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Abstract 
Syftet med studien var att få kunskap om hur verksamma NO-lärare kan 

undervisa för att synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll i 

grundskolan. Ämnesinnehållet innefattar begrepp som används och som 

eleverna ska skapa förståelse för genom naturvetenskaplig undervisning. I 

studien undersöktes vad tre verksamma NO-lärare beskriver som 

betydelsefulla faktorer vid planering av undervisning, på vilka sätt 

naturvetenskapliga begrepp synliggörs samt vilka epistemologiska 

riktningsgivare lärarna använder. Studien inspirerades av epistemologiska 

riktningsgivare genom pragmatismens syn på lärande. Lärarnas 

uppfattningar har kunnat urskiljas genom semistrukturerade intervjuer 

samt öppna, strukturerande och direkta observationer.  
 

Resultatet visar att de verksamma lärarna ser flera faktorer som 

betydelsefulla vid planering av NO-undervisningen. I planeringarna ingår 

teori i form av att eleverna ska få kunskaper om begrepp och fenomen. 

Lärarna planerar även för praktiskt undervisning i form av undersökningar. 

Naturvetenskapliga begrepp synliggörs genom att lärarna uppmärksammar 

och förenklar begreppen. Lärarna intar flera epistemologiska 

riktningsgivare i olika undervisningssituationer för att leda eleverna i 

arbetsprocessen.  

 

Lärares undervisning är avgörande för elevernas lärande. I denna studie 

har det framkommit att lärare planerar för olika arbetsformer och 

handleder eleverna genom olika metoder i NO-undervisningen för att 

eleverna ska nå begreppsförståelse.   
 
 

Nyckelord 
Naturorienterande ämnen, begrepp, epistemologiska riktningsgivare, 

grundskola, planering 
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Inledning 
Denna uppsats är Grundlärarprogrammets andra och sista examensarbete. 

Fyra år av studier är snart förbi och det är med ett visst vemod som 

Examensarbete 2 ska skrivas. ”Snart är jag förhoppningsvis nyexaminerad 

grundskollärare och får arbeta med det jag vill” ekar i huvudet och en 

förväntansfull känsla sprider sig i kroppen. Allt slit är mödan värd och det 

finns inga tvivel om varför jag valde att utbilda mig till grundskollärare: 

att se eleverna upptäcka nya saker, vara med på tillfällen då eleverna får 

”aha-upplevelser” och att få se deras stolthet i blicken när dem lärt sig nya 

saker i skolan, det är det jag vill vara en del av.  

 

I mitt första examensarbete (Lindberg 2016), en litteraturstudie av tidigare 

forskning, framkom att det finns en distans mellan teori och praktik i den 

naturvetenskapliga undervisningen som undersökts. Denna problematik 

blev utgångspunkt för detta examensarbete. I denna studie har ambitionen 

varit att få kunskaper om hur verksamma NO-lärare1 planerar 

undervisningen för att synliggöra naturvetenskapliga begrepp och hur 

begrepp synliggörs i undervisningen. Den naturvetenskapliga 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet till 

begrepp och förståelse för hur begrepp kan utvecklas genom 

undersökningar och erfarenheter (Skolverket 2016, s. 111). Begrepp i 

denna undersökning landar i ämnesinnehållets begrepp och de begrepp 

som ingår i undersökande arbetssätt. Eleverna bör kännas vid vad ett syfte 

är, hur och varför det ska formuleras i en undersökning. Vidare har funnits 

en ambition i att skapa förståelse för och mer kunskaper om den 

handledning lärare ger eleverna i den naturvetenskapliga undervisningen. 

Känslan är att en handledare behöver kunna analyseras och benämnas 

utifrån de olika roller de intar i interaktion med eleverna, vilket ledde mig 

in på Malena Lidars (2010) beskrivning av epistemologiska 

riktningsgivare som visat sig bli en viktig del av denna studie och min 

framtida roll som lärare.  

 
  

                                                           
 
 
1 Lärare som har behörighet att undervisa i naturvetenskapliga ämnen.  
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Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver vad naturvetenskap är, laborationer i den 

naturvetenskapliga undervisningen, några av de allmänna råd vid planering 

av undervisning som Skolverket skrivit, distans mellan teori och praktik, 

begrepp, begrepp i läroplanen, begreppsförståelse, begrepp i 

undersökningar, kommunikation i klassrummet samt epistemologiska 

riktningsgivare och exempel på forskning som använt de epistemologiska 

riktningsgivarna. 

Naturvetenskap 
Naturvetenskap är ett samlat namn för biologi, fysik och kemi. Inom 

ämnet behandlas arbetsområden som hälsa, hållbar utveckling och energi. 

Dessa tre kunskapsområden har vuxit fram genom att naturvetenskap 

möter samhällsvetenskap i den undervisning som skolan bedriver 

(Skolverket 2011a, s. 1). Den undervisning som bedrivs i ämnet 

naturvetenskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

naturvetenskapen. Eleverna ska även utveckla förmåga att kritiskt värdera 

och kunna ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. 

Eleverna ska utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan 

användas för att vidare kunna ta personliga ställningstaganden och val i 

vardagsnära situationer och arbetsliv. Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet till att använda skilda naturvetenskapliga arbetsmetoder och 

kunskaper utifrån frågeställningar och företeelser. Undervisningen ska 

behandla olika innehåll och samtidigt påvisa hur frågor kan hanteras 

utifrån naturvetenskapliga förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet till 

att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper genom att 

få diskutera och utforska olika frågor. Detta för att kunna möta, förstå och 

påverka den tid de lever i. Genom att eleverna ges möjlighet till att 

använda digital teknik eller andra verktyg ska undervisningen bidra till att 

eleverna kan söka och uppnå kunskaper i naturvetenskapen (Skolverket 

2011a, s. 1).  
 

Laborationer i den naturvetenskapliga undervisningen 
I den svenska naturorienterande undervisningen har laborationen en 

central ställning och arbetssättet används frekvent i undervisningen 

(Andrée 2007, s. 98, Gunnarsson 2008 s. 111). Enligt Lidar (2010, s. 38) 

bedrivs mycket forskning i USA inom Science Education-fältet. Lidar 

(2010) menar att forskningen tog fart genom Joseph Schwabs bok “The 

teaching of science as enquiry” (1962) och anser vara upptakten för 

undersökande arbetssätt som innehåll och metod i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Lidar (2010) beskriver att en europeisk 

enkätundersökning med lärare har visat att laborationer fyller en funktion 

för elevernas lärande, teori och praktik ska kopplas ihop och eleverna ska 

lära sig ett vetenskapligt arbetssätt och tänkande. I enkätundersökningen 

framkom även att lärarna föredrar experiment som eleverna får utföra 

själva och där färdiga svar saknas (Welzel m.fl 1998, s. 30). 
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Allmänna råd vid planering av undervisning 
Skolverket (2011b) redogör för sju allmänna råd som bör ligga till grund 

för den planering av undervisning som lärarna genomför. Nedan följer fyra 

råd som är särskilt passande för planering av NO-undervisningen. Vid 

planering av undervisningen är det av vikt att lärarna, utifrån de allmänna 

råden (Skolverket 2011b, s.12), bör: 

 
Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som 

undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas 

mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet 

ska kombineras och behandlas så att eleverna ges 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i 

förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2011b, 

s.12). 
 

Vid planering av undervisningen bör läraren klargöra vad arbetsområdet 

syftar till och vilka delar av det centrala innehållet eleverna ska arbeta med 

för att få möjlighet till att utvecklas och nå kunskapskraven. Läraren ska 

vara väl medveten om vilka delar av kunskapskraven som eleverna ska 

arbeta mot samt veta på vilka sätt eleverna ska få visa att de når 

kunskapskraven för att kunna göra en bedömning. Eleverna ska få 

möjlighet att använda flera arbetssätt och arbetsformer för att inhämta och 

visa kunskaper för att utvecklas mot läroplanens övergripande mål. 

Läraren bör vid planering av undervisning kunna ta del av tidigare 

beprövad undervisning som visat sig fungera väl i undervisningen för 

elevernas kunskapsutveckling. Vid planering av undervisningen bör 

lärarna även diskutera med andra lärare i kollegiet vilka anpassningar som 

ska beaktas för att de krav som ställs på eleverna ska vara rimliga 

(Skolverket 2011b, s. 12).  

 
Distans mellan teori och praktik 
Genom lärarintervjuer har Gunnarsson (2008, s. 109) identifierat en 

distans mellan den teoretiska och praktiska undervisningen genom att 

lärare inte knyter dessa till varandra i NO-undervisningen. Det praktiska 

bearbetas oftast under ett lärotillfälle och teori vid ett annat. Enligt 

Gunnarsson (2008, s. 110) ser lärarna att teori står för kunskaper och den 

praktiska handlingen är annan fristående del där elevernas arbetssätt 

eftersträvas.  
 

Gunnarsson (2008, s. 218) har även gjort en annan identifiering i sin 

undersökning. I undersökningen framkom det att eleverna kan tolka andra 

syften med en laboration än vad läraren har planerat för genom 

laborationsinstruktionernas utformning. I undersökningen hade en lärare 

som syfte att eleverna skulle utveckla kunskaper om olika fenomen under 

en laboration, eleverna tolkade uppgiften med att de skulle följa 

instruktioner och komma fram till ett resultat. Eleverna la fokus på 

utförandet: att skriva ett slutresultat efter en utförd laboration (Gunnarsson 

2008, s. 218). Enligt Gunnarsson (2008, s. 219) är det vanligt att fokus 

hamnar på vad som ska utföras genom instruktioner från vad som för 

förväntas att ske under en laboration. Högström (2009) menar att 
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instruktioner kan vara utformade på en högre nivå än vad eleverna kan 

hantera, vilket blir en anledning till varför eleverna lägger större fokus och 

vikt på att bli klara med en laboration istället för att skapa förståelse för de 

begrepp och fenomen som bearbetas vid laborationerna (Högström 2009, 

s. 45).  

 
Begrepp  
Nationalencyklopedin (2016) beskriver ordet begrepp med: 

  
Det abstrakta innehållet hos en språklig term till 

skillnad från dels termen själv, dels (konkreta eller 

abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras 

på (Nationalencyklopedin 2016).  

 

Svanelid (2014) beskriver begrepp genom en enklare version med “ett ord 

som klassificerar, kategoriserar och definierar fakta som hänger ihop” 

(Svanelid 2014, s. 54). Enligt Lidar (2010, s. 20) är ett begrepp något som 

sammanhålls av en bestämmande princip och är något som kan användas 

som redskap i vidare undersökningar.  

 
Begrepp i läroplanen 
I den nuvarande läroplanen krävs det att en elev, för att erhålla betyget E i 

det naturorienterande ämnet biologi visar grundläggande kunskaper om 

biologiska sammanhang och kan visa kunskaperna genom att ge exempel 

på och beskriva sammanhangen genom att använda biologins begrepp 

(Skolverket 2016, s. 116). I ämnena kemi och fysik ställs liknande krav på 

eleverna som för ämnet biologi. Vid användning av ett begrepp ska 

eleverna även känna till ett flertal begrepp från de naturvetenskapliga 

ämnena. Naturvetenskapen innehåller många olika begrepp och i 

syftesdelen för biologin står det att:  
 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller 

och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i 

samspel med erfarenheter från undersökningar av 

naturen och människan (Skolverket 2016 s.111).  
 

Den undervisning som bedrivs i skolan ska ge eleverna möjlighet till att 

skapa en vana för begrepp och eleverna bör därefter ha förståelse för hur 

begrepp kan användas och utvecklas vid undersökningar.  
 

Begreppsförståelse 
För att en begreppsförståelse ska ha uppstått anser Svanelid (2014, s. 55) 

att tre krav behöver tillgodosetts. I skolan bör eleverna känna till 

betydelsen av ett begrepp, visa kunskap om begreppet genom att kunna 

använda det i nya sammanhang samt att kunna relatera det aktuella 

begreppet till andra begrepp. Enligt Schoultz (2001, s. 75) förstår man 

naturvetenskap genom att man känner till begrepp och har förståelse för de 

“begreppsliga strukturer” som krävs för att man ska kunna använda sig av 

begreppen i olika resonemang om naturvetenskapliga händelser. Enligt 
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Skolverket (2012b s. 1) förstår eleverna ett begrepp genom att de får lära 

sig språket omkring begreppet, som även Schoultz skriver. 
 

Begrepp i undersökningar 
Ord kan ha flera betydelser och får först när de används i en handling en 

betydelse (Wittgenstein 1969/1992). Enligt Johansson (2012) behöver 

eleverna möta naturvetenskapliga begrepp och det naturvetenskapliga 

språket i olika sammanhang. Orden som eleverna använder när de 

förklarar eller beskriver något ska mötas upp och relateras till 

naturvetenskapliga begrepp (Johansson 2012, s. 29). Johansson (2012, s. 

24) beskriver att det har visat sig en problematik vid undersökande arbete 

när lärarna ska möjliggöra att eleverna utvecklar kunskaper om begrepp 

och naturvetenskapliga sammanhang. Problematiken finns då begreppen 

ska relateras till det som eleverna utför praktiskt, att föra samman 

begreppen med det praktiska arbetet. Duit och Treagust (2003, s. 17) anser 

att den syn lärarna har på undervisningen bör förändras från en 

faktaförflyttning (transmissiv undervisning) till en mer konstruktivistisk 

undervisning där diskussioner och analys i en mer gruppbaserad 

undervisning ingår för att öka begreppsbildningen. Enligt Duit och 

Treagust (2003, s. 17) bör lärarna med andra ord föra samman teoretisk 

och praktisk undervisning i större utsträckning när de arbetar med 

begreppsbildning.  
 

