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Abstrakt: Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga 
språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en 
lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar 
lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. 
Studien har genomförts genom att tre NO-lärares undervisning har spelats in under 45 
minuter och att ljudfilen transkriberats och analyserats på epistemologiska markörer och 
naturvetenskapliga begrepp. Tillsammans med ett observationsprotokoll utgjorde 
transkriptionen hela datamaterialet för studien. Studien kunde visa att alla tre lärare i olika 
utsträckning använde sig av naturvetenskapliga begrepp och synliggjorde dessa för 
eleverna med epistemologiska riktningsgivare. Resultatet visar att lärare använde 

epistemologiska riktningsgivare för att beskriva hur begreppet skulle användas och sedan 

för att vägleda elever vidare i undervisningen.  
 
Abstract: The purpose of this study is to investigate how teachers use the scientific 
language in secondary school. It also aims to quantify the amount of scientific expressions 
a teacher uses when teaching science. The analysis was conducted by observing and sound 
recording three teachers during 45 minutes’ periods. The recording was then transcribed 
into a text file which was analyzed for scientific language and epistemological markers. The 
results showed that epistemological markers were used by all participants. The study also 
show that all participants presented the students to scientific language and that the 
teachers did so by the use of epistemological markers.  

 
 

Nyckelord:  
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Inledning 
 
Denna studie baseras på mitt personliga intresse och önskan om att föra en god 

kommunikation i klassrummet, samt min utbildning inom naturvetenskap, moderna språk 

och pedagogiskt arbete. Jag är framförallt intresserad av hur vi arbetar med språket och då 

begrepp i NO-undervisning. 

 

Under min VFU-period arbetade jag på en skola som var specialiserad på neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Många av mina elever hade tvärdiagnoser som gjorde att det 

uppstod problem när det kom till det vetenskapliga språket men även med det svenska 

språket generellt. Detta gjorde att undervisningssituationen präglades av att arbeta med 

språket på olika sätt. Problemet som uppstod var hur jag på bästa sätt kunde arbeta med 

begrepp och vetenskaplig terminologi utan att förenkla och reducera språket.  

 

Jag upplevde från min egen undervisning som barn att begreppsundervisning ofta 

reducerades ned till ordlistor i marginalen och ställde mig frågan om det fanns bättre sätt att 

kommunicera och förmedla naturvetenskaplig kunskap på? Vi ser idag en komplex 

klassrumssammansättning av elever med varierad språklig bakgrund där vissa ibland helt 

saknar det svenska språket och ändå förväntas anamma samma kunskap. Det betyder att 

lärare i naturvetenskap aktivt behöver arbeta med vetenskap på ett sätt som inte bara 

främjar kunskapsretention utan också är språkligt utvecklande.  

 

I kursplanen för naturvetenskapliga ämnen specificeras det att eleverna skall lära sig att 

kommunicera, hantera, beskriva och förklara, allt ifrån teorier, modeller, begrepp och 

systematiska undersökningar (Skolverket 2017). Skolverkets kursplan ställer därmed stora 

krav på både elevens språkliga förmåga men också läraren och dennes kommunikation av 

innehållet. Då naturvetenskap är ett ”informationstätt språk”, som består av fler substantiv 

än verb (Af Geijerstam 2006, s.76), så blir det intressant att reda på hur lärare arbetar med 

att introducera dessa naturvetenskapliga begrepp i undervisningen. Språkbruket kan därmed 

jämställas med ett viktigt redskap som gör att läraren socialiserar in eleverna i en 

naturvetenskaplig diskurs (Af Geijerstam 2006, s.27). Språket är alltså det essentiella 

verktyg en lärare arbetar med i sin undervisning och även det verktyg eleverna använder sig 

av för att visa kunskap.  

 

Den här studien ämnar därmed att försöka beskriva hur NO-lärare arbetar med det 

naturvetenskapliga språket i undervisningen och vilka konsekvenser det får för lärandet 

genom att använda teorin om epistemologiska riktningsgivare som begreppsmarkörer.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i 

grundskolans årskurs 9. Den här studien ämnar att beskriva en liten del av lärarens diskurs 

och undersöker NO-undervisning utifrån följande avgränsningar: 

 

Frågeställningar 
 

- Vad urskiljer läraren som ett naturvetenskapligt begrepp och hur många begrepp 

presenterar läraren för eleverna? 

- Hur använder lärare epistemologiska riktningsgivare innan och efter en 

begreppsintroduktion? 

