sig av läroboken besvarades genom att 

studera hur de skapade relationer eller inga alls. Observationerna bidrog till att se när och hur 

eleverna använde sig av läroboken, vilket analysen krävde. I analysarbetet kategoriserades även 

elevernas sätt att bemöta texten och uppgifterna utifrån relationer, gap samt sådant som stod fast.  

Reflektion över metoden 

Då examensarbetet är en fallstudie och av kvalitativ karaktär får begreppen reliabilitet och 

validitet inte samma innebörd som vid kvantitativa studier (Bryman 2011). Resultatets giltighet 

blir endast gällande för dessa elever i denna situation. Däremot är upplägget med elever som läser 

en text ur ett naturvetenskapligt läromedel för att besvara frågor relativt vanligt (se inledningen 

ovan), vilket gör resultatet intressant så som ett exemplifierande fall (ibid.:77). Resultatet gällande 

arbetets explorativa karaktär blir också gällande för denna studie och denna situation men visar 

ändå om analysmetoden är fruktbar och värd att tillämpa vid andra studier av elevers 

meningsskapande i möten med texter av olika slag. 

Metod- och analysvalet som gjordes var relevant för arbetet utifrån examensarbetets två 

syften, dels att studera meningsskapandet i mötet mellan elev och en lärobokstext (deskriptivt), 

dels att pröva en analysmetod för detta möte (explorativt). Elevsamtalen kring lärobokstexten 

observerades och spelades in för att sedan analyseras med hjälp av praktisk epistemologisk analys, 

PEA, vilken ska bidra med resultat till arbetets deskriptiva syfte kring meningsskapandet. PEA 

studerar den kunskap som stod fast och de relationer eleverna skapade mellan texten, uppgiften 

och eventuella erfarenheter vilket gör analysmetoden användbar för att uttala sig om vad i texten, 

om något, eleverna uppmärksammar respektive inte uppmärksammar. PEA studerar även de gap 

(tveksamheter och frågor) som elever uppvisade i samtalen, vilket gör det möjligt att uttala sig om 
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vad som är obegripligt för eleverna. Att använda PEA som analysmetod kändes därför motiverat. 

PEA, bygger på analyser av ett specifikt sätt att läsa de transkriberade samtalen och blir så en 

metod för att få stringens. PEA är en analysmetod som någon annan kan tillämpa på samma 

material och då få fram samma resultat. Valet att delta som observatör motiveras genom att 

elever i samtalen kan hänvisa till texten explicit genom uttalanden men även genom att peka i 

texten och läsa den igen. För att fånga när och hur eleverna pekade i och läste texten igen 

behövdes observationerna som komplettering till ljudinspelningarna.  

Min närvaro som observatör under inspelningen och själva inspelningen i sig bör troligen 

påverkat eleverna i deras samtal på något sätt, vilket betyder att eleverna kan ha agerat och 

resonerat annorlunda om diktafon och författare inte funnits på plats. Ett alternativt sätt att 

samla in data hade varit att filma lektionsskeendet. På grund av brist på tillgången till lämpligt 

material och tid för detta, valdes istället diktafon och observation. Filminspelning hade inte heller 

garanterat att eleverna agerat på ett för dem normalt sätt, vilket gör arbetes metod för 

datainsamlandet motiverat. Valet att spela in ljudet från elevernas samtal i ett grupprum, skilt från 

deras normala klassrumssituation, var inte optimalt för studien eftersom detta kan ha påverkat 

eleverna men utifrån de verktyg som fanns till hands för inspelningarna krävdes en avskild plats 

för kvalitén på ljudet. En annan nackdel med valet av inspelningslokal blev att grupperna inte 

kunde spelas in samtidigt, vilket gjorde att speciellt grupperna 4 och 5 fick längre tid att arbeta 

med det aktuella avsnittet även om de aldrig tog del av texten innan inspelningarna. Att inte 

kunna spela in alla grupper samtidigt blev också ett resultat av valet att medverka som observatör. 

En filminspelning hade inte heller löst detta dilemma då det hade krävt en större uppsättning 

kameror, vilket inte fanns som alternativ.  
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Resultat och analys  

 
Nedan följer redogörelser för och analyser av de textavsnitt i läroboken som kan sägas motsvara 

bokens uppgifter och som eleverna diskuterade tillsammans, liksom redogörelser för och analyser 

av utdrag ur elevernas samtal kring de olika uppgifterna till texten. Eftersom det innehåll texten 

erbjuder eleverna skiljer sig stort mellan de olika uppgifterna valdes utdrag ur elevsamtalen från 

alla fem uppgifter. De samtalsutdrag som redovisas nedan är även valda för att visa en så stor 

variation som möjligt av elevernas sätt att bemöta och behandla text och uppgift. Först 

presenteras textutdragen tillsammans med elevsamtal uppgift för uppgift, följt av en 

sammanfattande analysdel.  

Uppgift 1 - Vilka energiomvandlingar sker i ett kraftverk när man eldar olja för att få 

elektricitet? 

Texten beskrev hur kemisk energi i kol omvandlas till värme- och rörelseenergi samt att elektrisk 

energi är ett ytterligare steg efter rörelseenergin och finns i kraftledningar och i väggkontakter i 

hemmet. Innehållet som erbjöds bygger på kunskaper om hur ett ånglok, en ångmaskin och 

ångturbin fungerar. Det kräver att eleven känner till detta sedan tidigare och att man till exempel 

är bekant med ordet turbin. Elektrisk energi beskrevs vidare som något som åker i kraftledningar 

till våra väggkontakter. För att förstå detta måste eleven ha kunskaper om vad kraftledning och 

väggkontakt är. Det saknades utförligare och mer beskrivande förklaringar till hur de olika 

energiformerna bildas och omvandlas; värme blir till rörelse och rörelseenergin blir till elektrisk 

energi som skickas i kraftledningar. Att förstå hur energin omvandlas kan därför bli svårt om en 

elev endast utgår från texten för att skapa sig egna relationer mellan energiomvandlingarna. 

 

Tabell 1.  Utdrag ur lärobokstexten rörande uppgift 1 

Textutdrag 1 

Precis som i det gamla ångloket har man i många typer av kraftverk en sorts ångmaskin och kallas ångturbin. I kraftverket är det 

antingen kemisk energi i kol, olja eller biobränslen, eller kärnenergi från vissa typer av atomer som till värme. Även där omvandlas 

värmen till rörelseenergi, men sedan går man ett steg till. Man omvandlar den rörelsen till elektrisk energi som skickas ut i 

kraftledningar och hem till dina väggkontakter. (Andersson, 2006:155) 
 

Detta visade sig även bli fallet. I grupp 1,2 och 3 fanns det ingen elev som kunde redogöra för 

detta utan stöd av lärare eller ytterligare läsning i texten. I grupp 1 och 2 där läraren deltog 
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ställdes ledande frågor för att rikta elevernas uppmärksamhet mot energiomvandlingarna och 

framför allt energiformerna. Vid ett tillfälle hänvisade läraren i grupp 1 konkret till bokens 

innehåll; ”om man säger såhär fanns det några andra exempel i boken då på just det där med 

energiomvandling …”  

 

Tabell 2. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 1 
Grupp 1 med lärare: Alla sökläste i boken Kategorisering Relation 

1 
 
2 
3 

 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
6 

 
7 
8 

P1 
 

L 
P1 

 
 

F1 
 

 
P2 

 
 
 

L 
 

P1 
L 

det kan man väl göra på olika sätt. nej, eller ja… 
först oljan har sån där kemisk energi 
mmm… 
och sen då när man... fast, ummh, sådär eldar på så 
att det börjar brinna... då blir det värme... kan, 
vänta... mmm (Ohörbart) 
ja, det blir värmeenergi från den kemiska energin 
och sen så blir det elektricitet, elektrici... ja. 
 // 
nej, man kan använda… alltså bara värme kan man 
inte göra energi av. alltså elektrisk energi. man 
behöver någonting som man använder den värmen 
till… 
om man säger såhär fanns det några andra exempel 
i boken då på just det där med energiomvandling 
ångloket 
men annat då än olja? 

Tvekan - gap 
Relation till 
innehållet 
Tvekan -gap 
erfarenhet 
 
Relation till 
innehållet 
 
 

 
Gap 
 

 
 
Relaterar till 
innehållet 

 
olja – kemisk energi 
 
 
brinna – värme 
 
energiomvandling- 
kemisk- värme– 
elektrisk energi 

 
 

 
 

 
 
energiomvandling – 
ånglok 

 

Samtalet visar svårigheten med att förstå hur energiomvandlingarna hänger ihop och vad de 

egentligen representerar. Eleverna kunde inte beskriva hur värmeenergin utnyttjas för att skapa 

rörelseenergi som så småningom producerar elektrisk energi. Textens erbjudna innehåll 

förklarade inte heller hur detta går till utan lämnade eleverna med otillräckliga alternativ för att 

skapa relationer, vilket genererade tveksamheter och gap. Läraren i denna grupp riktade eleverna 

mot att finna en relation till bokens innehåll med beskrivningen av ångloket och 

energiomvandlingarna kemisk, värme- och rörelseenergi. Genom att slutna frågor ställdes utan 

krav på beskrivningar eller förklaringar svarade eleverna endast med ett ord, det vill säga ett 

upprabblande av energiformer utan någon beskrivning eller koppling till något, vilket troligen inte 

leder till något djupare om ens något meningsskapande eftersom eleven inte fyller gapet med 

någon relation. Det eventuella meningsskapande som skapades bland eleverna blev högst troligt 

på en ytlig nivå, det vill säga en form av kortvarigt kunnande, eftersom få relationer skapades.  
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Tabell 3. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 1 
Grupp 4: Alla talade fritt Kategorisering Relation 

9 
10 
 
 

11 
 
 

12 
 

13 

P8 
P9 
 
 
P8 

 
 
P9 
 
P8 

det bildas värme antar jag… 
jag antar att man eldar oljan så att den blir varm 
eller så det blir varmt. och dom gör om... alltså 
hettan till elektricitet som solceller typ. 
ja... men egentligen så vad tjänar man på det? man 
måste ju elda upp olja på nåt sätt. då går det ju åt 
värme också. 
men om, jag menar om du tar en tändsticka och 
kastar in i oljan kommer det brinna.  
ja, det känns inte så... 