Två forskare, Hult (2000, s. 15) och Högström (2009), har båda identifierat 

att syftet med undersökande arbete i undervisningen är att teori ska 

synliggöras genom praktiska moment. Högström (2009, s. 40) har även 

upptäckt att ett annat syfte med undersökningar är att eleverna utvecklar 

förståelse för det naturvetenskapliga faktainnehållet. Detta syfte kan 

uppnås genom undersökningar där det teoretiska innehållet synliggörs 

genom praktiska moment. Enligt Gruvberg (2008, s.73-74) anser många 

lärare att det teoretiska i undervisningen förstärks genom laborationer. 

Egidius (2002, s.64-65) menar att om eleverna inte får möjlighet att 

använda sig av praktik blir teorin svår att förstå och utan teori förstår 

eleverna inte det praktiska. Lärare kan göra det abstrakta i 

naturvetenskapen mer konkret för eleverna genom laborationer 

(Lagerholm 2009, s. 14). Luft är exempelvis något som för eleverna är 

svårt att se men enklare att känna av. Genom laborationer kan lärarna 

därmed ge eleverna förståelse för vad som händer med luften på ett mer 

konkret sätt. Lagerholm (2009, s. 14) anser att om eleverna ges möjlighet 

till att ställa frågor och söka efter svar kan laborationen få en större 

betydelse i undervisningen och för elevernas lärande. Laborationer kan 

även leda till att eleverna för samtal med varandra och kan sätta ord på nya 

erfarenheter de får i den naturvetenskapliga undervisningen. 
 

Transfer är ett begrepp i lärandeforskning som hanterar kontinuitet och 

generaliseringar i lärandet (Lidar 2010, s. 21). Transfer handlar om att de 

kunskaper eleverna får i en uppgift kommer till användning i en annan 

uppgift (Kilbrink 2013, s. 9).  
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Kommunikation i klassrummet 
Det är viktigt som lärare att vara lyhörd för elevernas uppfattningar om 

begrepp och vara öppen för att reda ut eventuella missförstånd kring 

begreppen (Lundin och Gunnarsson 2010, s. 69). Thulin (2011, s. 91) 

belyser, liksom Lundin och Gunnarsson (2010), hur viktigt det är att den 

kommunikation som sker i klassrummet råder på en nivå som passar 

eleverna språk- och kunskapsmässigt, kommunikationen får inte ske på 

lärarens språk- och kunskapsnivå. Enligt Lemke (1990, s. 154) ska 

kommunikationen anpassas och börja vid den nivå som eleverna är på, 

kommunikationen kan därefter genomgå en progression och utvecklas. 

Lyhördhet och en tillåtande språklig nivå anpassat för eleverna är en 

framgångsfaktor för ett lyckat lärande enligt Skolverket (2012, s. 1). Ett 

enklare språkbruk kan vara det vardagsspråk vi använder och anses 

fungera som en effektiv brygga till det naturvetenskapliga språket. Enligt 

flera forskare (Stolpe och Degerman 2008 s.234, Martins och Veiga 2001 

s.71, Loxley 2009 s.1622, Nilsson 2005 s.68, Brorsson, Enghag och 

Engström 2005 s.60) är det av vikt att det finns en koppling 
(sammanbindande länk) mellan det vardagsspråk eleverna har och det 

naturvetenskapliga språket.  
 

Hårdén (2012) har studerat en förskolegrupp och ger beskrivning av 

många tillfällen där pedagogen har möjlighet att koppla elevernas egna 

erfarenheter av begrepp till mer naturvetenskapliga begrepp. Enligt Hårdén 

(2012) ska läraren redan när eleverna är unga, våga använda de korrekta 

naturvetenskapliga begreppen. Genom att läraren använder rätt begrepp 

och kopplar det till elevernas vardagsspråk kan eleverna skapa god 

förståelse för begreppen redan när de är små (Hårdén 2012, s. 31) 

 

Epistemologiska riktningsgivare 
Epistemologi betyder enligt Nationalencyklopedin (2016) kunskap och 

vetande. Epistemologi kan ses som en kunskapsteori. Malena Lidar (2010, 

s. 48) beskriver att epistemologiska riktningsgivare som begrepp betyder 

”vad läraren säger ger eleverna information om vad som räknas som 

kunskap och vad som är lämpliga vägar att nå kunskap i en specifik 

praktik”. I interaktionen med eleverna kan läraren möjliggöra att eleverna 

kan gå vidare i olika riktningar genom att ge dem epistemologisk hjälp 

(Lidar 2010, s. 48). Lidar (2010) listar fem olika typer av Epistemologiska 

riktningsgivare som fyller olika funktioner i elevernas lärandeprocess. 

Detta genom att läraren, på olika sätt, riktar uppmärksamheten mot de 

handlingar och svar som är rimliga i den naturvetenskapliga 

undervisningen (Lidar 2010, s. 49).   
 

De fem riktningsgivare som Lidar (2010, s. 49) beskriver är: 
  

Bekräftande epistemologisk riktningsgivare: är en 

bekräftelse av att eleverna ser ”rätt” fenomen och 

händelser, utför en relevant handling/experiment eller 

drar en ”korrekt” slutsats. 
 

Rekonstruerande epistemologisk riktningsgivare: får 

eleverna att uppmärksamma att fakta de redan sett, men 



  

7 
 

inte bedömt som relevanta, är det som de förväntas 

uppmärksamma. 
 

Instruerande epistemologisk riktningsgivare: är en 

konkret instruktion om vad eleverna behöver göra för 

att kunna se ”rätt” saker”. 
 

Genererande epistemologisk riktningsgivare: är en 

sammanfattning av vad som är relevant att 

uppmärksamma i ett experiment som möjliggör för 

eleverna att kunna generera en förklaring till 

experimentet.  
 

Om-orienterande epistemologisk riktningsgivare: pekar 

ut att det kan finnas andra saker värda att undersöka. 

Den riktning elevernas lärande tagit behöver 

omvärderas.  
 

 

Resultat av forskning med epistemologiska riktningsgivare 
Epistemologiska riktningsgivare som koncept har enligt Lidar (2010, s. 68) 

vidareutvecklats och använts i andra publikationer än Lidars. Lidar (2010, 

s. 68-69) nämner bland annat Lundqvist och Östman (2009). Lundqvist 

och Östman (2009, s. 59) vidareutvecklade angreppssättet och undersökte 

hur lärares epistemologiska riktningsgivare kan kopplas till de 

epistemologiska normer och följemeningar som finns i NO-undervisningen 

för att ge en beskrivning av hur eleverna socialiseras in i en 

naturvetenskaplig praktik. Lundqvist och Östman (2009, s. 59) har som 

slutsats i sin studie att lärares undervisning är avgörande för om eleverna 

ska förändra sitt meningsskapande och därmed nå de mål och syfte som 

den aktuella lektionen syftar till att de ska nå. Om läraren inte visar 

eleverna vad de förväntar att uppmärksamma under observationer lyckas 

eleverna troligtvis inte att förändra sitt språkspel enligt Lundqvist och 

Östman (2009, s. 59). Enligt Lundqvist och Östman (2009, s. 59) fyller de 

epistemologiska riktningsgivarna olika funktioner i elevernas 

meningsskapande processer, samtidigt har de något gemensamt. Det 

riktningsgivarna har gemensamt är att de visar eller uppmärksammar vad 

som kan betraktas som kunskap. Lundqvist och Östman (2009, s. 59) anser 

att det vore önskvärt utifrån ett lärarperspektiv att det fanns en generell 

formel för vilken riktningsgivare som är mest relevant att använda i vilken 

undervisningssituation. Riktningsgivarna är situationella och behöver 

användas och se olika ut i olika situationer samt även med olika individer 

enligt Lundqvist och Östman (2009, s. 59). Enligt Lundqvist och Östman 

(2009, s. 59) är det samtidigt möjligt för lärare att hantera riktningsgivarna 

i olika möten med eleverna om lärare är medvetna om de alternativa 

riktningsgivare som finns samt dess olika funktioner.  

 

Lidars (2010) studie har resulterat i att de epistemologiska 

riktningsgivarna fungerade olika bra i de fall då lärarna skulle hjälpa 

eleverna i en meningsskapande process för ett fortsätt lärande. Lidars 

studie (2010) resulterade i att den Bekräftande och den Rekonstruerande 
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riktningsgivaren fungerade bra i interaktion med eleverna. Den Om-

orienterade riktningsgivaren var mer problematisk för eleverna att följa 

vilket skulle kunna bero på att riktningsgivaren inte anknöt till det som 

eleverna gjorde på ett tydligt sätt utan anvisade att eleverna skulle fortsätta 

i en annan riktning, vilken riktning klargjordes inte av läraren. Den 

Generativa riktningsgivaren kunde heller inte följas bra av eleverna 

eftersom eleverna inte kunde använda vetenskapligt accepterade begrepp i 

arbetsprocessen, vilket kunde bero på att eleverna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av begreppen enligt Lidar (2010, s. 63). Lidar (2010, s. 63) 

menar att den verkan som de olika epistemologiska riktningsgivarna har 

kan först ses utifrån den respons riktningsgivaren får av eleverna. Lidar 

(2010, s. 63) beskriver riktningsgivarnas verkan med följande: 

 
”Vilken verkan en epistemologisk riktningsgivare har 

kan ses först i vilken respons den får. Det är alltså inte 

lärarens uttalande i sig som analyseras, utan den 

funktion uttalandet får i möte med eleverna och deras 

erfarenheter.” (Lidar 2010, s. 63) 

 

Lidar (2010, s. 69) beskriver att nackdelen med hennes studier i 

avhandlingen är att de har hanterat en liten mängd data. Lidar (2010) 

menar att det hade varit möjligt i hennes fall att hitta andra riktningsgivare, 

få mer information om hur frekventa riktningsgivarna är och i vilka 

sammanhang de är fruktbara att använda om studierna hade genomförts 

med ett större datamaterial. Enligt Lidar hade ett större material av data 

kunnat påvisa givande mönster i verksamheten för att utveckla teorier om 

undervisning (Lidar 2010, s. 69).  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har pragmatismen som en utgångspunkt. Pragmatismen ser 

teori och praktik i undervisningen som en helhet av lärandet.  Forskaren 

och filosofen John Dewey är pragmatismens grundare (Ahlberg och 

Hartman 2004, s. 15). Deweys pragmatiska idé kan kopplas till två uttryck: 

Learning by doing samt intelligent action. Dessa två uttryck präglas av den 

pragmatiska idén där människan utvecklas genom praktiska handlingar 

och aktivitet. Dewey menar att eleven ska stå i centrum och vara en 

utgångspunkt i den undervisning som bedrivs och dess innehåll (Ahlberg 

och Hartman 2004, s. 17). I undervisningen ska eleverna vara aktiv genom 

att prova och experimentera, lärarna ska vara aktiva och arbetet ska vara 

målinriktat. Det ska finnas en stimulans av elevernas kunskapsutveckling 

där även en fördjupning av kunskapsutvecklingen ingår. I översättning av 

Ahlberg och Hartman (2004, s. 17) beskriver Dewey Intelligent action 

genom att handling och tänkande hör samman. Teori och praktik hör 

samman, det ena utesluter inte det andra. Dessa två ska med andra ord ses 

som en helhet och inte som två skilda delar. Dewey menar att teoretiska 

och praktiska aspekter är förenade och utgör människors handlande, det 

går alltså inte att dela upp kunskaper i teori och praktik. Enligt 

pragmatismen är kunskap sådan kunskap som människor kan använda sig 

av i mötet med skilda situationer (Säljö 2010, s. 175). Pragmatismen 

kommer från pragma, vilket i sin tur betyder handling eller gärning 
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(Gustavsson 2002, s. 92). Gustavsson (2002, s. 91) menar att människans 

handlingar i vardagen är rutinmässiga, när något oerfaret påträffas behöver 

människan tänka om och börja reflektera över situationen. Problem 

kommer att uppstå i de rutinmässiga vardagssituationerna vilket bryter 

rutinen. Människan behöver då använda sig av sin kunskap för att ta sig 

vidare i det praktiska handlandet på ett bra sätt. Den pragmatiska tanken är 

sammanfattningsvis kunskap som process där reflektion ska leda till 

praktiska handlingar som utförs på ett bättre sätt (Gustavsson 2002, s. 95). 

Enligt Säljö (2010, s. 179) ska undervisningen hjälpa individer till fortsatt 

utveckling utifrån egna erfarenheter. Genom språket kan eleverna i 

undervisningen ställa frågor, förklara och diskutera, därför är språk och 

kommunikation av vikt för hur eleverna ska utvecklas utifrån de 

erfarenheter eleverna har (Säljö 2010, s. 179).  
 

Epistemologi kan förstås genom pragmatismen som att kunskap och 

lärande kan studeras som något som finns, skapas och uttrycks i mänskliga 

praktiker (Lidar 2010, s. 35). Enligt Lidar (2010, s. 68) är Epistemologiska 

riktningsgivare en metod för att analysera lärares epistemologiska 

handlingar (kunskapsarbete) som går att tillämpa vid många tillfällen där 

lärare och elever integrerar i undervisningen. Lidar (2010) är uppriktig och 

redogör för att metoden inte är fullständig eller att de riktningsgivare som 

hon funnit är kompletta (Lidar 2010, s. 68). Lidar (2010, s. 20) beskriver 

att ett mål i den naturvetenskapliga undervisningen är att eleverna ska lära 

sig vetenskapliga begrepp. Genom pragmatiskt perspektiv skulle det 

innebära, genom Dewey (1993), ”With respect to teaching there is no 

more important topic than the question of the way in which genuine 

concepts are formed” (Dewey 1933, s. 240). Lidar (2010) tolkar Deweys 

(1933) citat genom att begrepp behöver formas som en del av 

lärandeprocessen och inte undervisas om som ett formulerat begrepp 

utifrån en utanförliggande källa (Lidar 2010, s. 20). Genom det synsätt 

som Dewey (1933) har anser Lidar (2010) att det är meningslöst att 

försöka inetsa standardkunskap hos eleverna. Lidar (2010, s. 20) menar att 

ett begrepp är dynamiskt och kan förändras genom det är vi gör nya 

erfarenheter. Enligt Lidar (2010, s. 20) bör det som eleverna ska lära sig 

generaliseras och utvidgas för att forma det Dewey kallar genuina eller 

vetenskapliga begrepp. Begrepp blir därmed ”a working tool of further 

apprehensions, an instrument of understanding other thing” (Dewey 1933, 

s. 242). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur verksamma NO-lärare 

kan undervisa för att synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll i 

grundskolans tidigare årskurser.  
 