- Vilka konsekvenser får valet av lärarens epistemologisk riktningsgivare för 

undervisningen? 
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Bakgrund & teoretiska utgångspunkter 
 
En stor del av kunskapskraven och de förmågor som eleven skall utveckla i Lgr 11 i NO är 

hur eleven kan kommunicera sin kunskap i tal och skrift. Eleven ska kunna att samtala och 

diskutera, ställa frågor, formulera ställningstaganden med motiveringar, bemöta åsikter och 

argument; eleven behöver få lära sig beskriva fenomen, modeller och teorier, resonera om 

frågor och beskriva centrala upptäckter (Lgr 11, Skolverket, 2018). Kunskapskraven visar 

därmed tydligt att det är genom språket det centrala innehållet och förmågorna praktiseras. 

Det gör språkbruket, lärarens och elevernas kommunikation i klassrummet, intressant att 

undersöka. Följande teoretiska utgångspunkter används i den här uppsatsen i ett försök att 

förstå och förklara lärarens språkbruk. Framförallt utgår uppsatsen ifrån teorin om 

epistemologiska riktningsgivare som används i Lundquist (2009) avhandling 

Undervisningssätt, lärande och socialisation. Analyser av lärares riktningsgivare och 

elevers meningsskapande i NO-undervisning. 

 
Pragmatismen 
Det finns olika perspektiv som tillsammans med de filosofiska skolorna beskriver teorin 

bakom utbildning. Ett sådant perspektiv är pragmatismen. En av pragmatismens grundare 

och förespråkare var John Dewey (1859-1952), filosof, pedagog och samhällskritiker, 

(Hartman 2003, s.5). John Dewey menade att pragmatismen är en respons och 

motståndsrörelse mot undervisning som förespråkar ”korvstoppningsmetodik” och som 

Dewey och många andra anser inte är särskilt effektiv (Dewey i Säljö 2016, s.72). Den 

växte fram under 1800-talets senare hälft som en progressiv rörelse som förespråkade olika 

reformer av den befintliga katederundervisningen som praktiserades runt om i världen 

(Säljö 2016, s.69). Ordet pragmatism kan härledas till ordet för handling och handlingskraft 

och ett vanligt förkommande citat som förklarar pragmatismens kärna är det undersökande 

arbetssättet och ”learning by doing” (Säljö 2016, s.70). Att anta ett pragmatiskt perspektiv 

på kunskapstradition och undervisning är att förespråka att lärandet sker i ”sociala och 

kommunikativa sammanhang” och att det inte är en passivt receptiv företeelse (Hansén & 

Forsman i Säljö 2016, s.170). Pragmatismen betonar att kunskap behöver vara förankrad 

och ha relevans hos de människor som skall nyttja den; vilket betyder att barn och 

ungdomar behöver kunna använda ett språk som ger mening åt innehållet och som existerar 

parallellt i deras vardag (Säljö 2016, s.73).  

 

Pragmatismen förespråkar därför att skolan och klassrummet behöver vara en dynamisk 

plats som använder multimodala och omväxlande arbetssätt för att skapa nyfikenhet och 

motivation (Säljö 2016, s.75). Dewey förkastar ”begreppsliga distinktioner” och menar att 

det är när eleven interagerar med innehållet som kunskap byggs (Dewey i Sjödén 1999, 

s.198). Dewey var därmed en förespråkare av att elever använder ett undersökande 

arbetssätt, ett learning through Inquiry - då pragmatismen menar att det är först när 

människan stöter på ett problem som vi blir motiverade att fundera på en lösning; vilket gör 

oss mottagliga för att lära (Säljö 2016, s.75-77). Det undersökande arbetssättet är idag 

något som återfinns inom all naturvetenskaplig utbildning. Pragmatismen menar att i det 

undersökande arbetssättet och elevens och lärarens handlande så behöver innehållet 

kommuniceras till eleverna vilket innebär ”att objekten, inklusive språkljuden, har samma 

innebörd för de inblandade med avseende på den gemensamma syssla som skall utföras” 

(Dewey 1997, s.50). Att arbeta med det naturvetenskapliga språket i klassrummet blir 

således en viktig del i att tillgängliggöra kunskap för eleverna.  
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Pragmatismen går därmed ifrån att kunskap är något passivt och receptivt, vilket är den 

modell katederundervisning förespråkar och ser därmed kunskap som något aktivt som kan 

utvecklas (Dewey i Sjödén, 1999 s.197). Det pragmatiska perspektivet ger oss därför 

möjlighet att studera elevernas meningsskapande genom att observera handling i 

klassrummet (Öhman  2017, s.38). För att förtydliga ytterligare, så visar Dewey i en 

tolkning av Hartman (2015, s.36) att ”kunskapsinnehåll kan, enligt Dewey, inte särskiljas 

från kunskapsprocesser”, utan det är i meningsskapandet som lärandeprocessen sker.  