Tvekan - gap 
Tvekan - gap 
Relation till 
erfarenhet 
 
Tvekan – gap  
 
 
Står fast 
Osagt- gap 

elda olja - värme 
elda olja – värme 
solceller - hetta – 
elektricitet 
 
 
 
 
olja - brännbart 

 

Elev P9 i grupp 4 skapar en relation mellan värmeenergi och en tidigare erfarenhet, solceller, för 

att beskriva hur elektrisk energi kan skapas. Detta visar hur skapade relationer och därmed 

meningsskapande inte behöver vara sanna ur ett naturvetenskapligt perspektiv och blir då istället 

exempel på en inkorrekt mening som skapas i mötet. Att beskriva hur värmeenergi omvandlas till 

rörelseenergi för att sedan bli elektrisk energi var svårt även för denna grupp. Deras resonemang 

om vinsterna med att elda oljan för att skapa värmeenergi visar att de inte lyckas överbygga gapet 

med vare sig innehållet i texten eller erfarenheter. Även denna grupp visade sig därför också ha 

svårt att skapa tillräckligt med relationer för ett meningsskapande kring energiomvandlingarna i 

ett kraftverk. 

 

Tabell 4. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 1 
Grupp 5: 
P11 talade fritt, F6, P12 och P13 sökläste i boken 

 
Kategorisering 

 
Relation 

14 
 
15 

 
 

16 
17 
18 
19 

 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 
 
 
27 
28 

F6 
 

P11 
 
 
P13 
P11 
P13 
P11 
 
F6 
P11 
F6 
P11 
F6 
P13 
P11 
 
 
 
P13 
F6 

vad jag fattade det som så är det elektrisk energi.  
 
nej, men det, det stod där att det sker flera 
omvandlingar. 
// 
vad då för nåt?  
titta, först när man, när man bränner oljan… 
mmm… 
det är, det är energi som kommer ut där ifrån det är 
ju rörelse…  
mmm… 
nej!  
nej, det är värme.                                                              
det är kemisk…  
ja, kemisk.  
ja. 
Ja, det är kemisk. själva oljan är kemisk. när man 
värmer den, då du värmer, sen rör den på sig då är 
det rörelse sen när den kommer ut till vår 
elektrici...ska. då blir det elektricitet. 
ok. 
ok. ja, det är ju svar på den frågan. 

Relation till 
innehållet 
Hänvisar till 
innehållet  
// 
Fråga – gap 
Står fast 

 
Står fast 
Felsägelse 

 
 

Sökläser 
 

Sökläser 
Sökläser 
Står fast 

 
Relation till 
innehållet 

elektricitet– elektrisk 
energi 
 

 
 
 

olja – brännbart 
 
elda – ger energi  
 
 
 
 
 
 
 
olja – kemisk  
värme – rörelse 
rörelse - elektricitet 
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Endast hos en elev, P11 i grupp 5, stod de olika energiformerna kemisk, värme- och rörelseenergi 

fast. Han använde sig av begreppen utan tvekan, även om han råkade säga fel först, och visade 

det genom att väldigt kort förklara hur de hängde ihop. ”Det är kemisk. Själva oljan är kemisk. 

När man värmer den, då du värmer, sen rör den på sig då är det rörelse sen när den kommer ut 

till vår elektrici...ska. Då blir det elektricitet.” Den beskrivning han använder liknar textens 

innehåll, vilket då kan sägas peka på att ett visst meningsskapande har skett utifrån texten. Det är 

dock en otydlig beskrivning utan några förklarande kopplingar mellan energiformerna. Den 

skapade meningen täckte dock inte hela uppgiften eftersom det fortfarande fanns ett gap mellan 

rörelseenergin och den elektriska energin. Den energiomvandlingen kunde eleven inte beskriva 

eller förklara, vilket inte heller boken gjorde. Här lämnade alltså boken ett gap till eleven som 

denne själv inte kunde fylla med egna och tidigare erfarenheter. Att till fullo fylla gapet visade 

eleverna inte heller intresse av. Fokus låg snarare på att finna ett svar, vilket flicka 6, F6, ger 

uttryck för ”ok. ja, det är ju svar på den frågan.”. 

Det som eleverna till störst del uppmärksammade i texten var värmeenergin. Att eleverna hade 

lättare att knyta an till begreppet värmeenergi beror troligen på att det är en mer bekant 

energiform. Värme vet alla vad det är. Kemisk energi, rörelseenergi och elektrisk energi är 

begrepp som inte har en lika självklar närhet till deras tidigare erfarenheter och därför svårare att 

skapa relationer till. Begreppet elektrisk energi var den energiform och begrepp som användes 

minst av eleverna i sina samtal och kan därför anses vara det begrepp som eleverna hade svårast 

att förstå och skapa relationer till. P2 i grupp 1 exemplifierar hur svårt det kan vara för eleven att 

förklara hur den elektriska energin skapas utifrån textens brist på beskrivning av detta.  

Att uppmärksamma och kunna beskriva energiomvandlingar och skapa relationer mellan 

bokens uppgift och texten samt någon tidigare erfarenhet var svårt.  Efter att ha sökläst i texten 

efter svaret blev det mest ett uppradande av olika energiformer utan någon direkt koppling 

mellan dessa och något att hänga upp dem på. Alltså skapades få relationer som kunde generera 

ett meningsskapande kring denna uppgift. 

 

Uppgift 2 – Vilka energiomvandlingar sker i fotosyntesen? 

Det innehåll som texten erbjöd i denna uppgift var beskrivande med en tydlig koppling till 

bekanta begrepp som sol, äppelträd, gröna blad, mat och kropp. Eleverna har sedan tidigare 

skolår även bekantat sig med begreppet fotosyntes. Utöver dessa mer eller mindre bekanta 

begrepp innehöll texten även begrepp som kräver mer kunskap än den rent vardagliga. Begrepp 
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som näringsämne och celler måste eleven känna till för att kunna förstå var ifrån den kemiska 

energin kommer och var den omvandlas. Den elektriska energin beskrevs också på ett nytt sätt 

jämfört med förra uppgiften genom att den här relaterades till nervsignaler.  

 

Tabell 5. Utdrag ur lärobokstexten rörande uppgift 2 

Textutdrag 2 

När solen lyser på de gröna bladen i till exempel ett äppelträd, fångar de upp ljusenergi och använder den för att bygga 

olika näringsämnen. Ljusenergi blir med hjälp av fotosyntesen kemisk energi. När du sedan äter ett äpple från trädet 

omvandlar cellerna i din kropp den kemiska energin till värmeenergi och rörelseenergi, men också till elektrisk energi som 

bland annat behövs för att skicka signaler i dina nerver (Andersson, 2006:155-156). 
 

I denna uppgift uppmärksammade eleverna framför allt första delen av textens innehåll där 

fotosyntesen relaterades till träd, gröna blad, ljusenergi, äpple och kemisk energi. Innehållet 

uppmärksammades till viss del utan att relevanta energiomvandlingar nämndes.  

 

Tabell 6. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 2 

 

I grupp 1 gjorde pojken, P1, en hänvisning till läromedelstexten efter att ha sökläst efter svaret. 

Han försökte beskriva energiomvandlingarna och hänvisade till textens innehåll men hade svårt 

att använda de olika energiformsbegreppen i sin förklaring; ”…om man äter ett äpple, finns det ju 

energi, vi får ju energi av det.” Flicka 2, F2, visade genom tvekan att hon var osäker kring 

huruvida energin lagras eller ej vid fotosyntesen. Pojke 1 försökte förklara detta då han sa att 

energin ”…omvandlas bara till olika saker som vi, käkar vi ett äpple som kommer från ett träd 

som har använt fotosyntes.” Här använde han sig av bokens erbjudna innehåll äpple, träd och 

fotosyntes för att beskriva hur energin omvandlas dock utan att använda namnen för de olika 

energiformerna. De relationer han skapade blev därför otillräckliga för att kunna beskriva 

energiomvandlingarna i sin helhet och nå ett djupare meningsskapande. Bland annat visade det 

sig genom att han uttryckte att energiomvandlingarna resulterar i ”olika saker” vi kan äta.  

Grupp 1 med lärare: P1 talade fritt, F1 och F2 sökläste Kategorisering Relation 

29 
 
 
 
 
30 
31 
32 

 

P1 
 
 
 
 

F1 
F2 
P1 

…den lagras ju i bladen... och ja, i själva växten och 
sen då kan man, saker som man... om vi, det stod i 
texten, att om man äter ett äpple, finns det ju 
energi, vi får ju energi av det.  
 
mmm. (Följt av något ohörbart.) 
den typ lagras...någonting… 
ja, så att då...då får vi typ energi från solen eftersom 
den omvandlas bara till olika saker som vi, käkar vi 
ett äpple som kommer från ett träd som har använt 
fotosyntes. 

Relation till 
innehållet 
Hänvisar till 
innehållet, relation 
till innehållet 

 
Tvekan – gap 
Relation till 
innehållet 
Står fast 

energi –lagras- blad 
 

 
äpple – energi 

 
 
 

solen – energi 
 
träd - fotosyntes 
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Tabell 7. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 2 

 

I grupp 2 läste en elev svaret högt ur boken. Läraren försökte efter det att förtydliga 

energiomvandlingarna, vilket är det utdraget nedan visar. Pojke 4, P4, i denna grupp skapade då 

en relation mellan energilagringen i gröna växter och en egen erfarenhet skild från textens 

innehåll. Lagringen av kemisk energi i de gröna växterna kopplade han samman med 

solcellslampors förmåga att lysa i mörker. Denna relation till en tidigare erfarenhet blir ytterligare 

ett exempel på ett inkorrekt meningsskapande ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

Tabell 8. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 2 

 

Flicka 6, F6, i grupp 5 gav uttryck för att ha uppfattat delar av textens innehåll kring fotosyntes 

och energiomvandlingar. Att solen ger ljusenergi stod fast, liksom att denna energi används för 

att skapa till exempel frukter bestående av socker. Texten erbjöd bland annat innehållet 

näringsämne, vilket F6 uppfattade men använde sig istället av ordet socker. F6 kunde skapa 

relationer mellan fotosyntes, ljusenergi och solen samt mellan blomma, näringsämne och socker, 

vilket kan anses stå fast hos henne. Däremot nämnde hon inte att socker var exempel på hur 

kemisk energi bildas.  