● Vad beskriver lärarna som betydelsefullt för att synliggöra begrepp 

och naturvetenskapliga fenomen vid planering av undervisningen? 
 

● På vilka sätt synliggör verksamma NO-lärare naturvetenskapliga 

begrepp i NO-undervisningen? 
  

● Vilka epistemologiska riktningsgivare använder lärare för att 

synliggöra naturvetenskapligt innehåll vid systematiskt arbete? 
 
 

Metod  
I denna metod framkommer vilka val av metod som ligger till grund för 

studien. Därefter ges beskrivning av intervju och observation som metod 

för datainsamling. Vilka urval och avgränsningar som ligger till grund för 

studien beskrivs samt hur studien tagit ställning till Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer.  
 

Denna studie syftar till att få kunskap om hur NO-lärare kan undervisa för 

att synliggöra naturvetenskapliga ämnesinnehåll i grundskolan. Detta 

medför att det finns ett behov av att ta reda på hur verksamma lärare 

planerar och utför lektioner samt hur de hanterar och belyser begrepp och 

fenomen. Denna studies syfte och frågeställningar kräver att få djupare 

reflektion och förståelse för de val lärarna, därför lämpar sig kvalitativa 

intervjuer och observationer bra för datainsamlingen. Larsen (2009, s. 27) 

menar att en kvalitativ metod ger större möjlighet till att gå in på djupet 

och bilda en bättre förståelse för vad deltagarna i studien framför. Under 

intervjun är det möjligt att reda ut eventuella frågetecken eller 

missförstånd samt ger det möjlighet till att ställa följdfrågor (Larsen 2009, 

s. 27).  
 

Val av metod  
Intervju  
Den intervjuform som användes för datainsamling i denna studie var 

semistrukturerade intervjuer. Larsen (2009, s. 27) menar att en kvalitativ 

metod ger större möjlighet till att gå in på djupet och bilda en bättre 

förståelse för vad deltagarna i studien framför. Under intervjun är det 

möjligt att reda ut eventuella frågetecken eller missförstånd samt ger det 

möjlighet till att ställa följdfrågor (Larsen 2009, s. 27). I studien är det 

lärarnas egna åsikter som efterfrågas och inte vad som ordagrant står i 

läroplanen. Semistrukturerade intervjuer innebär att de frågor som ställs 

kan anpassas, till viss del, efter samtalet (Olsson och Sörensen 2011, s. 

133). En intervjumall fanns som hjälp under intervjun och är något som 

Kvale (1997, s. 121) skriver är ett hjälpmedel under intervjun då intervjun 

bibehåller en struktur med frågor som kan följas och ställas till 

respondenterna i en viss ordning. Intervjumallen användes i denna studie 



  

11 
 

som underlag för intervjun. Utgångsfrågorna var desamma för alla 

intervjuade men skiljde på hur de ställdes och vilka följdfrågor som gavs 

utrymme. Följdfrågorna skilde sig beroende på hur den intervjuade 

svarade på de föregående frågorna. Under intervjun ställdes frågor som 

gav respondenten möjlighet till att ge relativt öppna svar, exempel på en 

sådan fråga löd “ge exempel på en lektion där systematiska 

undersökningar genomförs”. Detta gjordes i ett försök att undvika det som 

Larsen (2009, s. 27) benämner “intervjueffekten”, där intervjuaren 

påverkar resultatet av intervjun genom att respondenten besvarar de frågor 

som ställs med något som de tror att intervjuaren förväntas vill höra.  
 

Valet av att använda intervju som metod kommer från att det ges möjlighet 

till att ställa följdfrågor och reda ut eventuella missförstånd på plats med 

respondenten, de svar som framkommer under en intervju blir på så vis 

mer sanningsenliga (Larsen 2009, s. 26-27).  Intervjuerna dokumenterades 

genom ljudinspelningar, liksom Kvale (1997, s. 147) ger exempel på. 

Samtliga intervjuer för denna studie dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning. Inspelningarna har legat till grund för transkribering av 

intervjuernas utskrifter. Enligt Kvale (1992, s. 85) är en utskrift då 

intervjun blivit nedskriven från talspråk till skriftspråk på ett papper, 

utskriften fungerar som en förberedelse inför en kommande analys.  

 
Observation 
Observation är en annan metod som användes för datainsamling av denna 

studie. Observationerna användes som ett komplement till de intervjuer 

som genomfördes vilket Webb förespråkar (Webb 1992, s. 129ff). 

Observationen var en öppen observation (Christensen et al. 2001, s. 195) 

vilket betyder att de som observerades var medvetna om att de blev 

observerade och i vilket syfte observationerna genomfördes. Vad som 

skulle observeras var bestämt i förväg vilket leder till att observationerna 

även var strukturerade (Halvorsen 1992, s. 84). Observationerna kan även 

ses utifrån en tredje observationsform, direkt observation (Webb 1992, s. 

130), detta eftersom observationerna skedde under lektionstid och 

anteckningar fördes under händelsernas gång. De observationer som 

genomfördes var med andra ord öppna, strukturerade och direkta 

observationer.  
 

Observationerna användes som ett komplement till intervjuerna för att inte 

göra några felaktiga antaganden eller tolkningar av lärarna och hur de 

agerar i olika situationer samt för att bidra med data två frågeställningar. 

Då två av intervjuerna skedde efter observationerna kunde de anteckningar 

som fördes under observationerna diskuteras med lärarna för att få 

ytterligare förklaringar på skeenden och djupare förståelse för hur lärarna 

agerar i olika situationer som uppstår. Det finns inga misstankar om att de 

resultat som framkom under intervjuerna har någon påverkan på studiens 

resultat eftersom intervjuerna och observationen eftersträvade resultat till 

olika frågeställningar.   
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Urval och avgränsningar  
Denna studie pågår under givna tidsramar. På grund av detta gjordes 

bedömningen att maximalt fem lärare var ett hanterbart antal för intervju 

och observation. Samtliga lärare behövde vara verksamma NO-lärare i 

någon av årskurserna F-6. Utöver årskurs och valet av verksamma NO-

lärare finns inga fler kriterier för denna studie. Deltagarnas ålder, kön och 

erfarenheter varierar vilket är oberoende för studiens resultat. Verksamma 

lärare inom NO-ämnet har nåtts genom att kontakta en rektor som sitter 

vid ett större rektorsområde. Rektorn gav tre verksamma NO-lärare på 

förslag att tillfråga om deltagande i studien. Responsen från rektorn var 

positiv och till stor hjälp för att nå de verksamma lärarna via mejl, 

personlig kontakt och telefonsamtal. Samtliga tre tillfrågade lärarna 

godkände att vara en del av studien vid första kontakt. Två av tre lärare 

arbetar vid samma skola i olika årskurser, samtliga tre lärare i studien 

arbetar för samma rektor. Studien eftersökte, som ovan nämnt, maximalt 

fem lärare för deltagande. Då rektorn enbart gav namn på tre lärare och 

dessa tre lärare godkände deltagande i studien genom observationer och 

intervjuer valdes därför att inte söka efter tre lärare då antalet deltagare 

ansågs relevant för att finna svar på studiens frågeställningar.  
 

När samhällsvetenskaplig forskning bedrivs ska forskaren följa 

Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Dessa principer är skrivna för att 

de individer som deltar i studier ska skyddas. De fyra huvudkraven består 

av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  

● I informationskravet ska varje deltagare informeras om 

forskningens syfte och hur deltagandet kommer att bidra till 

studien. Deltagarna ska även bli informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och att medverkandet kan avbrytas när som 

helst under studiens gång utan några särskilda anledningar. Den 

information och de uppgifter som framkommer under studien 

används endast i forskningssyfte vilket även det ska framgå 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

● Samtyckeskravet innebär att alla deltagare har rätt att bestämma 

över sitt eget deltagande i studien. Deltagarna har rätt att avbryta 

sin medverkan utan närmare motivering. I de fall där deltagarna är 

barn under 15 år ska det finnas ett samtycke från föräldrarna 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 8).  

● De uppgifter som framkommer om deltagarna ska enligt 

konfidentialitetskravet behandlas med varsamhet för att obehöriga 

inte ska kunna ta del av det. De personer som deltar i studien ska 

anonymiseras och inte vara identifierbara för utomstående 

(Vetenskapsråder 2002, s. 12).  

● Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om deltagarna endast 

får användas i den pågående forskningens syfte (Vetenskapsrådet 

2002, s. 14).  
 

I denna studie har Vetenskapsrådets krav mötts upp genom att formulera 

ett informationsbrev till deltagarna i studien (bilaga 1) samt 

vårdnadshavarna för de elever som deltar i klassrummet (bilaga 2) under 
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observationerna. I deltagarnas (bilaga 1) informationsbrev framgick 

information om det frivilliga deltagandet och möjligheten till att avbryta 

medverkan utan motivering under studiens gång. Deltagarna blev även 

informerade om studiens syfte samt hur studien skulle genomföras och vad 

som krävdes av dem som deltagare. I informationsbrevet (bilaga 1) som 

lämnades över personligen framgick även att deltagarna anonymiseras och 

att vilka deltagarna är ej kommer att framgå i uppsatsen. I det 

informationsbrev som sändes hem till de vårdnadshavare (bilaga 2) vars 

elever medverkar i klassrummet under observationerna framgick vem jag 

är, vad jag skulle göra, att inga elever kommer att delta i studien, studiens 

syfte och genomförande samt att det är enbart läraren som kommer att vara 

i fokus. I detta brev (bilaga 2) framgår även att läraren godkänt sin 

medverkan i studien samt att denne medverkar frivilligt och under 

sekretess. Informationsbrevet till vårdnadshavarna skrevs och skickades 

hem med eleverna för att vårdnadshavarna skulle vara informerade om att 

en studie skulle pågå i deras barns undervisning och att en utomstående 

skulle närvara i klassrummet. I studien tillgodoses nyttjandekravet genom 

att de data som framkommit förvaras för obehöriga den tid då forskningen 

fortskrider, när studien är genomförd och publicerad kommer all data om 

deltagarna att makuleras. 
 

Genomförande 
I studien deltog tre verksamma NO-lärare som observerades under ett 

lektionstillfälle och intervjuades. Intervjuerna skulle enligt planeringen ha 

delats upp och ske innan och efter observationen av varje lärare men detta 

fick korrigeras och intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle med varje 

lärare då det var mer passande för lärarna. Två av intervjuerna skedde efter 

observationen och en intervju skedde före. Intervjuerna tog mellan 20-30 

minuter beroende på hur djupgående lärarna besvarade frågorna samt vilka 

följdfrågor som var möjliga att ställa. Samtliga lärare blev tillfrågade om 

att intervjun fick spelas in via iPad vilket samtliga gav sitt samtycke till. 

Innan intervjun beskrevs syftet och de frågeställningar som ligger till 

grund för studien. Två av intervjuerna ägde rum i klassrum med låste 

dörrar och en intervju i ett kontor som låstes. Själva samtalet under 

intervjun utgick strukturerat från de frågeställningar som fanns utskrivna i 

pappersform, frågorna kunde då läsas innantill som stöd. Då intervjuerna 

var semistrukturerade gavs det möjlighet till att formulera frågorna olika 

under samtalet med varje deltagare (bilaga 3).  
 

Observationerna genomfördes under lektioner där lärarna agerade i 

klassrumssituationer. Lektionstillfällena inleddes med information kring 

de observationer som skulle genomföras samt vem som skulle bli 

observerad, det vill säga läraren. Under observationen iakttogs läraren och 

lektionsinnehållet. Anteckningar fördes i det observationsschema (bilaga 

4) som producerats och skrivits ut till pappersform.  
 

Validitet och reliabilitet  
En studie som har hög validitet är giltig och relevant. De data som samlas 

in ska vara kopplade till studiens frågeställningar och kunna besvara 

frågeställningarna för att nå en hög validitet. Valet av intervju som metod 
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medför möjlighet till hög validitet genom att det under datainsamlingens 

gång finns möjlighet till att göra förändringar i hur frågor ställs (Larsen 

2007, s. 80). De frågor som har ställts under intervjuerna har formulerats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar för att upprätthålla en hög 

validitet, detta för att en så relevant data som möjligt skulle samlas in vid 

intervjuerna. Intervju som metod erbjuder även respondenten möjlighet till 

att förklara och beskriva begrepp och fenomen på flera sätt vilket stärker 

validiteten (Larsen 2007, s. 81).  
 

Larsen (2007, s. 81) skriver även att en studie som har hög reliabilitet är 

pålitlig. Hög reliabilitet nås genom att samma studie kan utföras av andra 

personer och ge ett likartat resultat. Genom noggrannhet då data har 

samlas in genom intervjuer och observationer nås en hög reliabilitet på en 

studie (Larsen 2007, s. 80). För att denna studie ska ha nått en hög 

reliabilitet har dokumentationer av processen genomförts genomgående. 

Noggranna beskrivningar av urval, val av metod, analysmetod, 

genomförande och analys har dokumenterats. Reliabiliteten har stärkts 

genom att intervjuerna fick spelas in för respondenterna och möjliggjorde 

därmed ordagranna transkriberingar. Allt material som samlats in till 

studien och de metoder som använts har dokumenterats för att möjliggöra 

att andra forskare kan genomföra en likartad studie och få liknande resultat 

som denna.   
 
 

Analys 
I analysdelen beskrivs vilken analysmetod som används samt 

analysprocessen. Studiens analys utgår från innehållsanalys och i 

analysprocessen har kategorisering samt identifiering av mönster 

formulerats.   
 

Analysmetod 
Denna studie analyseras utifrån innehållsanalys. Larsen (2009) beskriver 

innehållsanalys genom att data för studien samlas in. De texter som 

framkommer kodas av genom att identifiera vad som besvarar vilken 

frågeställning samt hur frågorna besvaras. Därefter klassificeras 

avkodningarna in i teman eller kategorier som den insamlade data sorteras 

efter. Datamaterialet genomgår en granskning där meningsfulla mönster 

eller processer identifieras. De identifierade mönstren ställs sedan mot 

redan existerande forskning och teorier och medför att ny kunskap inom 

området kan formuleras (Larsen 2009, s. 101). 
 

Analysprocess 
Studiens syfte har knutits ihop med den valda teorin genom söka efter 

relevant teori för studien. De tre intervjuerna och observationerna har 

transkriberats. Därefter har all transkribering lästs igenom ett flertal gånger 

för att rama in studiens sammanhang. Efter detta har transkriberingarna 

lästs igenom och bakgrundsinformation har markerats och sammanställts. 

Fortsatt genomläsning av data har pågått för att markera vad som besvarar 

vilken frågeställning. Fokus har därefter legat på de markerade delarna av 

insamlad data, vad varje deltagare uttrycker som besvarar 
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frågeställningarna. Nästa steg var att finna kategorier till studiens första 

och andra frågeställning utifrån det markerade materialen av vad 

respondenterna sagt. Till studiens tredje frågeställning fanns färdiga 

kategorier i form av de epistemologiska riktningsgivarna.  
 

Kategorier utifrån studiens frågeställningar 
Utifrån innehållet av intervjuer och observationer har kategorier 

formulerats utifrån studiens tre frågeställningar. Kategorierna har kunnat 

urskiljas genom sådant som någon av eller samtliga lärare säger som är 

relevant för frågeställningarna och kan besvara dem. Till studiens första 

frågeställning har följande kategorier kunnat urskiljas: Utgångspunkter vid 

planering, Skapa förståelse inför undersökningar och Planering av 

arbetsområde. Till studiens andra frågeställning har följande kategorier 

kunnat urskiljas: Läsa om begrepp inför undersökningar, Muntlig 

genomgång som ett komplement till begrepp på tavlan och Förenkla 

begrepp genom synonymer och beskrivningar. Till studiens tredje 

frågeställning fanns innan datainsamlingen fem kategorier varav en fick 

strykas i och med att ingen lärare visade den riktningsgivaren, de 

kategorier som utifrån insamlad data kunnat urskiljas är: Genererande 

riktningsgivare, Instruerande riktningsgivare, Bekräftande riktningsgivare 

och Rekonstruerande riktningsgivare.  
 

Frågeställning 1: Vad beskriver lärarna som betydelsefullt för att 

synliggöra begrepp och naturvetenskapliga fenomen vid planering av 

undervisningen? 

I studiens första frågeställning har kategorierna Utgångspunkter vid 

planering, Skapa förståelse inför undersökningar och Planering av 

arbetsområde med tillhörande underkategorier Kunskapsinhämtning och 

Observationer och undersökningar kunnat urskiljas (Tabell 1). 

Frågeställningen besvarar utifrån vad som framkommit vid intervjuer. 
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Tabell 1: Kategorisering utifrån frågeställning 1 

Kategori Underkategori Citat Förklaring 

Utgångspunkter 

vid planering 

 “Går igenom 

läromedel som finns 

och sen har man ett 

eget skafferi med 

grejer. Så pusslar 

man ihop det man 

tycker passar bra till 

målen”(Lärare 2) 

Utifrån citaten kan 

det urskiljas några 

utgångspunkter 

lärarna har vid 

planering av NO-

undervisning.  

Skapa förståelse 

inför 

undersökningar 

 “... begreppen och 

skapade förståelse för 

dem genom att läsa, 

skriva och diskutera. 

… enklare experiment 

för att skapa 

förståelse” (Lärare 3) 

Citatet visar att lärare 

vill skapa en 

förståelse för och 

synliggöra begrepp 

innan eleverna 

använder dem i 

undersökningar.  

Planering av 

arbetsområde  
Kunskaps-

inhämtning 
 

Observationer 

och 

undersökningar 

“.. tankekartan .. 

skriva utefter ... fått 

jättemycket 

information .. göra en 

maskkompost ..  

undersöka. Vad det är 

för organismer ..   

se vägarna som 

masken gör och hur 

det luckras upp.. “ 

(Lärare 1)  

Utifrån detta citat 

kan en planering av 

arbetsområden där 

begrepp synliggörs 

urskiljas genom att 

läraren räknar upp 

delar av en 

planering.  

(Punkterna i citaten står för bortplockad och irrelevant text.) 
 

Till studiens första frågeställningar har kategorierna kunnat urskiljas 

genom att transkriberingarna av intervjuer skrivits ut till pappersform och 

lästs igenom flertal gånger. I genomläsning har markeringar gjorts av de 

svar lärarna gav som kan kopplas till frågeställningen. Markeringarna 

analyserades genom att se likheter och skillnader lärarna emellan och 

kategorierna har genom detta kunnat urskiljas genom de faktorer som fler 

än en lärare är betydelsefulla delar av en planering. Underkategorier har 

kunnat urskiljas genom att de är betydelsefulla delar av ett arbetsområde.  
 

Frågeställning 2: På vilka sätt synliggör verksamma NO-lärare 

naturvetenskapliga begrepp i NO-undervisningen? 

Till studiens andra frågeställning gavs det möjlighet att samla resultat 

genom både observationer och intervjuer. Tre kategorier har kunnat 

urskiljas genom intervjuerna (Tabell 2) och en sammanfattning har gjorts 

av anteckningarna från observationerna.  
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Tabell 2: Kategorier utifrån frågeställning 2 

Kategori Citat Förklaring 

Läsa om begrepp 

inför 

undersökningar 

“Flest av gångerna … läst om ett 

fenomen och begrepp och provar 

därefter genom undersökningar..” 

(Lärare 1) 
 
 

Lärare 1 redogör för ett 

sätt att synliggöra 

begrepp för att vidare 

kunna arbeta med de i  

undersökningar.  

Muntlig 

genomgång som 

ett komplement 

till begrepp på 

tavlan 

“Med ord och begrepp som jag vill 

att dom ska kunna. oftast skriver 

jag upp dem på tavlan och så går vi 

igenom vad det är för någonting” 

(Lärare 2) 

Genom detta citat kan 

det urskiljas hur Lärare 2 

synliggör begrepp som 

eleverna ska skapa 

kunskap om. Läraren 

skriver dem på tavlan 

och har en muntlig 

genomgång av 

begreppen. 

Förenkla 

begrepp genom 

synonymer och 

beskrivningar 

“Genom att förenkla dem med 

hjälp av synonymer eller 

beskrivningar genom ord som är 

väldigt elevnära” (Lärare 3) 

Lärare 3 väljer att 

synliggöra 

naturvetenskapliga 

begrepp genom 

synonymer eller 

beskriva dem med ord 

som är på en mer 

elevnära nivå. 

 

Till studiens andra frågeställningar har kategorierna kunnat urskiljas 

utifrån genomläsning och markeringar i transkriberingarna. Fokus har 

legat på sådant som lärarna beskriver att de gör för att synliggöra 

naturvetenskapliga begrepp för eleverna och vad dessa i sin tur bidrar till. 

De anteckningar som fördes under observationerna lästes igenom och det 

som kunde besvara studiens andra frågeställning har markerats. Utifrån 

markeringarna har korta sammanfattningar av undervisningen skrivits ner 

på ett sådant sätt att fokus har legat på hur lärarna synliggör 

naturvetenskapliga begrepp för eleverna och vilka begreppen är i 

undervisningen.  
 

Frågeställning 3: Vilka epistemologiska riktningsgivare använder lärare 

för att synliggöra naturvetenskapligt innehåll vid systematiskt arbete? 

Epistemologiska riktningsgivare är ett analysinstrument riktat mot lärarens 

roll för elevers lärande. Epistemologiska riktningsgivare har utvecklats 

genom att analysera lärarens instruktioner. Riktningsgivarna pekar på vad 

som är relevanta frågor, svar, undersökningsstrategier samt vad som är 

relevant för eleverna att uppmärksamma. Vilken epistemologisk 

riktningsgivare som ska användas när beror på vilken situation läraren 

befinner sig i, det finns alltså ingen färdig modell för vilken 

riktningsgivare som ska användas vid vilken situation (Lidar 2010, s. 63). 

Genom sammanfattning och analys av observationerna har fyra kategorier 

av ovanstående fem kategorier/riktningsgivare kunnat urskiljas utifrån 

studiens tredje frågeställning (Tabell 3).  
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Tabell 3: Kategorisering utifrån frågeställning 3 

Kategori Anteckning utifrån 

observation 

Förklaring 

Genererande 

riktningsgivare 

Lärare 1: ger eleverna den teori 

som ska finnas med på tankekartan 

för att vidare kunna skriva en text 

om daggmasken. Leder i diskussion 

genom att ge eleverna synonymer 

till det begrepp som efterfrågas och 

beskrivningar för att slutligen landa 

i ett begrepp  

Vid observationer 

visade två lärare tecken 

på att en genererande 

riktningsgivare 

användes genom att 

lärarna sammanfattar 

vad som är relevant för 

eleverna att se. 

Instruerande 

riktningsgivare 

Lärare 2: säger till eleverna vad de 

ska göra och leder dem genom 

arbetet. 
Lärare 3: säger till eleverna vad de 

ska göra före ställning av 

förutsägelse och efter. Eleverna 

ombeds att skriva av läraren. 

Vid samtliga tre 

observationer visade 

lärarna på att de gav 

eleverna konkreta 

instruktioner i 

arbetsprocessen. 

Bekräftande 

riktningsgivare 

Lärare 2: bekräftar eleverna då de 

ger “rätt” svar eller tolkning vid 

lärarens frågor och det som läraren 

försöker nå fram till eleverna. “Vad 

är det för sak? Hur är den? Jaha, 

den är hård, är den något mer? 

Mjuk, bra! Vad används den till?” 

Vid en observation 

kunde en bekräftande 

riktningsgivare utskiljas 

genom att läraren gav 

eleverna bekräftelse på 

att de gav rätt förklaring 

eller svar på frågor som 

ställdes.  

Rekonstruerande 

riktningsgivare 

Lärare 2: läraren gör eleverna 

uppmärksamma på att eleverna 

säger rätt begrepp eller ser rätt 

fenomen, eleverna tror själva inte 

att det som de säger är det 

korrekta men läraren gör det som 

uppmärksammats relevant för 

eleverna och eleverna får därmed 

nya kunskaper. 

Den rekonstruerande 

riktningsgivaren 

urskildes under en 

observation då läraren 

uppmärksammade 

elever på att de såg rätt 

saker. 

 

Lidars (2010) fem Epistemologiska riktningsgivare har använts vid 

analysen av observationerna i denna studie. Kategorierna har kunnat 

urskiljas utefter vilka Epistemologiska riktningsgivare som lärarna 

använde vid observationstillfällena. För var kategori har en kort 

sammanfattning av lärarnas handlingar skrivits där riktningsgivarna kunde 

urskiljas. 

 

Resultat 
Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit genom 

kategorier utifrån studiens tre frågeställningar. Resultatet inleder med 

presentation av studiens första frågeställning med tillhörande kategorier 

och vilka resultat som framkommit. Därefter följer de resultat som 

framkommit utifrån studiens andra och tredje frågeställning.  
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Sammanställning av bakgrundsinformation  
Samtliga deltagare i studien är verksamma NO-lärare med lång erfarenhet 

av NO-undervisning. NO-lärarna arbetar i grundskolans årskurser 1-6 och 

har undervisning inom samtliga NO-ämnen. Deltagarna är eniga om att 

systematiska undersökningar kan och ska genomföras redan från 

förskoleklass och Lärare 2 har sett att detta gett resultat då eleverna blivit 

äldre. Vid intervjuerna har det framkommit från samtliga verksamma NO-

lärare att de fungerar som handledare vid undersökningar. Samtidigt anser 

Lärare 3 att eleverna inte får hindras att misslyckas i undersökningar, 

därför väljer den läraren att vara mer eller mindre handledare vid olika 

undersökningstillfällen. 

 

Lärare 1: Behörig NO-lärare, arbetar i årskurs 4 där observationen 

genomfördes. 

Lärare 2: Behörig NO-lärare, ny lärare på skolan, arbetar i årskurs 1-3. 

Observationen genomfördes NO-undervisning med årskurserna 2-3. 

Lärare 3: Behörig NO-lärare, arbetar i årskurs 6 där observationen 

genomfördes.  

 

Lärare 2 och Lärare 3 arbetar vid samma skola. Samtliga lärare i studien 

arbetar inom samma rektorsområde. 
 
 

Frågeställning 1 
Vad beskriver lärarna som betydelsefullt för att synliggöra begrepp och 

naturvetenskapliga fenomen vid planering av undervisningen? 

 

Till denna frågeställning har följande kategorier kunnat urskiljas: 

Utgångspunkter vid planering, Skapa förförståelse inför undersökningar 

och Planering av arbetsområde där två underkategorier ingår.  
 