Textens sista erbjudna innehåll, beskrivningen av hur den kemiska energin omvandlas till 

värme-, rörelse och elektrisk energi i våra kroppar var det en elev som relaterade till då denne 

läste sig till svaret. Detta berodde troligen på hur uppgiften var formulerad med fokus på just 

Grupp 2 med lärare: Alla läste innantill Kategorisering Relation 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

L 
P4 
L 
P4 
L 
P4 

nej, men ialla fall ni har ljusenergi 
ja, ljusenergi. 
som omvandlas sig då till kemisk energi 
ja. 
som lagras då i dom gröna växterna. 
som solcellerna, men dom kommer, då börjar det 
lysa efteråt. 

 
 
 
 
 

Relation till tidigare 
erfarenhet. 

 
 
 
 
 

lagra energi - solcell - 
ljusenergi 

Grupp 5:  
F6 och P11 talade fritt, P12 läste innantill 

Kategorisering Relation 

39 
 
 

40 
41 

 
 

42 
 

43 

F6 
 
 

P11 
F6 

 
 

P12 
 

F6 

ja, tvåan. vilka energiomvandlingar sker i 
fotosyntes? det var det här... ljusenergi, eftersom 
man får, liksom den får det från solen 
mmm.  
sin energi.  blommorna som dom gör om till socker 
eller vad det är, kommer inte ihåg riktigt... 
 
ljusenergi blir med hjälp av fotosyntes kemisk 
energi.  
Ja. 

 
Står fast 
 
 
Relation till 
innehållet och 
erfarenhet 
Läser innantill 

 
fotosyntes – 
ljusenergi – solen 

 
 

blommor - socker 
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fotosyntesen. Vilka energiomvandlingar som sker efter detta om vi äter en frukt var inte i fokus i 

frågan. Jämfört med den första uppgiften var andelen skapade relationer till innehållet mindre 

här. Anledningen till detta kan förklaras av att de flesta läste sig till svaret innantill, vilket 

resulterade i få diskussioner. Fokus låg tydligt på att finna det rätta svaret utan att nödvändigtvis 

förstå och kunna beskriva vad som sker. I de få diskussioner och samtal som följde av uppgiften 

noterades att eleverna använde sig av fler ord och begrepp som texten erbjöd än i första 

uppgiften. Det som eleverna då framför allt uppmärksammade i texten var ljusenergi och kemisk 

energi, dock utan bredare beskrivningar som visade att relationer hade skapats. Utifrån detta kan 

man hävda att textens innehåll var lättare att tillämpa, vilket kan bero på att innehållet var bekant. 

Eleverna har även tidigare erfarenheter av fotosyntesen eftersom det är en del av biologikursen i 

grundskolan där de lär sig att fotosyntesen är en process som sker i växters gröna blad. Många 

elever känner även till att i denna kemiska process reagerar koldioxid och vatten med hjälp av 

ljusenergi för att bilda syre och socker. Just detta märktes hos pojke 8, P8, i grupp 4 som 

relaterade till en tidigare erfarenhet kring hur syre bildas, vilket inte bokens text erbjöd som 

innehåll. Att syre bildas vid fotosyntesen stod fast hos denne elev sedan tidigare. 

Uppgift 3 – Beskriv de energiomvandlingar som sker när du studsar en basketboll i 

golvet. 

Läromedelstexten beskrev basketbollens studs genom energiomvandlingarna elastisk energi och 

rörelseenergi. Elastisk energi beskrevs genom en relation till gummisnodden och hur den kan fara 

iväg, som är bekant för eleverna.  

 

Tabell 9. Utdrag ur lärobokstexten rörande uppgift 3 

Textutdrag 3 

En annan typ av energi som spelar stor roll för att sätta fart på saker och ting är elastisk energi. Som man hör på 

namnet, har den att göra med saker och material som är elastiska eller töjbara på något sätt. När man böjer eller tänjer 

dem får de en ökad energi. Om du drar ut en kort gummisnodd så att den spänns, lagrar du elastisk energi i den. Om du 

släpper snodden far den iväg, eftersom den elastiska energin omvandlas till rörelseenergi. 

 

På samma sätt lagras energi om man klämmer ihop en spiralfjäder eller drar upp fjädern i ett gammaldags urverk. Den 

elastiska energin spelar också roll i många andra sammanhang, där vi kanske inte alltid tänker på att sakerna är 

elastiska. När du dribblar en basketboll, far den ner mot golvet med en viss rörelseenergi. När bollen träffar golvet plattas 

undersida till, eftersom den är lite elastisk. Då lagras energin som elastisk energi. Den lilla korta stund som bollen är 

alldeles stilla har den ingen rörelseenergi. Men sedan blir bollen rund igen, och den elastiska energin blir till rörelseenergi, 

så att bollen studsar upp. (Andersson, 2006:156-157) 



 

 30 

 

Beskrivningen visade att gummisnoddar har elastisk energi eftersom de är töjbara och att den 

energiformen kan skapa fart. En annan koppling texten erbjöd var den mellan elastisk energi och 

en spiralfjäder i ett gammaldags urverk. Denna relation är troligen mer svårtillgänglig för eleverna 

då de behöver känna till vad en spiralfjäder är liksom vad ett urverk är och hur det fungerar. 

Nästa beskrivning av elastisk energi som texten gav erbjöd en koppling till basketbollen som far 

neråt golvet med hjälp av rörelseenergi. I träffen med golvet blir bollen platt eftersom den är 

elastisk. I det stilla ögonblicket finns igen rörelseenergi, bara elastisk energi som sedan blir till 

rörelseenergi när bollen blir rund igen, vilket gör att bollen kan studsa upp. Det erbjudna 

innehållet med beskrivningarna av gummisnodden och basketbollen knyter an till elevernas 

vardagliga erfarenheter på ett tydligt sätt, med stora chanser till meningsskapande hos eleverna. 

 

Tabell 10. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 3 

 

Att det erbjudna innehållet med basketbollen hade en tydlig koppling till elevernas erfarenheter 

och vardag märktes i deras samtal och diskussioner genom att de flesta eleverna kunde besvara 

Grupp 2: F3 och P4 talade fritt Kategorisering Relation 
44 

 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

 
52 
53 
54 

P4 
 

L 
P4 
L 
P3 
F3 
L 
F3 
 
P3 
F3 
L 

 

elastisk energi. när det ser ut som rörelseenergi för 
när den studsar då får den fart 
mmm… 
och elastiskt då typ studsar den tillbaka.  
mmm… 
när alltså 
den växlar mellan elastisk och rörelseenergi. först 
mmm... 
blir den platt och då är den elastisk och sen flyger 
den upp och då blir det rörelse. 
ja.  
... för alltså den plattas från golvet... 
ja, mmm. ja, och sen tror jag vi nöjer oss med det 
på den då och så går vi vidare till fyran. 

Står fast 
 
 
 
Står fast 
 
 
Står fast 
 
 
Står fast 

basketboll- elastisk 
energi, studs – fart 
 
 
elastisk energi – studs 
 
energiomvandling – 
elastisk – rörelseenergi 
platt – elastisk, flyga 
upp - rörelse 

Grupp 5: P11 talade fritt, F6 sökläste Kategorisering Relation 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
 
66 
67 
68 
69 

P11 
F6 
P11 
P13 
P12 
P11 
P12 
P11 
F6 
P12 
P11 
 
P13 
P11 
P13 
P12 

äääh, det är ju först läges. rörelse… 
mmm. 
elastisk, rörelse, läges.  
mm. mm. 
vad sa du? vad sa du för nåt’? 
läges.  
ja? 
det är när man har här (Visar med händer.) 
är när man tappar liksom…  
ja.. 
rörelse. elastisk när den landar… (Visar med 
händer.) 
jaa.  
i rörelse. läges. (Visar med händer.) 
ja. 
mmm… 

Står fast 
 

Står fast 
 

Fråga- gap 
Står fast 
Fråga- gap 
Står fast 

 
 

Står fast 

energiomvandling – 
läges – rörelse 
elastisk – rörelse – 
läges  

 
 
 

energiomvandling –
läges- rörelse (saktar 
ned) 
elastisk – landa (trycks 
ihop) – rörelse – läges 
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frågan utan att ta hjälp av boken genom att sökläsa igen (se grupp 2 och 5 ovan). Här räckte det 

att läsa texten en gång för att kunna skapa sig tillräckligt med relationer för ett meningsskapande. 

I samtalen använde sig eleverna till stor del av begreppen elastisk energi och rörelseenergi utan att 

tveka och i rätta sammanhang, vilket gör denna uppgift till den med högst andel uttalande som 

stod fast. I sina beskrivningar av elastisk energi och rörelseenergi använde eleverna frekvent ord 

som studs, platt och golv, vilket visar att eleverna relaterade till textens innehåll och att texten här 

starkare bidrog till ett meningsskapande än i uppgifterna ovan. I uppgiften kunde eleverna 

troligen använda sig av tidigare erfarenheter eller kunskaper för att tillämpa textens erbjudna 

innehåll för att skapa relationer mellan till exempel elastisk energi och basketboll eller mellan 

elastisk energi, studs och fart. Eleverna skapade mer explicit även relationer till tidigare 

erfarenheter genom att använda sig av ord så som muskler, arm, kraft och lägesenergi, som texten 

inte erbjöd i sin beskrivning av elastisk energi.  

 

Tabell 11. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 3 

 

Grupp 4 avvek från övriga grupper genom att eleverna där sökläste sig till svaret och även 

försökte beskriva elastisk energi utifrån textens erbjudna innehåll med gummisnodd och fjäder. 

Där blev dock gummisnodd och ”gamla fjädrar” endast exempel på elastisk energi, det vill säga 

utan utförligare beskrivning av energiomvandling, vilket skulle kunna sägas endast leda till ett 

meningsskapande där den djupare förståelsen saknades.  

Anmärkningsvärt i elevernas samtal kring denna uppgift var frekvensen av beskrivning med 

hjälp av arm- och handrörelser. Dessa rörelser ersatte ibland ord och begrepp i förklaringarna (se 

grupp 5 ovan).  