Utgångspunkter vid planering  
Studien visar att lärarna utgår från olika material vid planering av 

arbetsområden. Under en intervju (lärare 2, citaten nedan) kunde det 

urskiljas att de mål som eleverna ska uppnå ligger till grund för den 

planering som läraren gör men att i arbetet med eleverna är det andra 

faktorer, exempelvis läromedel, som styr planeringen.  
 

Går igenom läromedel som finns och sen har man ett 

eget skafferi med grejer. Så pusslar man ihop det man 

tycker passar bra till målen (Lärare 2). 
 

Lärare 3 planerar för ett arbetsområde och vilka begrepp som ska 

bearbetas, därefter försöker läraren finna experiment som knyter an till det 

som har bearbetats i läromedlet. Läraren har för avsikt att eleverna ska få 

möjlighet till att använda den kunskap och begrepp som eleverna har fått 

genom att experimentera, vilket läraren planerar för. 
 

Jag har ju läroboken som jag följer och sen brukar jag 

hitta experiment som passar till arbetsområdet, något 
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som knyter an till det vi har läst om i boken. Se om dom 

kan använda kunskapen som de har fått (Lärare 3).  
 

De båda lärarna redogör för att de utgår från läromedel vid planering av 

arbetsområden för att synliggöra naturvetenskapliga begrepp och fenomen. 

Skillnaden mellan dessa två lärare är att den ena utgår från flera olika 

läromedel medan den andra läraren har en lärobok som denne utgår från.  
 

I intervju med Lärare 1 framkom ingen beskrivning av vad som ligger till 

grund för planering av NO-undervisningen. 
 

Skapa förförståelse inför undersökningar 
Vid flera tillfällen under intervjuerna framkom det att lärarna planerar för 

att eleverna ska skapa en förförståelse för naturvetenskapliga begrepp och 

fenomen genom att läsa om begreppen. Lärarna har för avsikt att eleverna 

ska ha så mycket kunskaper som möjligt om olika begrepp eller fenomen 

innan de får göra undersökningar. Lärarna planerar för och vill att eleverna 

ska få öka kunskaperna om begrepp genom att få arbeta med begreppen i 

undersökningar. I undersökningarna ska eleverna med andra ord kunna 

använda de begrepp och fenomen som eleverna fått kunskaper om.  
 

Flest av gångerna har vi väl läst om ett fenomen och 

begrepp och provar därefter genom undersökningar och 

experiment för att ta vara på kunskaperna som eleverna 

har fått (Lärare 3). 
 

Lärare 3 planerar mestadels för att eleverna ska läsa om fenomen eller 

begrepp och sedan använda kunskaperna vid undersökningar.  
 

Så först jobbade vi med begreppen och skapade 

förståelse för dem genom att läsa, skriva och diskutera. 

Vi gjorde enklare experiment för att skapa förståelse 

genom att se saker på vägen (Lärare 2). 
 

Lärare 2 planerar för att eleverna ska skapa förståelse för begrepp genom 

olika uttrycksformer. Läraren planerar för att eleverna ska läsa om begrepp 

liksom i den planering som Lärare 1 gör men även att skriva om begreppen 

självständigt och föra diskussioner kring dem. Lärare 1 planerar för 

experiment där eleverna får skapa förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen och begrepp, eleverna får genom experiment mer förståelse för 

begreppen och fenomenen.   
 

Planering av arbetsområde 
Utifrån citatet nedan kan en stor planering av ett större arbetsområde 

urskiljas till kategorier som en lärare ser som betydelsefulla för eleverna 

att arbeta med för att skapa förståelse för naturvetenskapliga begrepp och 

fenomen. Planeringen täcker såväl teoretisk som praktisk undervisning. I 

planeringen kan det urskiljas att eleverna ska skapa förståelse för begrepp 

och fenomen, vidare ska eleverna kunna använda dessa och öka 

kunskaperna genom observationer och undersökningar.  
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Vi kommer då att.. nu har vi den här tankekartan som 

de kommer att skriva utefter. Då har de fått jättemycket 

information om maskar, daggmasken. Då kommer vi att 

gå ut och samla material och då kommer vi att göra en, i 

en sån här stor burk (visar burken som står i fönstret) 

där de får titta på hur en kompost bryts ner och hur 

jorden luckras upp så att, vi ska göra en maskkompost 

helt enkelt. och den kommer vi att ha i klassrummet då 

sen under en tid så att vi liksom kan undersöka och se 

vad som händer i den. Vad det är för organismer som, ja 

vi kanske inte kan se organismerna och alltså de små 

mikro, men det kanske kommer svampar och det 

kommer ju att, vi kommer att se vägarna som masken 

gör och hur det luckras upp (Lärare 1). 

Kunskapsinhämtning 

Inledningsvis i ett större arbetsområde planerar Lärare 1 för att eleverna 

ska möjlighet till att inhämta större mängder kunskap om fenomen och 

förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Läraren planerar för att eleverna 

ska få kunskaper genom att få information, använda begrepp utifrån 

informationen till att göra en tankekarta. Utifrån de begrepp och 

beskrivningar som finns i tankekartan ska eleverna skriva en text. Tanken 

är att eleverna ska bli “experter” inom ett arbetsområde för att möjliggöra 

ett fortsatt arbete.  

 

Såväl Lärare 2 och Lärare 3 redogör för att de, vid planering av 

undervisning, vill synliggöra begrepp för eleverna för att eleverna ska 

skapa förståelse för begreppen och vidare kunna använda dem vid 

undersökningar.  

Observationer och undersökningar 

Då den maskkompost som ska produceras i den första lärarens 

undervisning (Lärare 1) är iordningställd kommer den att finnas i 

klassrummet under en lång tid. Eleverna kommer genom detta få se hur 

komposten överlever och vilka faktorer som påverkar överlevnaden. 

Komposten finns nära till hands och kan observeras varje dag av läraren 

och elevgruppen. Utifrån komposten kommer eleverna att kunna arbeta 

kring de begrepp som de har lärt sig och komposten möjliggör även att nya 

fenomen och begrepp uppstår i undervisningen och ges chans till att skapa 

mer förståelse kring. Komposten blir en liten värld i en större burk som 

eleverna ges möjligheter till att göra undersökningar kring. Lärare 1 

planerar för att eleverna ska kunna göra undersökningar kring det som sker 

i burken men även vad som sker ute i naturen, vilka faktorer och ting som 

påverkar vad. I undersökningarna kommer begrepp och fenomen att dyka 

upp som läraren både i planeringen har för avsikt att eleverna ska lära sig 

men även begrepp som framkommer under vägen.  

 

Varken Lärare 2 eller Lärare 3 redogör för hur de planerat för observation 

för en längre tid. Vid intervjuer av dessa två lärare framkommer det att 

båda lärarna planerar för observationer och undersökningar som tidsenligt 
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rymmer inom ett lektionstillfälle. Observationer och undersökningar sker, 

men dock inte under en längre tid.   
 

Frågeställning 2 
På vilka sätt synliggör verksamma NO-lärare naturvetenskapliga begrepp 

i NO-undervisningen?  
 

Sammanfattning av observationer 
Lärare 1 har under tidigare lektioner påbörjat ett arbetsområde om 

daggmaskar och fortsätter arbetet under den lektion som observeras. 

Eleverna har under tidigare lektion mött ett flertal begrepp som läraren har 

planerat för att eleverna ska skapa förståelse om. Begreppen var 

nedbrytare, kretslopp, näringskedja och segment. Lektionen inledde med 

att läraren återkopplade begreppen som framkom under föregående lektion 

med det lektionsinnehåll (diskussion, film, tankekarta) som rådde för 

gällande lektion. Läraren ledde diskussionen utifrån elevernas 

kommentarer och tog fasta vid ett flertal begrepp som läraren ansåg sig 

viktigt att eleverna skapar förståelse om. I filmen beskrevs begreppen och 

sattes in i sammanhang. Efter filmen fick eleverna läsa en text som även 

den gav beskrivning av begreppen. 
 

Lärare 2 väljer att inleda lektionen med att diskutera de begrepp (sak, 

material, egenskap) som tidigare bearbetats med eleverna. Därefter lät 

läraren eleverna läsa en text ur läromedlet som behandlade de aktuella 

begreppen. Under den högläsningen kommenterade läraren det som 

eleverna har läst och diskuterade det tillsammans med eleverna. Läraren 

förklarade vad som stod i texten med ett mer vardagligt språk för att 

möjliggöra en förståelse för begreppen hos eleverna. Då högläsningen var 

färdig fick eleverna två stenciler att arbeta med enskilt som behandlade de 

begrepp som de tidigare fått kunskaper om. 
 

Lärare 3 genomförde en undersökning inför eleverna. I undersökningen 

framkommer ett flertal begrepp (tillvägagångssätt, frågeställning, hypotes, 

resultat, slutsats/förklaring, ytspänning, lufttryck) som eleverna behövde 

ha kunskap om för att skriva en laborationsrapport. Läraren skrev 

begreppen på tavlan och bad eleverna skriva dem i sin skrivbok. Till var 

begrepp gav läraren muntligt en kort och konkret beskrivning med 

elevnära ord om vad begreppen betydde. De enkla beskrivningarna av 

begreppen visade sig ge resultat genom att eleverna fick förståelse för dem 

och kunde använda dem självständigt. Vid observationen visade det sig att 

eleverna inte hade förståelse om vad en hypotes var förrän läraren beskrev 

begreppets innebörd. Läraren var noggrann med att uppmärksamma 

begreppen för eleverna genom de fenomen som skedde i undersökningen. 

Läraren försökte även, genom diskussion, få eleverna att använda 

begreppen vid beskrivning av resultat och slutsats.  
 

Läsa om begrepp inför undersökningar 
I studien framgår det genom intervjuerna att samtliga lärare arbetar 

teoretiskt för eleverna ska ges möjlighet till att läsa om fenomen och 

begrepp för att skapa förståelse för dess innebörd. Teorin visar sig vara en 
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introducerande del av ett ämnesinnehåll då nya begrepp eller ny 

ämneskunskap ska introduceras för eleverna.  
 

Flest av gångerna har vi väl läst om ett fenomen och 

begrepp och provar därefter genom undersökningar och 

experiment för att ta vara på kunskaperna som eleverna 

har fått (Lärare 3). 
 

Lärare 3 inleder de flesta arbetsområden med att låta eleverna möta och 

skapa förståelse för begrepp genom att läsa om dem. Därefter tas 

kunskaperna tillvara på genom att eleverna får använda begreppen i 

undersökningar. De andra två lärarna arbetar även de på ett liknande sätt 

genom att eleverna får kunskaper om naturvetenskapliga begrepp genom 

läsning för att sedan använda begreppen i den mer praktiska 

undervisningen.  
 

Muntlig genomgång som ett komplement till begrepp på tavlan 
Lärare 2 introducerar nya begrepp genom att skriva upp dem på tavlan och 

diskutera dem med eleverna i helklass. Genom att skriva begreppen på 

tavlan medför att alla eleverna kan ta del av det begrepp, se hur begreppet 

ser ut och stavas och kan genom detta skapa förståelse för dem genom vad 

läraren sedan väljer att göra med begreppet. Under intervjuerna framkom 

det inte att de andra två lärarna använder tavlan eller något annat medium 

för att skriva begreppen så att de blir synliga för alla elever. Dock kunde 

det ses under observationerna att Lärare 1 och Lärare 3 redogjorde för 

begrepp genom muntliga genomgångar som ett komplement till tavlan.   
 

 Med ord och begrepp som jag vill att dom ska kunna. 

oftast skriver jag upp dem på tavlan och så går vi 

igenom vad det är för någonting (Lärare 2). 
 

Lärare 2 väljer att använda muntliga genomgångar som ett komplement till 

att förklara begrepp som läraren redogör för på tavlan. Den muntliga 

genomgången ger läraren utrymme till att ställa frågor till eleverna av 

begreppen och besvara eventuella frågor från eleverna.  
 

Planen var ju inte så men det blir ju så när man måste 

förklara lite mer än vad man har tänkt (Lärare 2). 
 

Läraren för de två ovanstående begreppen ser den muntliga genomgången 

som en stor del i NO-undervisningen med grundskolans yngre årskurser. 

Enligt läraren är tanken att teori och praktik ska ha lika stor del av NO-

undervisningen. Teorin har visat sig bli en större del av undervisningen än 

vad läraren tänkt eftersom de muntliga genomgångarna blir längre då 

läraren får förklara begreppen mer eller besvara elevernas frågor.  
 

Förenkla begrepp genom synonymer och beskrivningar 
Studien visar även att lärare synliggör naturvetenskapliga begrepp för 

eleverna genom att förenkla dem genom synonymer eller beskrivningar.  
 

Genom att förenkla dem med hjälp av synonymer eller 

beskrivningar genom ord som är väldigt elevnära. 
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Under samtliga intervjuer med lärarna framkom det att begrepp förklaras 

utifrån synonymer eller andra enklare beskrivningar för att eleverna ska 

skapa förståelse för de naturvetenskapliga begreppen och därefter kunna 

använda begreppen i rätt sammanhang. Enligt lärarna är det viktigt att 

använda elevnära ord. Lärarnas mål är att eleverna ska få med sig så 

många naturvetenskapliga begrepp som möjligt till äldre årskurser, därför 

väljer lärarna att förenkla begreppen från en början för att sedan landa i 

begreppen som ska läras in.   
 

Frågeställning 3 
Vilka epistemologiska riktningsgivare använder lärare för att synliggöra 

naturvetenskapligt innehåll vid systematiskt arbete? 

Under observationerna har det framkommit vilka epistemologiska 

riktningsgivare som lärare använder i undervisningen för att synliggöra 

naturvetenskapligt innehåll. I studien framkom att lärarna använder flera 

olika riktningsgivare under lektioner och att dessa byts emellan beroende 

på vad som bearbetas under lektionen och vem som gör vad, läraren eller 

eleverna. 
 

De kategorier som har kunnat urskiljas utifrån de Epistemologiska 

riktningsgivarna till studiens tredje frågeställning är Genererande 

riktningsgivare, Instruerande riktningsgivare, Bekräftande riktningsgivare 

och Rekonstruerande riktningsgivare. 
 

Genererande riktningsgivare  
En genererade epistemologisk riktningsgivare innebär att läraren 

sammanfattar det som är relevant i exempelvis en undersökning. Syftet är 

att eleverna ska kunna framställa en förklaring.  
 

Genererande epistemologisk riktningsgivare kunde urskiljas vid två av 

observationerna. Det ena tillfället var när Lärare 1 hjälpte eleverna genom 

att berätta om daggmaskens livscykel. Läraren ledde eleverna genom att ge 

dem den teori i form av begrepp som skulle finnas med på den tankekarta 

som eleverna skulle producera tillsammans i helklass. Tankekartan var ett 

förarbete till en faktatext som eleverna skulle skriva självständigt vid ett 

senare tillfälle. Läraren ledde även eleverna i diskussion genom att 

använda synonymer och beskrivningar till de begrepp som efterfrågades. 

Vid tillfällen där eleverna inte nådde de begrepp som efterfrågades 

sammanfattade läraren elevernas beskrivningar och synonymer till det 

tänkta begreppet.  
 

Det andra tillfället var när Lärare 2 planerat för några begrepp som 

eleverna skulle skapa mer förståelse för. Under undersökningens gång var 

läraren noggrann med att hålla fast vid de begrepp och fenomen som 

undersökningen och lektionen syftade till att eleverna skulle få mer 

kunskaper om. I undersökningen var läraren noggrann med att eleverna 

skulle uppmärksamma begreppen och uppmärksammade begreppen 

kontinuerligt under hela lektionen. 
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Instruerande riktningsgivare 
Den instruerande epistemologiska riktningsgivaren ger eleverna konkreta 

instruktioner om vad eleven behöver göra för att se de “rätta” sakerna. Den 

instruerande riktningsgivaren kunde observeras vid samtliga tre 

observationstillfällen. Lärare 1 använder riktningsgivaren genom att ge 

eleverna tydliga instruktioner om vad eleverna ska göra i den teoretiska 

undervisningen som observeras genom att leda in eleverna till begrepp i 

diskussioner, bearbeta begreppen och dess beskrivningar för sig och se till 

att varje elev har tagit del av och skrivit det som läraren skriver på tavlan. 

Lärare 2 ger eleverna instruktioner till vad som ska bearbetas och leder 

eleverna väldigt instruerande i det arbete som eleverna genomför i 

stencilerna genom att förklara varje uppgift i stencilen och ser till att 

eleverna utför varje uppgift korrekt. Lärare 3 visar en instruerande 

riktningsgivare genom tydliga instruktioner av vad eleverna ska göra före 

och efter ställning av en förutsägelse i en undersökning. I den teori som 

ingår till undersökningen ger läraren eleverna instruktioner att skriva av de 

anteckningar som skrivs på tavlan.  
 

Bekräftande riktningsgivare 
En lärare som använder en bekräftande epistemologisk riktningsgivare ger 

eleverna bekräftelse på att de ser det rätta fenomenet, utför undersökningar 

på rätt sätt eller drar korrekta slutsatser. Den bekräftande epistemologiska 

riktningsgivaren kunde urskiljas vid ett observationstillfälle, detta vid 

observation av Lärare 2. Läraren använder en bekräftande riktningsgivare 

genom att ge eleverna bekräftelse då de gör ett korrekt uttalande eller svar 

till det som läraren efterfrågar, det vill säga om eleverna ger ett korrekt 

svar på en fråga eller om eleverna nämner det begrepp som efterfrågas.  

Läraren ställer följdfrågor till eleverna i form av ”varför?” och ”hur?” och 

ger eleverna bekräftelse kontinuerlig på att de ser eller framför rätt saker 

för att nå längre i den tankeverksamhet som pågår.  
 

Rekonstruerande riktningsgivare 
Rekonstruerande epistemologisk riktningsgivare betyder att läraren gör 

eleverna uppmärksamma på att den fakta de sett men inte har bedömt som 

relevanta, är det som eleverna förväntas att uppmärksamma. Den 

rekonstruerande riktningsgivaren visade sig vid observationen av Lärare 2. 

Läraren uppmärksammade eleverna på att de hade sett eller gett en korrekt 

beskrivning av ett begrepp eller fenomen, begrepp eller fenomen som 

eleverna innan inte förväntade sig att de skulle uppmärksamma. De 

iakttagelser som eleverna gör blir genom lärarens handledning relevanta 

och läraren bidrar därmed att eleverna får nya kunskaper muntligt.   

 

Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar att lärarna planerar för att eleverna ska få förkunskaper 

om begrepp och att eleverna skapar en begreppsförståelse som en 

introducerande del av ett arbetsområde. Därefter får eleverna visa och 

använda sina kunskaper om begrepp i undersökningar. Lärarna synliggör 

begrepp genom olika artefakter: begreppen skrivs på tavlan, eleverna får 

läsa och se filmer om begreppen, eleverna får arbeta teoretiskt genom 

läromedel eller stenciler för att skapa mer förståelse för begreppen och 
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lärarna för kontinuerligt diskussioner kring begreppen genom synonymer 

eller enklare beskrivningar för att eleverna ska få kunskaper och skapa 

förståelse för begrepp. I undervisningen använder lärarna olika 

epistemologiska riktningsgivare för att leda eleverna i arbetsprocessen. De 

riktningsgivare som kunde urskiljas vid observationerna var: 

rekonstruerade, bekräftande, instruerande och genererande riktningsgivare.  
 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras, kritiseras och problematiseras de val och de 

resultat som framkommit under studiens process genom metoddiskussion 

och resultatdiskussion.  
 

Metoddiskussion 
De kommenterade intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning (Kvale 1997, s. 147) och anteckningar. Samtliga lärare i 

studien godkände förfrågan om att bli inspelade. Inspelningarna kunde 

medföra en viss risk att intervjuerna kunde bli ansträngda eftersom 

deltagarna var medvetna om att de spelas in under samtalet, ingen av 

lärarna kommenterade ljudinspelningen vilket inte gav någon misstanke 

om att de påverkades av inspelningen under intervjun. Ljudupptagningen 

var till stor hjälp vid transkribering av intervjuerna. Under de 

semistrukturerade intervjuerna utformades frågorna olika när de ställdes 

till lärarna, detta beroende på hur olika samtalen artade sig, vilket just är 

en fördel med semistrukturerade intervjuer (Olsson och Sörensen 2011, s. 

133). Under intervjuerna fanns även utrymme till att ställa följdfrågor för 

att reda ut eventuella missförstånd (Larsen 2009, s. 26-27), vilket gör 

denna studies resultat mer sanningsenlig.  Eftersom intervjuer endast 

fördes med tre verksamma lärare vid ett varsitt tillfälle var det aktuellt och 

av vikt för studien att komplettera datainsamlingen med en annan metod 

av datainsamling för att få mer, djupare och relevant data till studien. 
 

Observationerna användes som ett komplement till intervjuerna (Webb 

1992, s. 129ff) och har visat sig förstärka och ge ny information i de data 

som framkommit och bidragit med resultat till studiens andra och tredje 

frågeställning. Under observationerna satt jag avskilt från gruppen och 

förde anteckningar med observationsschemat som grund. De anteckningar 

som fördes sammanfattades senare i ett dokument för att möjliggöra ett 

vidare arbete i analys och resultat. Observationsschemat var utformat på 

ett sådant sätt att det skulle vara en bidragande del till studiens 

frågeställningar, samtidigt ska erkännas att det fanns ett behov av att få 

alla punkter på schemat ifyllt med information vilket var problematiskt att 

göra vid de tre observationerna då lärarna förväntades genomföra 

undersökningar. En av de tre lärarna hade planerat för undersökning vid 

observationstillfället vilket gjorde det problematiskt för studien och dess 

resultat. Observationerna kan sammanfattas som öppna, strukturerade och 

direkta observationer. Observationerna var öppna eftersom de 

medverkande var medvetna om observationen och vilket syfte den fördes i 

(Christensen et al. 2001, s. 195). Det som observerades var bestämt i 

förväg i form av denna studies syfte vilket gjorde observationen 
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strukturerad (Halvorsen 1992, s. 84). Eftersom observationen skedde under 

lektionstid och anteckningarna fördes kontinuerligt under observationen 

gjorde den till direkt observation (Webb 1992, s. 130).  
 

Studien bör nå en hög validitet och reliabilitet för att vara trovärdig och 

tillförlitlig. För att studien ska nå en hög validitet har de data som samlats 

in varit direkt kopplad till studiens syfte och frågeställningar liksom 

Larsen förespråkar (2007, s. 80). På grund av det tunna urvalet av antal 

medverkande lärare i hindras studien från att vara representativ för en 

större majoritet lärare (Larsen 2007, s. 78) genom att enbart tre lärare 

medverkande, studien visar enbart tre lärares uppfattningar. Enbart en 

observation av varje lärare genomfördes vilket innebär att observation av 

an annan lektion hade kunnat ge ett annat resultat. Genom ett större antal 

respondenter hade studiens validitet ökat samt ökat möjligheten för att 

göra generaliseringar (Larsen 2007, s. 78). Kombinationen av metoder 

ökar trovärdigheten. Genom att antalet respondenter enbart var tre kunde 

intervju med och observation av de medverkande lärarna rymmas inom 

studiens tidsramar. För att nå en hög reliabilitet har noggranna 

dokumentationer förts av studiens process (Larsen 2007, s. 80). 

Intervjuerna spelades in vilket stärker reliabiliteten eftersom det funnits en 

möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger och därmed göra korrekta 

och noggranna transkriberingar av intervjuer och observationer.  

 

Denna studie analyseras utifrån innehållsanalys vilket Larsen (2009, s. 

101) beskriver som att data samlas in och de texter som framkommer 

avkodas för att identifiera vad i det insamlade materialet som besvarar 

vilken frågeställning. Avkodningarna klassificeras in i kategorier som data 

sorteras in efter. Datamaterialet genomgår granskning där meningsfulla 

mönster identifieras. De meningsfulla mönstren ställs mot existerande 

forskning och bidrar till att ny kunskap inom området kan formuleras 

(Larsen 2009, s. 101). De anteckningar som fördes under observationen 

samt de ljudinspelningar som användes vid intervjuerna i denna studie har 

transkriberats och skrivits ut till pappersform för att förenkla vidare arbete. 

Anteckningarna av observationerna fördes genom det observationsschema 

som producerats innan observationerna genomfördes. Observations-

schemats upplägg var att finna svar på frågor vilket kan diskuteras i 

efterhand om det var det mest relevanta för studien, under observationerna 

fick många och långa anteckningar föras för att inte missa relevant data. 

Observationsschemat kunde istället varit utformat genom påståenden som 

kunde kryssas i och med utrymme för korta kommentarer för att inte 

behöva anteckna kontinuerligt under observationen, denna metod kunde ha 

bidragit till att observationen blev enklare att genomföra. Nackdelen med 

att använda denna form av observationsschema kan vara att det inte funnits 

utrymme för egna anteckningar och att relevanta resultat i form av 

betydelsefulla situationer eller kommentarer för studien hade kunna 

missats. Vid transkribering av intervjuernas ljudinspelningar var tanken 

från början att enbart transkribera det material som var relevant för 

studien. För att få med allt som sagts på papper och därmed minska risken 

för att relevant data för studien inte kom med transkriberades dock hela 

intervjuerna. Transkriberingarna blev långa men innehöll all data som 
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samlats in. I transkriberingarna färgmarkerades de data som kunde besvara 

vilken frågeställning med olika färger. Färgmarkeringarna underlättade 

vidare arbete med kategoriseringar och granskning av meningsfulla 

mönster. Innehållsanalysen kan ha påverkat resultatredovisningen genom 

att det skett felkategoriseringar eller missförstånd i samband med 

transkribering av intervjuer och sammanfattningar av 

observationsschemat. Om en annan person gjort innehållsanalys på det 

material som samlats in genom främst intervjuer och transkriberat dessa 

kan personen givits möjlighet att identifiera andra kategorier än de som har 

identifierats i denna studie. De olika identifieringarna skulle kunna ske 

genom att den andra personen lyssnar till inspelningarna av intervjuerna 

utifrån andra perspektiv och därmed bildar sin egen bild av intervjuerna 

och de resultat som framställs där. En annan person kan även se studiens 

frågeställningar utifrån andra perspektiv än jag som genomfört studien 

gjort vilket skulle möjliggöra att andra kategorier kunnat urskiljas.  

 
 

Resultatdiskussion 
Denna del av studien diskuteras utefter vad som har framkommit för var 

frågeställning i resultatet. 
 