Grupp 4: P8 sökläser delvis, P9 talar fritt Kategorisering Relation 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

P9 
P8 
P9 
P8 
P9 
P8 
P9 
P8 
P9 
P8 

det är för… 
det är ju elastisk energi.  
ja, den är ju elastisk. den… 
den trycks ihop och sen… 
ja. vad heter det... vad säger man, expanderar bollen 
igen.  
Det är som en gummisnodd eller såndär… 
jaa 
gamla fjädrar eller va fan det heter.  
ja 

 
Sökläser 

 
Sökläser 

 
 
Relation till 
innehållet 
Relation till 
innehållet 

 
 

 
 
 
 

elastisk energi – 
gummisnodd 
elastisk energi – 
(gammal) fjäder 
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Uppgift 4 – Vilka energiomvandlingar sker när vagnen rullar längs banan? När är farten 

som störst? Vad betyder det energimässigt? 

I detta fall beskrev texten de energiformer som var knutna till en vardaglig aktivitet i form av en 

cykeltur upp och nedför en backe, till vilken de flesta kan relatera. Eleven har erfarenhet av att 

det kostar energi att trampa uppför och att det går fortare och fortare nerför.  

 

Tabell 12. Utdrag ur lärobokstexten rörande uppgift 4 

Textutdrag 4 

Du kan rulla nerför en backe på din cykel utan att behöva trampa alls, farten ökar hela tiden. Det är tyngdkraften som 

drar i dig så att du accelererar. Men var kommer energin ifrån? Du och cykeln får hela tiden mer rörelseenergi, och den 

energin måste ju komma någonstans ifrån. 

Innan du åker nerför backen, när du står högst upp på kullen, har du något som kallas för lägesenergi. Den beror hel 

enkelt på att du finns högt upp. För att du skulle kunna ta dig dit upp, gick det åt energi för att motverka tyngdkraften. 

Det är den energin som har lagrats i form av lägesenergi. (Andersson, 2006:156) 

Cykelns lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. (Ibid., bildtext:156) 
 

Energiformerna relaterades även till tyngdkraften som den orsakande kraften bakom både 

lägesenergin och rörelseenergin, vilket kräver en kunskap om vad tyngdkraft är. Denna 

beskrivning kräver mer förkunskap än den första till cykelturen. 

Ur elevernas samtal och diskussioner märktes att även denna uppgifts första fråga, likt uppgift 

3, var enklare att knyta an till för eleverna. De kunde till största delen redogöra för 

energiomvandlingarna utan att behöva sökläsa eller läsa innantill. De ord och begrepp som 

användes mest frekvent var lägesenergi och rörelseenergi, kompletterat av uppför, nedför, fart, 

kraft och tyngdkraft för att skapa relationer till energiformerna.  

 

Tabell 13. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 4 
Grupp 1: F1 och P1 talade fritt Kategorisering Relation 
80 

 
 

81 
 
 

82 
83 
84 
85 

F1 
 
 

P1 
 
 

L 
P1 
L 
P1 

då är det väl den där lägesenergin som blir rörelseenergi. den 
åker ju uppåt och då typ samlar den energi när den går mot 
kanten, och så blir det till rörelseenergi… 
men när farten är som störst, skulle jag säga att det är precis vid 
svängen för då blir det också centrifugalkraften som tycker att 
den ska tryckas ut men sen kan inte göra det. 
mmm. 
så slungas den iväg i åt ett annat håll. 
mmm. 
får nån lite extra krafter… 

Står fast 
 
 

 
Står fast 

lägesenergi - blir 
rörelseenergi  
uppåt – samla energi 

 
sväng - 
centrifugalkraft 
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Eleverna kunde till stor del beskriva växlingen mellan lägesenergi och rörelseenergi på ett säkert 

sätt, vilket indikerar att denna kunskap stod fast hos eleven (grupp 1). Eleverna visade detta 

genom olika skapade relationer mellan lägesenergi som energi man ”samlar” på i uppförsbackar 

och som är störst högst upp. De skapade också relationer mellan rörelseenergi och fart nedför 

backen, liksom mellan energiformerna och energiomvandling. De kunde även skapa en relation 

mellan energiformerna och tyngdkraften. Textens innehåll bidrog i detta fall till ett 

meningsskapande.  

 

Tabell 14. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 4 
Grupp 3: F5 och P6 talade fritt Kategorisering Relation 
86 

 
 
 
 

87 
88 
89 
90 

P6 
 
 
 
 

P5 
P6 
P5 
P6 

vad betyder det energimässigt? ja, men jag gissar att 
även om den här är backen som är precis innan mål, 
eller vad man ska säga är längre, så är det inte 
samma energi uppför så att ja… det krävs mycket 
mindre av själva energin                
mmm… 
för att dra upp den än vad som krävs för den andra 
och då har den mer energi för att åka ner.  
mmm… 

 
Gissar – gap 
 
Osäker – gap 
 
 
 
Osäker  - gap  

 

 

Uppgiftens andra del med frågorna om farten och vad det betyder energimässigt var däremot 

svårare för eleverna att förstå och besvara. Flera tveksamheter och frågor, det vill säga gap, 

uppstod här (se grupp 3 ovan). Ingen elev visade upp en så stor säkerhet kring förklaringen att 

det skulle kunna sägas stå fast hos eleven. Textens innehåll erbjöd därför i detta fall inte 

tillräckligt med information eller relationer för ett meningsskapande kring de sista frågorna i 

uppgiften.   

 

Tabell 15. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 4 
Grupp 4: P8 talade fritt, P9 och P10 sökläste Kategorisering Relation 
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96 
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99 

 
100 
101 
 
102 
103 
104 

P10 
P9 
P8 
P9 
P8 
P9 
P8 
P9 
 
P8 
 
P10 
P9 
 
P8 
P10 
P8 

det är lägesenergi. (läser.) 
det är ju det lägesenergi är.  
inte bara det där, eller det bildas ju värme. 
aah, det också fast 
ja 
men alltså det är från lägesenergi. 
jag vet 
till rörelseenergi. 
Paus 
jag vet inte riktigt om det där med värmeenergi hur 
det... 
det står…(Sökläser) 
det blir så när (Bläddrar)... vad står det? (Alla 
sökläser.) 
allt, all energi blir till slut till värme. (Läser rubrik.) 
vart? 
det står där. (Pekar i boken.)     

 
Står fast 
Står fast 
 
 
Står fast 
 
 
 
Tvekan – gap  
 
 
 

 
 
allt blir värme 
 
 
energiomvandlning- 
lägesenergi –
rörelseenergi 
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Pojke 8, P8, i grupp 4 relaterade också till textens beskrivning av att allt tillslut blir värme. 

Däremot kunde han inte förklara hur det blev till värme; ”Jag vet inte riktigt om det där med 

värmeenergi hur det...”. Det handlar då om något han har läst men inte relatera till och därför 

inte heller förstå och utveckla ett meningsskapande kring. Gruppen återkom också till detta i 

nästa uppgift (se nedan).  

Uppgift 5 – Vad menar man med att all energi tillslut blir värme? 

I den femte och sista uppgiften relaterar lärobokstexten återigen till ångloket. Denna gång ska 

loket stanna och friktionskraften hjälper till med detta. Beskrivningen går in på atomärnivå 

genom att hänvisa till atomernas rörelse och koppla det till värme.  

 

Tabell 16. Utdrag ur lärobokstexten rörande uppgift 5 
Textutdrag 5 

Energi kan aldrig försvinna. Vart tar den vägen till slut? Om man släcker ångpannan i loket stannar det. Loket 

bromsas av friktionskrafter. När hjulen och skenorna gnids mot varandra sätter det fart på atomerna inne i dem. Då blir 

skenorna varma. Det händer med all energi till slut. Den omvandlas till värme. Dina kroppsrörelser, elektriciteten i alla 

apparater, bollens studsar, alltsammans blir till slut värme. (Andersson 2006:157). 
 

Andra beskrivningar som erbjuds är den till fysisk aktivitet, kroppsrörelser, som gör att man blir 

varm samt att elektriska apparater också blir varma efter en stund. De sistnämnda ligger nära 

elevernas erfarenheter. En fjärde erbjuden beskrivning är den till bollens studsar. Att förstå att 

det blir värme av studsar är inte lika självklart om man inte har erfarenhet av att stå och studsa 

bollar och känna på golvet eller bollen i efterhand. Denna relation kan därför anses stå lite längre 

bort ifrån elevernas erfarenheter än relationerna till kroppsrörelser och elektriska apparater. 

Det eleverna till största del uppmärksammande var värme, friktion och ånga. För att 

överbygga gapen försökte eleverna på olika sätt skapa relationer mellan uppgiften och olika 

erfarenheter. Utdragen nedan visar hur elevernas tidigare erfarenheter antingen krockar med 

textens innehåll (grupp 1) eller används för att förklara textens innehåll utan att leda till ett 

korrekt meningsskapande (grupp 2 och 4).  
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Tabell 17. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 5 
Grupp 1 med lärare: Alla sökläste  Kategorisering Relation 
105 
106 

 
 
 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

 
115 
116 
 
117 
118 
119 

F2 
P1 

 
 
 

L 
P1 
L 
P1 
L 
P1 
L 
P1 

 
F2 
F1 
 
F2 
F1 
P1 

jag tycker det blir varmt och sen när det slutar och... 
men, måste det inte vara ganska mycket energi för 
att det ska bli varmt i så fall? för vad händer om, 
om man säger att man, man spänner upp en 
gummisnodd så här… (Visar med händerna.) 
mmm. 
och sen skjuter iväg den. 
mmm.  
då blir det rörelseenergi.  
mmm. 
och sen då den energin…  
mmm. 
blir det värmeenergi då när den tillslut när den 
landar i golvet? bildas det värme av att den… 
ja, det blir det väl då...när det slutat då... 
fast alltså den är ju inte varm… om man skjuter 
iväg en gummisnodd blir den ju inte  
nej (Fnitter.) 
varm. 
eller? 

Tvekan – gap 
 

Fråga – gap 
 
 
 
 
 

Står fast 
 
 
 
 

Fråga – gap  
Tvekan – gap  
 
Erfarenhet – Gap 
 
 
Fråga – gap 

 
 
 
 
 
 
 

 
skjuta iväg - 
rörelseenergi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I grupp 1 förde pojke 1, P1, in gruppens samtal på gummisnodden som ansågs vara en erfarenhet 

de alla delade. Det gick inte att skapa en relation mellan erfarenheten av att skjuta iväg en 

gummisnodd och textens samt uppgiftens påstående att allt till slut blir till värme. Erfarenheten 

stämde inte med påståendet, vilket gör att man kan tala om en krock mellan erfarenhet och 

innehåll där gapet tydligt kvarstår hos eleven. 