Betydelsefulla faktorer vid planering av undervisning 
I studien kan det urskiljas att lärarna planerar undervisningen utifrån 

Skolverkets (Skolverket 2011b, s. 12) allmänna råd: “Välja arbetssätt och 

arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de 

övergripande målen i läroplanens andra del”. NO-undervisningen har 

visat sig involvera flera arbetssätt och arbetsformer som lärarna i studien 

redogör för. Den undervisning som lärarna genomför visar en snarlik 

planering av arbetsform och arbetssätt. Eleverna inhämtar kunskaper om 

begrepp genom diskussion och läsning av texter för att sedan använda 

kunskaperna om begreppen vid undersökningar. Det enda som visade 

skillnad på planering mellan lärarna i studien var att Lärare 3 planerat för 

en kort dramatisering i slutet av en undersökning. Den undervisning 

lärarna i studien beskriver planering av kan tolkas som att ett 

lärandeinnehåll från en lektion skapar mening för en annan lektion, s.k. 

transfer (Kilbrink 2013, s. 9). Eleverna ska få kunskaper om och skapa 

förståelse för begrepp för att sedan kunna använda begreppen vid 

undersökningar.  Lärarna planerar för flera arbetssätt och arbetsformer för 

att eleverna ska inhämta och visa sina kunskaper om begreppen. Det kan 

antas att lärare planerar för att elever ska nå den begreppsförståelse som 

Svanelid (2014) beskriver. Enligt Svanelid (2014, s. 55) ska eleverna 

känna till vad begreppen betyder, kunna använda begreppen vid nya 

sammanhang och kunna relatera begreppet till andra begrepp.  

 

Studiens resultat kan liknas vid transfer. I transfer och studiens resultat är 

begreppsförståelse en introducerande del i planering av undervisningen. 

Samtidigt anser Duit och Treagust (2003, s. 17) att lärare behöver förändra 

sin syn på undervisningen vilket skapar en problematik i detta ämne. Den 

undervisningen som Duit och Treagust (2003, s. 17) beskriver måste 

förändras är väldigt lik den planering av undervisning som resultaten i 
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denna studie visar. Ett nytt arbetsområde introduceras med 

faktaförflyttningar från lärare/läromedel till eleverna, vilket lärarna 

behöver komma bort från och istället föra samman den teoretiska och 

praktiska undervisningen för att eleverna ska öka sin begreppsbildning i en 

mer gruppbaserad undervisning där eleverna får diskutera, analysera och 

lära i interaktion med varandra (Duit och Treagust 2003, s. 17). I studien 

framkommer det att lärarna för många diskussioner i en gruppbaserad 

undervisning när eleverna ska få kunskaper och förståelse för begrepp 

innan undersökningar. I diskussionerna mellan lärarna och eleverna finns 

den Transfer som Kilbrink (2013) beskriver, den begreppsförståelse som 

beskrivs av Svanelid (2014) och även den faktaförflyttning som Duit och 

Treagust (2003) avråder lärarna från. Utifrån Duit och Treagust (2003) bör 

lärarna möjliggöra begreppsförståelse mer genom undersökningar för att 

en Transfer ska uppstå där eleverna får föra fler diskussioner med varandra 

vid gruppbaserade undersökningar för att skapa förståelse för och få mer 

kunskaper om begrepp. Lärarna i studien visar både på att 

undersökningarna är till för att eleverna ska skapa mer förståelse om 

begrepp och för att visa att de har kunskaper om begreppen. Enligt 

Wittgenstein (1969/1992) får begrepp en betydelse först när de används i 

en handling vilket visar på att lärare bör använda begrepp vid 

undersökningar för att eleverna ska skapa förståelse och inte för att visa att 

de har kunskaper om vad begrepp betyder. För att återgå till Duit och 

Treagust (2003) blir det mer tydligt genom Wittgenstein (1969/1992) 

varför lärare bör förändra sin syn på undervisning från faktaförflyttning till 

en mer jämnfördelad undervisning av teori och praktik. Denna syn på 

undervisningen kan kopplas till pragmatiska idén Learning by doing där 

människan utvecklas genom praktiska handlingar och aktivitet (Dewey i 

översättning av Ahlberg och Hartman 2004, s. 17). Enligt Ahlberg och 

Hartman (2004, s. 17) bör eleven vara i centrum i undervisningen och även 

den utgångspunkt i undervisningens innehåll och hur den bedrivs.  
 

Synliggöra begrepp i undervisning och kommunikation 
Studien har resulterat i att lärarna synliggör naturvetenskapliga begrepp 

genom att främst läsa om dessa för att skapa förståelse inför 

undersökningar. Lärarna har även muntliga genomgångar av begrepp som 

ett komplement till det som skrivs på tavlan samt förenklar begrepp genom 

synonymer och enklare beskrivningar.   
 

I studien har det framkommit att lärarna arbetar med naturvetenskapliga 

begrepp för att skapa förståelse hos eleverna genom att se om eleverna kan 

använda begreppen i den praktiska undervisningen. Undervisningen ska, 

enligt Skolverket (2016) 

 
Bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 

biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse 

för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från 

undersökningar av naturen och människan (Skolverket 

2016, s.111). 
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Utifrån Skolverket kan det inte urskiljas när eleverna ska utveckla 

förståelse för begrepp: innan, under eller efter undersökningar. Enligt 

Högström (2009, s. 40) är ett vanligt syfte med olika typer av 

undersökningar att eleverna utvecklar en förståelse för det 

naturvetenskapliga faktainnehållet. Syftet kan nås genom undersökningar 

där det teoretiska innehållet kan visas genom praktik. Genom resultaten i 

denna studie kan det urskiljas att lärarna har som ambition att eleverna ska 

få möjlighet att skapa förståelse för begrepp innan de utför 

undersökningar. I undersökningarna ska eleverna antingen öka 

begreppsförståelsen ytterligare eller visa vilka kunskaper de har om 

begreppen. För att tolka Högström kompletterar den teoretiska och 

praktiska undervisningen varandra genom att eleverna ska ha en fortsatt 

utveckling av begreppsförståelsen, vilket visar på den ambition som 

lärarna i studien har. Samtidigt har Gunnarsson (2008, s. 109) identifierat 

en distans mellan teori och praktik genom de lärarintervjuer hon gjort. 

Enligt Gunnarssons lärarintervjuer (2008, s. 110) knyter inte lärarna 

samman teorin med praktiken i undervisningen utan de teoretiska står för 

kunskaper och den praktiska handlingen är en sak för sig, till skillnad från 

de resultat som framkommit i denna studie där lärarna återknyter den teori 

som eleverna tidigare fått tagit del av till den praktiska undervisningen. I 

Högströms (2009, s. 40) fall ska eleverna fortsätta den teoretiska 

kunskapsutvecklingen av begreppsförståelse genom att bearbeta det i 

undersökningar. I Gunnarssons (2008, s. 110) fall är teorin kunskap och 

undersökning något annat. Högström (2009) ser teori och praktik som ett, 

Gunnarsson (2008) ser en distans i det vilket synliggör att forskarna har 

identifierat olika resultat.  Vidare kan diskuteras vilken av forskarnas 

identifiering som speglar planering av teoretisk och praktisk undervisning 

som majoriteten av lärare gör? De resultat som framkommit i denna studie 

kan kopplas till det som Högström har identifierat, eleverna får fortsätta 

utveckla sina kunskaper om begrepp genom att bearbeta dessa i 

undersökningar.  
 

Hult (2000, s. 15) och Högström (2009) har båda identifierat att teorin 

behöver synliggöras med hjälp av praktiska moment. Gruvberg (2008, 

s.73-74) skriver att många verksamma lärare anser att den teoretiska delen 

förstärks genom laborationer i undervisningen vilket kan liknas vid de 

resultat som framkommit i studie. Egidius (2002 s.64-65) menar att om 

lärare inte använder sig av praktiska moment blir teorin svår att förstå för 

eleverna, men också att utan teori förstår eleverna inte det praktiska. Med 

andra ord kan det antas att de praktiska delarna av en undervisning, i detta 

fall vid undersökningar, ska läraren använda undersökningar för att 

förstärka den teori som bearbetats i form av begreppsförståelse och inte för 

att eleverna ska visa vilka kunskaper de har.  
 

Kommunikationen i klassrummet har visat sig vara en betydande del av 

denna studie. Enligt Lundin och Gunnarsson (2010, s. 69) är det viktigt 

som lärare att vara lyhörd kring elevernas uppfattningar om begrepp och 

vara öppen för att reda ut eventuella missförstånd. I studien har det 

framkommit att lärare synliggör begrepp genom att förenkla dem i form av 

synonymer eller beskrivningar för att eleverna ska skapa förståelse. Till 
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detta belyser Thulin (2011, s. 91), liksom Lundin och Gunnarsson, hur 

viktigt det är att den kommunikation som sker i klassrummet sker på en 

nivå som passar eleverna språkligt och kunskapsmässigt och inte sker på 

lärarens nivå. Lemke (1990, s. 154) menar att kommunikationen ska börja 

på den nivå som eleverna är på för att sedan utvecklas och bli mer 

avancerad. Den undervisning som ligger till grund för denna studie har 

resulterat i att lärarna använder sig av synonymer eller enklare 

beskrivningar av begrepp för att eleverna ska skapa förståelse för 

begreppen. I denna studie sker kommunikationen mellan lärarna och 

eleverna på en nivå som passar eleverna språkmässigt liksom Thulin 

(2011), Lundin och Gunnarsson (2010) anser är viktigt i klassrummet. 

Både forskarna och studiens resultat redogör för att kommunikationen i 

klassrummet ska anpassas efter elevernas språk- och kunskapsnivå.  

 
Lärarens handledning och roll  
Epistemologiska riktningsgivare beskrivs genom Lidar (2010) med att 

begreppet menar “vad läraren säger ger eleverna information om vad som 

räknas som kunskap och vad som är lämpliga vägar att nå kunskap i en 

specifik praktik” (2010, s. 48).  I interaktionen med eleverna kan läraren 

möjliggöra att eleverna går vidare i olika riktningar genom att ge dem 

epistemologisk hjälp (Lidar 2010, s. 48). Enligt Lidar används 

riktningsgivarna beroende på vilken situation läraren befinner sig i, det 

finns alltså ingen färdig modell för vilken riktningsgivare som ska 

användas vid vilken situation (Lidar 2010, s. 63) vilket besvarar varför 

lärarna använde flera riktningsgivare beroende på situationer. Vid 

observationerna kunde det urskiljas att lärarna använder olika 

riktningsgivare beroende på hur de arbetade, det vill säga, i vilket 

arbetsinnehåll. Riktningsgivarna skiftade även beroende på om lärarna 

talade till gruppen eller hjälpte en enskild elev under arbetet. Lärarna i 

studien nämnde att de var handledare för eleverna i såväl den teoretiska 

undervisningen som i det praktiska arbetet.  

 

I denna studie kunde fyra av Lidars (2010) fem epistemologisk 

riktningsgivare urskiljas genom observationerna. Den bekräftande, 

rekonstruerande, genererande och den instruerande riktningsgivaren. 

Enligt de resultat Lidar (2010, s. 63) fann fungerade den bekräftande och 

den rekonstruerande riktningsgivaren bra i de fall lärarna hade interaktion 

med eleverna. I denna studies fall visade lärarna mest på en instruerande 

och genererade riktningsgivare i undervisningen. Lidar (2010) redogör inte 

för hur väl den instruerande riktningsgivaren fungerade i den undervisning 

hon observerade vilket leder till att fokus flyttas till den genererande 

riktningsgivaren. I Lidars studie (2010) kunde den genererande 

riktningsgivaren inte följas bra av eleverna eftersom eleverna inte kunde 

använda de begrepp som är vetenskapligt accepterade i arbetsprocessen, 

detta kunde bero på att eleverna inte hade någon tidigare erfarenhet av 

begreppen. I denna studie hade eleverna förkunskaper om de begrepp som 

behandlades under observationen vilket ledde till att eleverna kunde 

använda begreppen väl och den genererande riktningsgivaren fungerade 

därmed bra. För att summera denna riktningsgivare utifrån de två ovan 
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nämnda studierna kan det antas att den genererande riktningsgivaren 

fungerar bättre då eleverna har fått kunskaper om de begrepp eller 

fenomen som undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig. En lärare i 

denna studie (Lärare 2) visade en bekräftande och rekonstruerande 

riktningsgivare under observationen, vilket visade sig vara de 

riktningsgivare som fungerade mest väl i den undervisning som Lidar 

(2010) observerade. De resultat som framkommit i denna studie visar 

enbart vilka riktningsgivare lärarna använde, inte vilken riktningsgivare 

som gav bäst förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling i 

naturvetenskaplig undervisning, den diskussion som förts ovan kan 

därmed ses som egna jämförelser och spekulationer mellan av två studiers 

resultat.  

 

Lärarna i denna studie benämnde sig själva som handledare för eleverna. 

Frågan är vad lärarna menar med att vara handledare? Utifrån de 

Epistemologiska riktningsgivarna och denna studies resultat skulle 

samtliga frågor besvarats ja:  

 Är det att handleda eleverna genom att sammanfatta relevant 

information åt dem liksom en Genererande epistemologisk 

riktningsgivare?  

 Är det att handleda eleverna genom att ge dem konkreta 

instruktioner om vad de ska göra och vad de ska skriva liksom en 

Instruerande epistemologisk riktningsgivare?  

 Är det att handleda eleverna genom att ge dem bekräftelse på att de 

ser rätt fenomen eller har en korrekt förståelse för ett begrepp 

liksom en Bekräftande epistemologisk riktningsgivare?  

 Är det att handleda eleverna genom att uppmärksamma dem på att 

de har uppmärksammat något som de inte bedömer är relevant 

liksom en Rekonstruerande epistemologisk riktningsgivare? 

Samtliga fall är handledning, olika epistemologiska riktningsgivare som 

Lidar (2010) beskriver att lärarna använder i undervisningen för att 

eleverna ska komma framåt i sin kunskapsutveckling. I undervisningen 

kan lärarna, enligt Lidar (2010, s. 48) möjliggöra att eleverna går vidare i 

kunskapsutvecklingen genom att ge dem epistemologisk hjälp. Den 

epistemologiska hjälpen är i detta fall den handledare som lärarna i studien 

nämnt. Vidare kan det funderas på: om lärarna i studien var medvetna om 

de olika riktningsgivare som de använder i undervisningen, skulle de då 

kunna påverka elevernas kunskapsutveckling på ett annorlunda och kanske 

mer effektivt sätt genom att anpassa den roll de ser sig ha? 