 

Tabell 18. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 5 
Grupp 2: Alla sökläste Kategorisering Relation 
120 

 
121 

 
 

122 
 

123 
124 
125 
126 

P4 
 
P3 
 
 
P4 
 
L 
P3 
P4 
P3 

det kan inte försvinna? och det tar alltså slut och 
omvandlas till nånting helt annat. 
ja, när det... när det alltså, det är när det... alltså... 
när den blir varm när den tar slut... och så då, då 
omvandlas den till... 
springer, när man springer, så blir man varm efter, 
på slutet. 
mmm. 
det är för att energin är slut. 
eller som tar slut. 
kolhydraterna. 

Fråga, tvekan – gap  
 
Otydlig, osäker – 
gap 
 
Relation till 
erfarenhet 
 
 
 
Relation till 
erfarenheter, står 
fast 

 
 

 
 
 

springa – varm 
 
 
 
 
energi – kolhydrater 

 

Pojke 4, P4, i grupp 2 relaterade till erfarenheten att bli varm av att springa men slutsatsen av det 

blev att man blir varm för att kolhydraterna tar slut. Här relaterade man till energibegreppet och 

kosthållning som eleverna kan ha lärt sig hemifrån, av idrottsklubben, på hem- och 

konsumentkunskapen, på biologi, på idrotten eller annanstans ifrån. Utifrån denna relation blir 
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meningen att energi kan ta slut, vilket i detta sammanhang blir ytterligare ett exempel på ett 

naturvetenskapligt inkorrekt meningsskapande.  

 

Tabell 19. Utdrag ur elevernas samtal och diskussioner kring uppgift 5 
Grupp 4: Alla sökläste Kategorisering Relation 
127 

 
 

128 
129 
 

 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

 
138 

P9 
 
 

P8 
P8 
 
 
P10 
P8 
P10 
P8 
P10 
P8 
P10 
P9 
 
P8 

dom säger att det alltid eller energin försvinner 
alltid men skiftar mellan olika former... och till slut 
så blir det alltid... värmeenergi. 
ja, det är bara så fysikens lagar är. (Fnitter.) 
nej men... det står inte riktigt i boken varför det blir 
till... (Bläddrar i boken.) Dom menar bara att 
energin kan ju inte bara försvinna nånstans  
mmm. 
det blir… 
det är som ånga 
ja. 
det går ut. det försvinner 
jag vet den… 
det är som vatten, alltså. vad som än händer med 
den antingen det kommer bli ånga eller ko..åka upp 
i luften. 
det kan ju inte bara gå upp i rök... om man säger så. 

Hänvisar till 
innehållet 

 
 
 
Tvekan – gap  
 
 
 
Relation till 
erfarenhet 
 
 
Relation till 
erfarenhet 
 
Fråga - gap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
allt blir värme – ånga 
 
ånga – försvinner  

 
allt blir värme – 
vatten, vatten – ånga 
– luften  

 

Utifrån resonemanget som fördes i grupp 4 där de relaterade uppgiften till vatten och ånga, 

kopplades förklaringen till tidigare kunskap om att inget försvinner, det bara omvandlas, vilket 

liknar tidigare erfarenheter kring vattnets kretslopp. I denna grupp skapande man alltså en 

relation mellan energiprincipen och tidigare kunskaper om kretslopp, vilket gjorde att de inte 

behandlade uppgiften på ett relevant sätt från ett fysikaliskt perspektiv. Deras resonemang utifrån 

kretsloppsteorin stämde men i detta sammanhang ledde resonemanget och de tidigare 

kunskaperna till felaktigt meningsskapande.  

Det vara bara grupp 3 och 5 som skapade relationer mellan uppgiften och textens innehåll. I 

grupp 3 hänvisar P6 till ångloket och hur friktionen mellan hjul och räls bromsar farten så att 

värme uppstår; ”…så blir det, så bromsar ju friktionen med hjulen mot rälsen. Då blir det 

friktioner så kommer det bli varmt.” I grupp 5 hänvisade man också till tåget men gick djupare 

genom att relatera till atomernas rörelse som är värme. Här visade två av eleverna att de hade 

skapat relationer mellan textens erbjudna innehåll och uppgiften. I deras fall erbjöd texten 

tillräckligt med information och beskrivningar för att de skulle kunna skapa sig relationer utifrån 

texten. P11 visade hur relationen friktion och värme stod fast hos honom genom att beskriva det 

på ett annat sätt än boken och visade med händerna hur de blev varma om de gneds mot 

varandra, det vill säga relatera det till egna och relevanta vardagliga erfarenheter.  
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Sammanfattande analys 

Lärobokens fem uppgifter som eleverna skulle diskutera var kopplade till olika delar av 

fysikbokens text om energi och energiformer. Textens erbjudna innehåll varierade stort mellan ett 

mer ämnestraditionellt innehåll till ett mer vardagsrelaterat innehåll. Från att beskriva 

energiomvandlingarna i kraftverk (uppg. 1) med såväl svåra som främmande ord så som 

ångturbin, biobränsle, kemisk energi och elektrisk energi till beskrivningen av elastisk energi 

(uppg. 3) med exemplen gummisnodd och basketboll samt energiomvandlingarna när du cyklar 

upp- och nedför en backe (uppg. 4). De senare erbjöd ett innehåll med explicit koppling till 

elevens vardag och erfarenhet. Uppgifterna 1 och 5 knöt an till ett mer ämnestraditionellt innehåll 

där fokus låg på företeelser längre bort från elevernas vardag eller erfarenheter, jämfört med 

uppgifterna 2, 3 och 4. Uppgifterna 3 och 4 kopplades till vardagliga företeelser som eleverna på 

ett enkelt och tydligt sätt skulle kunna relatera till, medan uppgift 2 mer relaterade till en 

förkunskap eller kännedom om fotosyntesen.  

Vad eleverna uppmärksammade 

I figuren nedan visas en fördelning av andelen gap respektive uttalanden som stod fast per 

uppgift. Detta bygger på en kvantifiering av de kategorier att bemöta texten som eleverna 

uppvisade. Kvantifieringen användes som verktyg för att se mönster och samband mellan text, 

elevsamtal och uppgifter samt för att besvara frågeställningarna vad elever uppmärksammar och 

vad elever finner obegripligt. I figuren nedan ses tydligt att en nära koppling till elevernas vardag 

och erfarenheter i texten och uppgifterna genererade färre gap och fler uttalande som stod fast. 

Uppgifterna 3 och 4 stack ut med högst andel uttalanden som stod fast, liksom att uppgift 1 och 

5 hade högst andel elevuttalanden som uttrycker gap. Eleverna uppmärksammade i detta fall det 

som stod dem nära och som de kunde relatera till tidigare erfarenheter.  

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av uttalande som stod fast respektive uppvisade gap/uppgift. 
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Studerar man texten och elevernas samtal närmre kan det eleverna uppmärksammade delas in i 

två grupper; fysikaliska begrepp samt beskrivande ord till stöd för att skapa relationer. Ser man till 

de fysikaliska begrepp som eleverna främst uppmärksammade var det, sorterat efter flest uttalade 

gånger först; värmeenergi, rörelseenergi, lägesenergi, elastisk energi, ljusenergi, kemisk energi, 

elektrisk energi, fotosyntes, kraft, tyngdkraft, friktion, atomer, fart. De beskrivande ord som 

eleverna uppmärksammade i texten för att förklara de fysikaliska begreppen, det vill säga för att 

skapa relationer, var bland annat; studs, olja, kol, golv, platt, uppåt/högst upp, blad, ånga, nedför, 

lagrar/samlar energi, träd/växt, omvandla/skifta, äpple, spår, hjul. Studeras helheter så märktes 

att eleverna främst uppmärksammade de olika energiformerna, vilket troligen berodde på 

uppgifternas fokus på energiomvandlingar. Studeras energiformerna för sig märktes tydligt att de 

vardagsnära energiformerna värmeenergi och rörelseenergi tillsammans med de nyare begreppen 

lägesenergi och elastisk energi var det eleverna uppmärksammade mest. Alla dessa fyra 

energiformer beskrevs i texten på ett vardagsnära sätt och innehållet kring dessa relaterades till 

elevernas erfarenheter, vilket inte innehållet kring kemisk och elektrisk energi gjorde. 

Vad eleverna fann obegr ip l ig t  

Det obegripliga motsvarades i texten av fysikaliska begrepp som beskrevs på ett sätt skilt från 

elevernas vardag eller med otillräckliga förklaringar. Av diagrammet ovan syns att det eleverna 

fann obegripligt, det vill säga det de hade svårast att skapa relationer till och därmed nå ett 

meningsskapande kring, rörde uppgifterna 1 och 5 där andelen gap var högst. I det erbjudna 

innehållet kring uppgifterna 1 och 5 fanns bland annat begreppen elektrisk energi, kemisk energi, 

energiomvandling samt textens förklaring till energiförluster i form av värme, nämligen att all 

energi tillslut blir till värme. Dessa begrepp kan anses ligga långt ifrån elevens vardag och 

erfarenheter. De beskrivningar texten erbjöd kring samma begrepp innehöll ord som kraftverk, 

turbin och ånglok, vilka inte heller ligger nära eleven. I texten saknades även utförligare 

beskrivningar eller förklaringar till de olika energiomvandlingarna och texten erbjöd heller ingen 

riktig förklaring till hur den elektriska energin skapas och varför all energi till slut blir värme. 

Texten erbjöd istället korta konstateranden med fokus på fakta.   

Förutom detta hade eleverna även svårt att beskriva energiomvandlingarna som sker i 

fotosyntesen (uppg. 2). De flesta elever uppfattade ljusenergi, vilket troligen bygger på tidigare 

kunskaper om att fotosyntesen kräver solljus, det vill säga ljusenergi. Att sedan göra kopplingar 

mellan kemisk energi, ljusenergi och även rörelse- och elektrisk energi visade sig vara svårt för 

eleverna. Samtalen kring uppgiften kännetecknades av flera tveksamheter, stor osäkerhet, det vill 
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säga gap. Att förstå och kunna beskriva energiomvandlingarna i fotosyntesen kan därför också 

anses vara obegripligt för eleverna. Här fanns också begreppen elektrisk energi, kemisk energi 

och energiomvandling i textens innehåll. Eleverna hade även svårt att begripa de två följdfrågorna 

i uppgift 4, vilket visade sig i tveksamheter och frågor för att förtydliga uppgiften. Detta förklarar 

varför denna uppgift trots de många uttalanden som visade att elevens kunskap stod fast ändå 

hade en stor andel gap jämfört med uppgift 3.  