 
 

Konklusion och vidare forskning 
Tidigare forskning har visat resultat på att det finns en problematik när 

teori och praktik skiljs åt under NO-undervisningen. Teoretiska 

arbetsmoment och undersökningar ska komplettera varandra och utgöra 

lika stor del av undervisningen. Teorin blir svår att förstå om lärarna inte 

planerar för praktiska moment, utan teorin förstår eleverna inte det 

praktiska. Genom undersökningar kan lärare göra det abstrakta i 

naturvetenskapen mer konkret för eleverna. I klassrumssituationer ska 
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lärarna vara lyhörda mot elevernas erfarenheter och tolkningar av begrepp 

och utgå från detta vid beskrivningar och redogörelser för de begrepp som 

undervisningen syftar till att eleverna ska få kunskaper om och skapa 

förståelse för. I undervisningen intar lärarna en roll för att främja elevernas 

kunskapsutveckling, vilken roll som ska intas när redogör inte forskningen 

för.  

 

Denna studie har resulterat i att lärarna oftast introducerar nya 

arbetsområden med att eleverna ska lära sig begrepp i form av muntliga 

genomgångar, läsa texter och arbeta med teoretiskt material. Lärarna 

planerar för att eleverna ska ta vara på och fortsätta skapa förståelse för 

begreppen i undersökningar. Begreppen synliggörs både i teoretiska och 

praktiska moment. Lärarna intar olika riktningsgivare beroende på vilket 

arbetssätt de har planerat för i undervisningen. Lärarna kallar sin roll för 

att vara en handledare men detta kan genom Lidar (2010) beskrivas som 

olika riktningsgivare.  

 

Studien som denna uppsats bygger på är en liten studie som berättar vad 

enbart tre lärare planerar för i NO-undervisningen och hur dessa tre lärare 

synliggör begrepp för att eleverna ska skapa förståelse för dem. Studien 

säger ingenting om hur lärare generellt planerar undervisningen eller 

synliggör begrepp. Studien har även visat hur tre lärare intar olika 

riktningsgivare under en observation av dem vardera, vilket inte heller kan 

säga något vilka riktningsgivare alla lärare rent generellt använder i 

undervisningen. De resultat som framkommit i studien ger flera 

möjligheter för fortsatt forskning om begrepp och riktningsgivare i 

naturvetenskaplig undervisning. Två stora aspekter jag finner är: 

 Fortsatt forskning av hur lärare generellt planerar undervisningen 

för att synliggöra naturvetenskapliga begrepp.  

Tidigare forskning och denna studie redogör för enbart ett axplock av 

lärares planeringar för att begrepp ska synliggöras. Vidare forskning skulle 

kunna syfta till att studera hur verksamma NO-lärare kan planera 

undervisningen för att synliggöra och skapa förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp.   

 Fortsatt forskning om lärarnas kännedom av epistemologiska 

riktningsgivare.  

Då lärarna i denna studie benämner sig själva som handledare kan urskiljas 

att de inte har kännedom om och kunskaper om de riktningsgivare som 

Lidar (2010) representerar och talar om. Om NO-lärare skulle ha 

kunskaper och vara medvetna om att det finns olika riktningsgivare och att 

de använder flera riktningsgivare vid undervisningstillfällen, skulle de då 

kunna ta vara på dessa och använda dem som en del av undervisningen för 

att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling och se fenomen och 

begrepp utifrån olika aspekter? 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev om intervjustudie  
för ett Examensarbete om systematiska undersökningar  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur verksamma NO-lärare 

kan undervisa för att synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll vid 

systematiska undersökningar i grundskolans tidigare årskurser. Det är för 

min del av vikt att finna deltagare till denna studie för att kunna få 

tillräckligt med underlag till att sammanställa uppsatsen samt att öka mina 

kunskaper inom NO-ämnet.  
 

I studien förväntas 3-5 verksamma NO-lärare att deltaga. Studien består av 

två mindre intervjutillfällen samt en observation av dig som lärare i en 

undervisningssituation. Under observationen kommer jag att föra 

anteckningar över vilka begrepp som används samt hur du besvarar 

elevernas frågor och hur du förklarar naturvetenskapliga fenomen. 

Intervjun kommer att delas upp och genomföras innan och efter 

undervisningstillfället. Före lektionens start kommer intervjun främst 

hantera den planering som finns för lektionen och syftet med 

lektionsinnehållet. Efter undervisningstillfället kommer intervjun behandla 

de begrepp och fenomen som framkommer.  
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 

Urvalet för denna studie har skett genom att välja lärare som arbetar med 

naturvetenskap i grundskolans tidigare årskurser. Det som förväntas av dig 

som tillfrågad deltagare är tid, att vi kan träffas och samtala om 

systematiska undersökningar. Intervjustudien har en beräknad tid på 30 

minuter utöver den observation som kommer att ske. Intervju är en 

kvalitativ metod som inte bör medföra något obehag för dig under 

förutsättning att du känner dig obesvärad av att jag observerar din 

undervisning och att vi talar om den samma. Om så önskas kan frågor 

skickas i förväg som förberedelse inför intervjun. Under undersökningens 

gång kommer det insamlade materialet att bearbetas av mig samt med 

handledning av en lärare vid Högskolan Dalarna, Falun. Du som blir 

intervjuad och observerad anonymiseras i uppsatsen, under intervjun 

kommer enbart frågor ställas som är relevanta för studien och den 

insamlade data kommer att förvaras så att ingen annan kommer åt den. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna.  
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
 

Lisa Lindberg      Annie-Maj Johansson 

________________________                 ___________________________ 



  

 

 

Jag intygar härmed om att delta i studien: 
 

___________________________________         

Datum:_____________________________ 

 
  



  

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

 

Jag heter Lisa Lindberg och läser min åttonde och sista termin på 

Grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna, Falun. Under denna termin 

skriver jag mitt andra examensarbete innan förväntad examen i januari 

2017.  
 

Den information som jag genom detta brev vill framföra till dig/er som 

vårdnadshavare är att jag kommer att göra en empirisk studie där jag ska 

samla in data för uppsatsen. Under denna studie kommer jag att intervjua 

och observera verksamma lärare för din/dina elever under NO-lektioner. 

För mig är det viktigt att ni vårdnadshavare är medvetna om att jag 

kommer att vistas i klassrummet för att observera det läraren har planerat 

gällande NO-lektion samt vad som sker under lektionstillfället. 

Intervjuerna innan och efter observationen kommer även de att behandla 

lärarens planering och roll under den rådande lektionen. De elever som 

deltar i klassrummet under observationen kommer inte att vara en del av 

studien utan det är enbart lärare som observeras och intervjuas. Eleverna 

kommer inte att vara delaktiga i studien trots att de deltar under 

lektionstillfället. 
 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur verksamma NO-lärare 

kan undervisa för att synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll vid 

systematiska undersökningar i grundskolans tidigare årskurser. 
 

Läraren har blivit tillfrågad att delta i studien och genom detta blivit 

informerad om att deltagandet sker frivilligt och inom sekretess.  
 

 

Övriga frågor eller ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående 

ansvariga: 

 

Lisa Lindberg      Annie-Maj Johansson 

 

_______________________                 ____________________________ 

  



  

 

Bilaga 3 

 
Intervjumall 

  

Ljudinspelning? 

  

Beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet är att få kunskap om hur verksamma NO-lärare kan undervisa för 

att synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll, dvs begrepp och fenomen 

vid systematiska undersökningar i grundskolans tidigare årskurser. 
  

●      På vilket sätt synliggör verksamma NO-lärare naturvetenskapliga 

begrepp för att skapa förståelse för eleverna?  

●      På vilket sätt planerar och utför verksamma lärare systematiska 

undersökningar för att synliggöra naturvetenskapligt innehåll i det 

systematiska arbetssättet med eleverna? 

  

Några oklarheter vad gäller syfte och frågeställningar? 

  

Intervju 1 - innan observationen 

-        Vilken eller vilka årskurser undervisar du i? 

-        Vilka naturvetenskapliga ämnen undervisar du i? 

-        Under vilka arbetsområden inom NOn tycker du att det är lämpligt 

att genomföra systematiska undersökningar? 

  

Därefter påbörjas den gällande intervjun där studiens frågeställningar 

ligger till grund: 

-        Hur väljer du ut det som ska behandlas under lektionen? 

-        Vilket är syftet för den kommande lektionen? 

att eleverna ska lära sig att arbeta systematiskt 

att eleverna ska lära sig ett naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll 

att eleverna ska uppleva naturvetenskap som intressant 

och kul 

-        Hur ser din plan ut för elevernas arbete med systematiska 

undersökningar under kommande lektion? 

-        Är lektionen en del av ett större ämnesområde? Vilket? 

Har du planerat för progression mellan lektionerna? Vad består denna 

progression i? 

-        På vilket sätt kommer ni att arbeta systematiskt? 

-        Vilket innehåll har lektionen? Ge exempel på/beskriv. 

-        Är det teori eller praktik som lektionsinnehållet styr mot? 

-        Hur beskrivs de begrepp som ingår i undersökningarna? Syfte, 

frågeställning, undersökning, resultat, slutsats 

-        I systematiska undersökningar/laborationer, vilken roll har du som 

lärare? 

  

Intervju 2 - efter observationen 

Redogörelse för vilka begrepp och fenomen som läraren redogjort för 

under lektionen. 



  

 

-        Ge exempel på en lektion där systematiska undersökningar 

genomförs. 

-        Hur ser det ut under andra NO-lektioner, finns en blandning av 

både teori och praktik eller är det någon del som framträder mer då 

syftet är att eleverna ska lära sig om något naturvetenskapligt 

fenomen genom att genomföra systematiska undersökningar? 

-        Hur arbetar du som lärare med systematiska undersökningar? 

Vilka moment ingår då? Vad gör du och vad gör eleverna under 

dessa? 

-        På vilket sätt synliggörs det naturvetenskapliga ämnesinnehållet i 

undersökningar? 

-        Finns det någon skillnad i de olika ämnena när ni arbetar med ett 

teoretiskt innehåll under undersökningar? 

-        Ge exempel på tillfällen där du som lärare kan arbeta med 

systematiska undersökningar med eleverna? 

-        Under vilken årskurs börjar lärarna på skolan att arbeta med 

systematiska undersökningar? 

-        Upplever du att eleverna behöver få bekräftat att det de undersöker 

eller observerar är det som förväntas av dem? 

-        Hur gör du för att visa eleverna att det de undersöker eller 

observerar är det de förväntas att observera? 

  

Utefter lärarnas svar på frågorna i intervjun kommer eventuella följdfrågor 

att ställas.  
  



  

 

Bilaga 4 

 

Observationsschema 

Syftet är att få kunskap om hur verksamma NO-lärare kan undervisa för att 

synliggöra naturvetenskapligt ämnesinnehåll (begrepp och fenomen) vid 

systematiska undersökningar i grundskolans tidigare årskurser. 

  

Årskurs: 

Total lektionstid enligt schema (min): 

Antal närvarande lärare under lektionen: 

Lektionstillfällets innehåll: 

Antal lärare som observeras: 1 

  

Lektionens upplägg 

Syftet med lektionen? 

Syftet med den systematiska undersökningen? 

  

Lärarens roll och handledning (enskilt, i par, grupp) 

Vilka riktningsgivare använder läraren i samspel med eleverna? 

  

• Bekräftande epistemologisk riktningsgivare: är en bekräftelse av att eleverna ser 

”rätt” fenomen och händelser, utför en relevant handling/experiment eller 

drar en ”korrekt” slutsats. 

• Rekonstruerande epistemologisk riktningsgivare: får eleverna att uppmärksamma 

att fakta de redan sett, men inte bedömt som relevanta, är det som de 

förväntas uppmärksamma. 

• Instruerande epistemologisk riktningsgivare: är en konkret instruktion om vad 

eleverna behöver göra för att kunna se ”rätt” saker. 

• Genererande epistemologisk riktningsgivare: är en sammanfattning av vad som är 

relevant att uppmärksamma i ett experiment som möjliggör för eleverna att 

kunna generera en förklaring till experimentet. 

• Om-orienterande epistemologisk riktningsgivare: pekar ut att det kan finnas andra 

saker värda att undersöka. Den riktning elevernas lärande tagit behöver 

omvärderas. 
  

Vem gör vad under lektionen? 

Ställer frågan som ska undersökas? 

Vem gör förutsägelser? 

Vem har planerat undersökningen? 

Vad ska observeras? 

  Vem drar slutsatser? 

 På vilket sätt hjälper läraren eleverna att se det förväntade fenomenet? 



  

 

Hur knyter läraren an observation och slutsats för att redogöra för 

naturvetenskapliga begrepp? 

Kopplar läraren tillbaka till elevernas förutsägelser? Till tidigare erfarenheter? 

Vad ombeds eleverna att dokumentera? 

Vad dokumenterar läraren på tavlan? 

  
 

  

Teori och praktik - vad förekommer och när? 

  

Vems erfarenheter synliggörs? Lärarens eller elevernas? 

 

  

 

  

Vilka begrepp förekommer? Hur förklaras de av läraren? Vad tar läraren 

hjälp av för att förklara begreppen? Modeller? Metaforer? Synonymer? 

Bilder? O s v 

 

  

  

Vilka fenomen förekommer? Hur förklaras de av läraren? Vad tar läraren 

hjälp av för att förklara begrepp och fenomenen? Modeller? Synonymer? 

Bilder? 

 
  

  

Fortlöper lektionen enligt lärarens planering? Om inte, vad förändras? 

 

 

  

Hur hanterar läraren sin roll i de praktiska momenten? 
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