Att göra det  obegr ip l iga begr ip l ig t  

Kring de uppgifter och det textinnehåll där gap uppstod kunde fyra sätt att hantera gapen på 

urskiljas, vilket visar hur eleverna försökte göra det obegripliga begripligt.  

 

1. Läser texten för att söka efter svaret, dvs sökläser, eller läser texten innantill. 

2. Skapa relation till textens innehåll  

3. Skapa relation till erfarenheter 

4. Lämna gapen obehandlade. 

 

Först och främst hanterades gap, motsvarandes av uppgifterna, genom sökläsning för att finna 

rätta svaret eller för att finna beskrivningar och förklaringar till de begrepp som är obegripliga. 

Då eleven sökläste ledde detta oftast vidare till ett samtal eller visst resonemang kring texten och 

uppgifterna. I dessa samtal eller resonemang skapade eleverna till viss del relationer till textens 

innehåll, vilket skapade möjligheter för meningsskapande. I arbetet kring uppgift 2 märktes hur 

eleverna prioriterade innantilläsning framför sökläsning. Eleverna lämnade då troligen gapet 

relativt obehandlat eftersom de i samtalen inte visade att några relationer hade skapats, utan 

endast läste svaret innantill. Detta gör också att det inte går att uttala sig om meningsskapandet i 

dessa fall. Däremot är det rimligt att anta att ett eventuellt meningsskapande i dessa fall inte 

nådde en djupare nivå. I fallen med innantilläsning visade eleverna tydligt att det rätta svaret 

prioriterades framför förståelsen. När eleverna fann ett svar lämnande de snabbt uppgiften för 

nästa utan att diskutera eller resonera vidare.  

Då det även uppstod gap kopplade till textens innehåll kunde eleverna inte använda sig av 

textens innehåll för att skapa relationer trots att ha sökläst. I dessa fall använde eleverna sig 

istället av erfarenheter. Detta skedde tydligast i uppgift 5 där eleverna uppvisade en hög andel gap 

(se figur 1 ovan). Varför eleverna så tydligt relaterade till egna erfarenheter i just denna uppgift 

går det endast att spekulera kring. Ett möjligt scenario skulle kunna vara att uppgiften erbjöd en 

fråga som var enkel att förstå men där innehållet som erbjöds i texten inte ansågs användbart på 
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grund av för få förklarande beskrivningar med möjligheter att skapa relationer till. I fallen där 

gapet kopplat till textinnehållet fylldes ut av egna erfarenheter ledde detta vid flera tillfällen till ett 

inkorrekt meningsskapande, utifrån fysikens teorier, där gapet kopplat till uppgiften så implicit 

blev kvar för eleven. I vissa fall ledde relationerna till erfarenheter även till rena krockar där 

erfarenheten gick stick i stäv med det erbjudna innehållet i texten eller uppgiften. I dessa fall 

kvarstod alltså gapen på ett explicit sätt för eleven själv. Erfarenheterna kunde alltså både hindra 

meningsskapande som exemplet grupp 1 i uppgift 5 eller leda in fokus på, för uppgiften, icke 

relevanta erfarenheter så som till solcellerna i uppgift 1 och 2 samt grupp 2 och 4:s samtal i 

uppgift 5. Sällan fördes diskussioner och djupare samtal som kunde resultera i fler eller andra 

skapade relationer och meningsskapanden.  

Användandet  av text och lärobok 

Sättet som eleverna använde sig av lärobokstexten varierade. Främst använde de texten för att 

sökläsa sig till ett rimligt svar eller att helt läsa texten innantill. Bägge fallen skulle kunna 

kategoriseras som en jakt efter rätta svaret. I de fall där ett visst meningsskapande skedde utifrån 

sökläsning eller läsning innantill, ledde troligen inte meningsskapandet till en djupare förståelse 

för energiomvandlingar. En djupare förståelse skulle kräva ett meningsskapande där eleverna 

skapar flera olika relationer mellan textens innehåll i detta fall och erfarenheter, vilket oftast inte 

var fallet i de inspelade elevsamtalen. Alla skapade relationer och kunskaper som stod fast hos 

eleverna bidrog inte heller till en naturvetenskaplig relevant mening, vilket fallen med solcellerna 

(uppgift 1 och 2) och relationen till kolhydrater i uppgift 5 visade.  

 Ibland hänvisade eleverna också till innehållet i uppgifter som de inte riktigt klarade att 

beskriva själva. Hänvisningarna kunde till exempel vara ”Dom säger att…” eller ”det stod i 

texten, att...”. Elevernas sätt att hänvisa till texten kan tolkas som en stark tilltro till läroboken 

som informationskälla. Det skulle också kunna tolkas som om eleven sökte efter det rätta svaret. 
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Diskussion 

 

Syftet med detta examensarbete är att analysera det meningsskapande som sker i mötet mellan 

elever och en lärobokstext i fysik. Detta syfte är av deskriptiv karaktär men arbetet har även en 

explorativ karaktär då en metod har prövats för att just analysera textens betydelse i 

meningsskapandet. I arbetet gjordes valet att skilja på erbjudna relationer i texten och elevernas 

skapade relationer. Texten innehåller också erbjudna relationer i sina beskrivningar för att koppla 

samman fysikaliska begrepp och vardagliga företeelser, vilket gör att man i detta arbete även 

skulle kunnat jämföra textens erbjudna relationer med elevernas skapade relationer. För att det 

inte skulle råda begreppsförvirring kring begreppet relationer har fokus istället legat på bokens 

erbjudna innehåll, där förvisso relationer ingår, och elevernas skapade relationer. En texts 

innehåll bygger ju upp både relationer och meningar, vilket gör att man kan tala om texten som 

ett meningserbjudande (Englund 2009:120). Meningsskapandet hos eleverna analyserades sedan 

utifrån vilket sätt de använde sig av det erbjudna innehållet i sina skapade relationer.  

Den metodprövning med praktisk epistemologisk analys av elevsamtal kring en text, som 

studien provade slog väl ut. Det var fullt möjligt att med hjälp av PEA studera den 

meningsskapande processen i mötet mellan elev och text. Det går dock inte att uttala sig om hur 

det exakta meningsskapandet ser ut hos respektive elev, vilket inte heller motsvarade studiens 

syfte av deskriptiv karaktär. Vad analysmetoden däremot erbjuder är ett användbart verktyg för 

att studera den meningsskapande processen. Detta inkluderar såväl en avsaknad av mening, ett 

naturvetenskapligt korrekt meningsskapande som icke-naturvetenskapligt korrekt 

meningsskapande i detta fall.  

Som nämndes i metodavsnittet var andelen flickor endast en tredjedel av de medverkande 

eleverna, vilket inte motsvarar ett optimalt insamlande av data. Det hade varit bättre för studien 

om fördelningen hade varit jämn ur ett genusperspektiv. Andelen styrdes dock av att det var färre 

flickor som var intresserade av att ställa upp och av de som anmälde intresse togs alla flickor 

med. Beslutet att behålla den skeva fördelningen mellan flickor och pojkar togs med 

motiveringen att få in så mycket data som möjligt. Fördelningen mellan elever som har svenska 

som andraspråk eller förstaspråk var inte heller jämn då alla utom två hade svenska som 

förstaspråk, vilket ungefär motsvarar den fördelning som fanns på skolan. Metodavsnittet 

nämnde också hur PEA bygger på en specifik metod att, i detta fall, läsa transkriberade samtal. 

Analysmetoden kan tillämpas med större eller mindre erfarenhet av metoden, vilket ger ett visst 
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utrymme för en annan läsning av samma material av en mer erfaren individ. Därför motsvarar 

resultat- och analysdelen en bland andra läsarter. Observationernas bidrag var att minska risken 

för missar i analysen då anteckningar om elevernas agerande under inspelningstillfället 

kompletterade ljudinspelningarna och transkriptioner. Att mer i detalj synliggöra elevens 

meningsskapande skulle kunna ha uppnåtts om studien kompletterats med strukturerade 

intervjuer. Praktisk epistemologi analys innebär att både processen och innehållet studeras 

(Östman 2008:128), vilket delvis utesluter intervjuer då dessa är frånkopplade processen. Att 

använda intervjuer som metod blev då inte relevant utifrån fallstudiens syfte att pröva PEA som 

analysmetod och den teoretiska grund PEA vilar på.  

Det som framkommit i studien och som har redogjorts för i resultat och analysavsnittet ovan 

kan diskuteras utifrån flera infallsvinklar. Fallstudiens fokus ligger inte i att ge en generell 

beskrivning kring meningsskapandet men som ett exemplifierande fall kan studien bidra till att 

påminna lärare hur den meningsskapande processen kan gå till, lyfta diskussionerna kring 

läroboken och dess betydelse i undervisningen samt lärarens roll i den meningsskapande 

processen. I diskussionen som följer kommer resultat och analys diskuteras utifrån tre olika 

infallsvinklar; erfarenheternas roll för meningsskapandet, lärobokens och lärarens roll i den meningsskapande 

processen samt synen på fysikämnet.  

Erfarenheternas roll för meningsskapandet 

I studien av meningsskapandet i mötet mellan elev och en fysiktext framkom att eleverna i detta 

fall uppmärksammade det som stod dem nära erfarenhetsmässigt. Det visade sig tydligt hur ett 

vardags- och erfarenhetsrelaterat innehåll i texten ledde till färre gap, fler uttalande som stod fast 

och med det troligen ett större meningsskapande. I fallen med ett textinnehåll långt ifrån 

elevernas erfarenheter, blev gapet mellan tidigare erfarenheter och det erbjudna innehållet för 

stort för att nya relationer skulle kunna skapas som i sin tur skulle kunna leda till ett 

meningsskapande. Ett tydligt exempel på detta var uppgiften där eleverna skulle beskriva varför 

all energi till slut blev värme.  

Att skapa nya relationer mellan textinnehållet och egna erfarenheter för att överbygga 

uppkomna gap var inte oproblematiskt eftersom flera av de skapade relationerna inte ledde till ett 

naturvetenskapligt eller fysikaliskt korrekt meningsskapande, utan befäste eller skapade 

missuppfattningar. Att elever knyter an till sina tidigare erfarenheter är alltså inte en garanti för ett 

korrekt meningsskapande. Dewey (1938/2004:171f) talar både om bildande eller icke-bildande 

erfarenheter, liksom erfarenheter av olika kvalité. Denna studie visar bland annat erfarenheternas 

stora betydelse i den meningsskapande processen så som bildande eller icke-bildande 
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erfarenheter, det vill säga hur erfarenheterna antingen kan leda till ett naturvetenskapligt korrekt 

eller inkorrekt lärande, liksom till viss del kvalitén i erfarenheterna. 

Elevers olika erfarenheter behöver därför synliggöras för att eleverna ska kunna knyta an dessa 

till det naturvetenskapliga innehåll man tänker sig arbeta med. Det handlar alltså om att binda 

samman elevens egna tankar och erfarenheter med det innehåll som finns i texten för att 

möjliggöra meningsskapande, vilket detta examensarbete stödjer. Detta är inget elever kan göra 

på egen hand, utan läraren behöver bistå med sin didaktiska kompetens, sin lärarkompetens, för 

att organisera lektionsskeenden som bidrar till detta. Detta är på intet sätt någon ny kunskap men 

med ökad arbetsbörda och ökat antal undervisningstimmar kan det lätt bli att lärare inte hinner 

planera sin undervisning med den kvalité de själva önskar, vilket innebär en risk att lärare förlitar 

sig på läroboken och dess innehåll utan större fokus på elevernas erfarenheter. Att relatera till 

elevers erfarenheter skulle också kunna innebära att de frågor eleverna intresserar sig för i fysiken 

eller andra naturvetenskapliga ämnen kan lyftas fram eftersom dessa till mycket stor utsträckning 

skiljer sig från det ämnesinnehåll som lärare lyfter fram, så som ROSE-projektet pekar på (Jidesjö 

2012).  

Lärarens och lärobokens roll i den meningsskapande processen 

Eftersom eleverna hade svårt att skapa relationer för att bygga igen gapet mellan sina tidigare 

erfarenheter och det innehåll som läroboken erbjöd när innehållet låg långt ifrån deras vardag kan 

man som lärare fundera, ensam och tillsammans med kollegor, kring hur användandet av 

läroboken ser ut i undervisningen. Reichenberg (2000) menar att läroböcker bör användas 

tillsammans med kognitiva och metakognitiva strategier då dessa tillsammans gör att eleven 

förstår texten bättre. Så var inte fallet i denna studie, utan här lämnades eleverna i tre grupper 

ensamma med fysiktexten och i två av grupperna deltog läraren. I grupperna där läraren deltog 

förekom inte heller några kognitiva eller metakognitiva strategier, vilket fallstudien inte syftade till 

att tillämpa, utan fokus låg enahanda på elevernas möte med texten. Som nämnts tidigare är det 

vanligt att eleverna lämnas ensamma med texterna i no-läroböckerna, trots läroböckernas stora 

påverkan på såväl lärares planeringar som val av innehåll (Danielsson 2010:21). Eftersom 

eleverna då ensamma ska läsa den ofta tunga texten krävs det en stor läsförmåga vad gäller både 

att förstå innehållet och att kunna koda samspelet mellan olika modaliteter i texten.  

Englund ställer sig frågan vilka krafter som ligger bakom att lärobokstexter blir fragmentariska 

framför sammanhangsorienterade och problematiserande (2009:128). Att göra läroböckernas 

innehåll mer lättillgängliga med fler kopplingar till vardag och erfarenheter skulle utifrån detta 

arbetets resultat kunna öka möjligheterna för eleverna att bättre förstå innehållet, kunna skapa 
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nya relationer och med det kunna öka meningsskapandet. Reichenberg (2000:173) menar att 

lärobokstexterna blir mer lättförståeliga för elever om texterna ges en personlig röst och en ökad 

kausalitet utan att innehållet förenklas. Edling (2006) och Ekvall (2011) påpekar också vikten av 

att inte ersätta naturvetenskapliga ord och begrepp med ett vardagsspråk eftersom eleverna måste 

tillgodose sig no-språket. Att däremot finna fler och tydligare kopplingar till elevernas vardag och 

erfarenheter utan att tumma på naturvetenskapliga ord och begrepp skulle mycket väl kunna vara 

möjligt, vilket resultatet i detta arbete pekar mot är viktigt för meningsskapandet och som 

Reichenberg (2000) också hävdar. 

Att lämna eleverna ensamma med en lärobokstext i fysik genererar inte alltid den mening som 

en lärare är ute efter, vilket detta arbete visar. I dessa fall blir lärarens roll att vara närvarande och 

uppmärksam på att fånga upp gapen och fungera som riktningsgivare med hjälp av lyhördhet och 

öppna frågor. En lärare skulle så kunna ha lett tillbaka några av grupperna ovan på rätt spår så att 

fler relationer skulle kunna ha skapats och med det ett meningsskapande. Möjligheterna till ett 

meningsskapande hade då troligen ökat liksom möjligheten att meningarna skulle vara av det 

djupare och mer bestående slaget.  Det finns alltså starka indicier på vikten av ett se över hur 

lärare använder sig av läroboken både i undervisningen på skolan och i läxor eller hemuppgifter 

av olika slag. I hur stor utsträckning läser eleverna ensamma respektive tillsammans med läraren i 

läroboken? I hur stor utsträckning bearbetas naturvetenskapliga texter, såväl i läroböcker som 

andra texter? I hur utsträckning ges läxor av typen läs-ett-antal-sidor-svara-på-frågor? Den senare 

frågan väcker även funderingar kring instuderingsfrågornas utformning och betydelse. Att arbeta 

med instuderingsfrågor har av tradition varit vanligt och är fortfarande vanligt förekommande i 

no-undervisningen. Danielsson (2010:22) pekar dock på att no-lärarna sällan följer upp elevernas 

svar då de arbetar med frågor likt uppgifterna i denna studie och att no-lärare vanligtvis har en 

förenklad syn på läsprocessen, vilket skulle hämma deras förmåga att arbeta aktivt med texterna i 

läroböcker. Eleverna i denna studie erbjöds inte ett metakognitivt arbetssätt med texten de läste, 

inte heller uppföljning av uppgifter och frågor, vilket enligt ovan borde ha påverkat deras 

möjligheter att skapa tillräckligt med relationer för ett djupare meningsskapande.  

Av tradition har no-ämnena varit de ämnen som varit mest trogna sina läroböcker (Driscoll et 

al., 1994; Nelson, 2006; Skolverket, 2006). Men med IT-intåget i skolorna där 1:1 satsningar görs 

och tillgängligheten till interaktiva läromedel finns på ett annat sätt än tidigare kan det bli en 

förändring av detta. De interaktiva läromedlen som finns erbjuder filmer, filmer med lärarledda 

genomgångar, animationer och texter liksom testfrågor av typen ”Välj rätt alternativ…”. 

Tillgången till Internet gör också att kunskaper kan inhämtas från fler källor än läroboken och på 

ett snabbt sätt. Även om nu lärobokens status inom no-ämnena utmanas av andra alternativ 
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kommer dilemmat med ämnenas innehåll och dess presentation och multimodalitet att finnas 

kvar. Interaktiva läromedel skulle kunna fylla luckor som en traditionell lärobok inte kan fylla 

med till exempel pedagogiska animationer eller filmer för att tydliggöra naturvetenskapliga 

begrepp och samband.  

Synen på fysikämnet 

Utifrån Deweys (1938/2004:185) syn på erfarenheternas kontinuitet där erfarenheter från tidigare 

meningsskapande alltid aktualiseras då nya erfarenheter skapas under möten, kan man fråga sig 

vilka de nya erfarenheterna var hos eleverna i denna studie. Texten eleverna tog del av innehöll 

många korta konstateranden med fokus på rätta svaret, vilket ligger nära fysikämnets traditionella 

presentation av innehållet (Östman, 1995). Hur påverkade innehållet och de nya erfarenheter 

synen på fysikämnet och dess innehåll? Hur påverkades elevens känsla för ämnet utifrån de nya 

erfarenheterna? ”ja, det är bara så fysikens lagar är” uttryckte sig pojke 8 i grupp 4 under samtalet 

kring uppgift 5. Detta uttalande sades med skämtsam ton men avslöjar ändå till viss del synen på 

fysikämnet som främmande och obegripligt.  

Sättet eleverna i studien använde sig av fysikboken för att skapa relationer på olika sätt visar 

hur de prioriterade det rätta svaret framför en djupare förståelse. Detta märktes genom den 

innantilläsning och sökläsning som förekom i grupperna samt genom de få diskussioner kring 

texten och de olika fysikaliska begreppen som förekom. När eleverna läste innantill, vilket tydligt 

prioriterade ett rätt svar framför förståelsen, ledde detta sällan till några diskussioner alls kring 

texten. De resonemang som eleverna väl förde var varken långa eller utredande och ledde sällan 

fram till fler skapade relationer utan eleverna nöjde sig istället ofta med att ha funnit det rätta 

svaret för att därefter behandla nästa uppgift. Bland elevernas samtal finns också uttalande som 

direkt pekar på denna prioritering; ”ja, mmm. ja, och sen tror jag vi nöjer oss med det på den då 

och så går vi vidare till fyran.”. Detta sätt att arbeta med ett naturvetenskapligt ämne bekräftas i 

Nelsons studie (2006:22) som visade hur norska elever inte läser för att förstå de 

naturorienterande ämnena utan enbart för att lära sig fakta samt klara olika prov och läxor.  

Eleverna i denna studie uppvisade alltså på samma sätt som i Nelsons studie (ibid.) inte ett 

intresse av att på djupet försöka förstå textens beskrivningar av energiomvandlingar utan fokus 

var att ta sig vidare till nästa uppgift. Den privilegiering med koppling till deras vardag och 

erfarenheter samt mot det rätta svaret, som skedde hos eleverna här, styrde alltså 

meningsskapandet mot en ytlig karaktär och den djupare förståelsen uteblev hos flera av eleverna.  
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Slutsats 

 

Fallstudien och arbetet syftade till att undersöka meningsskapandet som skedde då elever mötte 

en lärobokstext i fysik med frågeställningarna; vad uppmärksammar eleverna i texten, vad är det i 

texten som inte är begripligt för eleverna, vad gör eleverna för att göra det obegripliga i texten 

begripligt samt hur använder eleverna sig av lärobokstexten i mötet? Den prövning av metoden 

praktisk epistemologisk analys, PEA, som fallstudien stod för föll väl ut och bidrog till att 

frågeställningar kopplade till studiens deskriptiva syfte kunde besvaras. I studien framkom det att 

om varken begrepp eller beskrivningarna av de samma i texten hade en koppling till elevens 

erfarenheter eller vardag på något sätt blev det svårt för eleven att nå ett meningsskapande. 

Eleverna uppmärksammade det som stod dem nära erfarenhetsmässigt, vilket gällde både 

fysikaliska begrepp och samband. Det visade sig genom att de kunde skapa relationer till begrepp 

som var mer vardagsnära så som rörelseenergi, värmeenergi samt elastisk energi då dessa beskrivs 

med vardagsnära ord och kopplingar som till exempel cykla, elda och gummisnodd. Det betyder 

att det eleverna fann obegripligt var fysikaliska begrepp eller företeelser som låg långt ifrån deras 

vardag och erfarenheter så som elektrisk energi, kemisk energi och kraftverk, som inte heller 

beskrivs med vardagsnära ord. För att överbygga de uppstådda gapen, det vill säga att göra det 

obegripliga begripligt, angrep eleverna gapen på fyra olika sätt; sökläsa eller läsa texten innantill, 

skapa relation till textens innehåll, skapa relation till erfarenheter eller att lämna gapet obehandlat. 

Läroboken användes därför mest för att sökläsa sig till de rätta svaren eller att läsa sig till svaren 

innantill.  

Studien visar framför allt hur avgörande erfarenheterna var för elevernas meningsskapande i 

denna studie. Erfarenheternas kontinuitet blev avgörande för vilket meningsskapande som kunde 

ske. När läroboken innehöll vardagsföreteelser, som de flesta elever hade erfarenheter kring, då 

fysikaliska begrepp skulle förklaras ökade möjligheten till ett meningsskapande. Då eleverna inte 

kunde relatera tidigare erfarenheter till de uppgifter och tillhörande text som läroboken erbjöd, 

uteblev i stort sätt meningsskapandet. I flera fall blev det tydligt hur eleverna i studien försökte 

förstå de fysikaliska begreppen genom att koppla dessa till tidigare erfarenheter men att 

erfarenheterna antingen ledde eleverna i fråga till ett inkorrekt meningsskapande som de inte 

själva kunde uppfatta, eller till rena krockar där elevernas verklighet tydligt inte stämde med det 

innehåll som läroboken erbjöd. I bägge fallen kvarstod gapet men på ett implicit respektive 

explicit sätt.  
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Fallstudien kan ses som ett bidrag till debatten om lärarens och lärobokens roll i 

undervisningen. Att veta hur sina elever kan tänkas ta till sig olika sorters texter eller hur de 

knyter an till det innehåll som en lärobokstext erbjuder bör anses som en självklar kunskap och 

del i lärarens ämnesdidaktiska kompetens. Det är viktigt att lärare inte glömmer de innehållsliga 

aspekterna av texter och hur det påverkar meningsskapandet. I sin planering av undervisningen i 

no-ämnena behöver lärare vara förtrogna med de texter och dess innehåll som eleverna erbjuds 

och inte ha en övertro på att elever lär sig bara de läser något i en text. Att skapa relationer mellan 

ämnesinnehåll, oavsett lärobokstext eller annat innehåll, och erfarenheter bör prioriteras mer, 

vilket studiens resultat pekar mot. Lärarens förmåga att finna eller skapa möjligheter till sådana 

relationer utan att göra avkall på det ämnesspecifika språket måste därför ses som ett avgörande 

steg i elevers meningsskapande process, vilket gör lärarens närvaro viktig i situationer när elever 

läser en naturvetenskaplig text. I debatten om läxornas vara eller icke-vara finns här alltså 

argument emot läxor av typen läsa texter. Som lärare bör man även fundera kring vilken effekt 

man vill uppnå med instuderingsfrågor vad gäller lärandet och meningsskapandet, speciellt som 

dessa sällan följs upp med diskussioner.  

Lärarens roll i sammanhanget då eleverna ska läsa en naturvetenskaplig text är därför 

avgörande för om och hur elevens meningsskapande blir. Elevernas möjlighet till lärande hänger 

på lärarkompetensen med undervisningens utförande samt val av innehåll. I denna 

lärarkompetens ligger en kännedom och kunskap om hur elever bemöter och behandlar 

naturvetenskapliga läromedel och texter. Ett kollegium skulle därför tillsammans över 

ämnesgränserna svenska och no kunna utnyttja varandras olika ämnesdidaktiska kunskaper för att 

få till bästa möjliga förutsättningarna för elever att arbeta metakognitivt med den abstrakta samt 

svåra naturvetenskapliga texten i läroböckerna.  

Vad gäller elevernas intresse för fysik så bidrog knappast läroboken i detta fall till att öka 

intresset för fysik. Hur väl blir då eleverna delaktiga i den diskursiva praktiken? Ett ytligt 

meningsskapande, jakten på rätt svar utan djupare diskussioner leder troligen inte till ett djupare 

meningsskapande och därmed skulle en lägre förståelse för fysiken och dess praktik nås. Utifrån 

resultaten i studien skulle man kunna säga att just dessa elever inte till fullo blev delaktiga i den 

diskursiva praktiken och att det fick konsekvenser för deras meningsskapande. Risken finns att 

lärobokens text snarare bidrog till synen på fysik som ett svårt, främmande och ointressant ämne 

eftersom kopplingarna till elevernas vardag och erfarenheter var få. Detta är naturligtvis bara 

spekulationer men väl värda att föra fram i debatten kring elevers ointresse för naturvetenskapliga 

skolämnen. Men eftersom eleverna egentligen inte är ointresserade av naturvetenskap i allmänhet 

(Jidesjö, 2012) blir frågan hur lärare och läromedel kan inkludera frågor som intresserar eleverna 
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liksom koppla innehållet till erfarenheter. Nytt innehålls läggs ju hela tiden till i kursplaner och 

läroböcker som till exempel genteknik och nanoteknik på grund av att forskningen inom 

modersämnena ständigt går framåt. Det blir ur ett läroplansdidaktisk perspektiv intressant att se 

vilket innehåll som skulle kunna minskas ned, för är det rimligt att elever ständigt ska möta ett 

ökat ämnesinnehåll på samma ämnestid då inget tas bort? Frågan för vem man utbildar inom de 

naturvetenskapliga ämnena på grundskolan blir så åter aktuell. Om läroböckerna ska förändras 

har läroboksförfattare och förlag en tung ämnestradition att kämpa emot för att våga pröva ett 

nytt angreppssätt i fysikinnehållet, liksom lärarna i sitt användande av läroböcker i no-

undervisningen. 

Vidare studier 

Som analysmetod fungerade praktisk epistemologisk analys väl och skulle kunna tillämpas vid 

undersökande av meningsskapandet i textmöten av olika slag. Även studier av elevers 

missuppfattningar kring olika naturvetenskapliga begrepp eller företeelser kan använda sig av 

analysmetoden. Likt diskussionen ovan påpekade skulle arbetet kunna kompletteras med 

intervjuer. Intervjuer skulle kunna synliggöra vilka meningar eleverna verkligen skapade på ett 

annat sätt än vad som framkom bara via PEA.  

I denna fallstudie mötte alla elever samma text. Utifrån det framkomna resultatet kring 

betydelsen av ett textinnehåll med vardags- och erfarenhetsnära beskrivningar för 

meningsskapandet skulle det därför vara intressant att jämföra olika typer av texter och då 

tillämpa praktisk epistemologisk analys. Teorin och resultaten i denna studie pekar ju mot att en 

mer elevrelevant text skulle öka möjligheterna för meningsskapande och en jämförande studie 

skulle då kunna påvisa eventuella skillnader i meningsskapandet. En sådan studie skulle kunna 

innebära jämförande av två olika lärobokstexter eller en lärobokstext kontra en 

populärvetenskaplig text. Ett sista förslag på fortsatt studie är att studera den effekt för 

meningsskapandet som ett metakognitivt arbetssätt med texter skulle kunna ha. Även en sådan 

studie skulle kunna bygga på det pragmatiska förhållningssättet och praktisk epistemologisk 

analys.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till elever 

Bäste elev i lag X, 

 

Jag heter Jenny Ljung och har undervisat elever i matematik och NO-ämnen på X-skolan sedan hösten 2007 och 

undervisar detta läsår lag X´s elever i årskurs sju. Sedan två år tillbaka läser jag en masterutbildning inom 

utbildningsvetenskap på Uppsala universitet och ska denna termin göra mitt examensarbete. Syftet med mitt 

examensarbete är att studera vad eleverna lär sig när de läser texter av olika slag i NO-undervisningen.  För att kunna 

göra det skulle jag vilja spela in när eleverna läser och diskuterar olika texter och jag vill i detta brev be om tillstånd 

för att spela in gruppdiskussionerna. 

      Jag har kommit överens med XX som undervisar er i NO om att det vore möjligt att göra min undersökning i 

grupperna som en del i den ordinarie undervisningen. Ni kommer att sitta i grupper om tre till fyra elever och utifrån 

olika texter diskutera fysik samtidigt som Ni blir inspelade med hjälp av en diktafon. Elevdiskussionerna kommer att 

vara en del av den ordinarie undervisningen och ske under ordinarie skoltid. Inspelningarna kommer endast 

användas för forskningsändamål, dels i examensarbetet, men även, om det är möjligt, för att skriva en artikel i en 

vetenskaplig tidskrift.  

     I enlighet med god forskningsetisk sed kommer inspelningarna att förvaras på ett säkert sätt på Uppsala 

universitet. I examensarbetet kommer skolans och Era namn ersättas med andra namn så att det inte ska gå att 

identifiera varken skola eller Er. Ni kommer innan inspelningarna börjar informeras om att Ert deltagande är frivilligt 

och att Ni kan avbryta inspelningen om Ni inte längre vill vara med.  

 

Jag undrar nu om Du vill delta i denna studie. Svaren lämnas in i samband med inspelningstillfället. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Ljung 

 

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta mig, mailadress, tel.nr., eller min handledare 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Malena Lidar, 

malena.lidar@edu.uu.se, tel.nr. 

 

 

Jag, _____________________________________________ vill delta i studie.                                                   

             (Elevens namn, textat)  
 

Jag, _____________________________________________ vill inte delta i studien. 

    (Elevens namn, textat)   