 

Löfgren, Schoultz, Johnsson och Domino – Östergaard (2014, s.143) visade i en studie av 

ett danskt och ett svenskt klassrum där de fokuserade på kommunikationen i klassrummet 

och elevernas möte med det naturvetenskapliga innehållet; att Deweys ansats om att 

innehåll och lärandeprocess verkar stämma. Resultaten pekade på att det var i interaktionen 

lärare-elev, i deras samspel med varandra och i deras kommunikation sinsemellan, som 

innehållet framträdde och blev meningsfullt för eleverna (Löfgren et al. 2014, s.143). 

Pragmatismens utgångspunkt utgör därför en grund. För att förtydliga ”Deweys 

kontextualism medför att vad vi vet inte kan isoleras från hur vi gått tillväga med vilka 

medel under vilka omständigheter” (Hartman, Roth & Rönnström 2003, s.39). 

Pragmatismen banar på så vis väg för andra metodologiska perspektiv och förhållningssätt 

som går att använda i praktiken. 

 

Transaktionellt perspektiv  
Det transaktionella perspektivet framarbetades med pragmatismen som grund och förekom 

i den utbildningstradition som John Dewey förespråkade (Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, 

Öhman, Öhman, & Östman, 2008, s.11-12). Genom att en studie antar ett transaktionellt 

perspektiv innebär det att meningsskapandet i lärandeprocessen blir viktig och sätts därmed 

också i fokus (Almqvist et al. 2008, s.13). Utgångspunkten för ett transaktionellt perspektiv 

är att lärandeprocessens handling är något som sker i språket och rent konkret vad som sägs 

och görs inom ramen för den handlingen (Almqvist et al. 2008, s.16). Ludwig Wittgenstein 

(1958, s.27) exemplifierar dessa handlingar genom att använda olika språkspel; vilket 

synliggör handling och meningsskapande som något beroende av varandra. Wittgenstein 

(1958, s.27) menar att det är i vad som sägs och görs innan och efter själva 

aktionen/transaktionen –utbytet som gör att meningsskapandet äger rum. En sådan 

transaktion eller kommunikativt utbyte, kan definieras som de ”förändringar som sker i 

mötet som kan betecknas som transaktioner” (Almqvist et al. 2008, s.12). Almqvist et al. 

(2009, s.12) ger fler exempel på att sådana förändringar i praktiken skulle kunna innebära 

skrivet eller talat språk, gestikulering eller positionering. Den typen av metod som bygger 

på det transaktionella perspektivet och som ämnar att beskriva lärarens språk, gester och 

kommunikativa undervisning inom epistemologin kallas för praktiskt epistemologi och 

epistemologiska riktningsgivare;  vilket används för att synliggöra dessa transaktionella 

förändringar.  

 

Praktisk Epistemologi och Epistemologiska riktningsgivare 
Praktiskt epistemologi innebär att studien fokuserar på att besvara åt vilket håll elevens 

meningsskapande främjas (Almqvist, et al. 2008, s.15). Dewey  (1999, s.59) menar att det 

finns tre riktningsgivare inom utbildning; lärarens styrning, kontroll och vägledning. Med 

kontroll menar Dewey (1999, s.59) lärarens sätt att kontrollera impulser och 

informationsflöde; styrning syftar till den vägledning kontra auktoritärt styrande lärare 

använder som utbildare. Dewey har i grunden utvecklat denna utbildningsfilosofi och 

metodik och beskriver det epistemologiska handlandet som ”en aktivitet har mening i 

samma grad som den åstadkommer en mångfald och rikedom av förbindelser” (Dewey 
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1983, s.250). Den praktiska epistemologin inom naturvetenskaplig utbildning har i Sverige 

utvecklas av Leif Östman (i Lundquist 2009, s.12) till att vara en analys av människors 

handlande för att skapa mening. Praktiskt epistemologi kan alltså användas som en metod 

till att analysera olika aktörers språk och interagerande som gör att meningsskapandet 

synliggörs i undervisningen. Det betyder att man undersöker klassrummets interaktioner 

genom att titta på alla händelser före och efter en situation som läraren styrt väglett eller 

kontrollerat (Almqvist et al. 2008, s.16). Vad som  skiljer  praktisk epistemologi från 

epistemologiska riktningsgivare är att den praktiska epistemologin ämnar att redogöra mer 

övergripande för lärarens privilegiering för att kunna säga något om vilken riktning som 

gynnar kunskapen (Almqvist et al., 2008, s.16). I en avhandling av Lundquist (2009, s.45) 

appliceras praktisk epistemologi som analysmetod som den beskrivs av Wickman och 

Östman (i Lundquist, 2009, s.45) genom användandet av fyra begrepp: stå fast, gap, 

relationer och möten för förklara hur klassrummets aktörer tar sig vidare i en 

meningsskapande aktivitet. Praktiskt epistemologi är därmed en didaktiskt forskningsmetod 

som tillsammans med epistemologiska riktningsgivare försöker beskriva en helhet i 

undersökandet av elevernas meningsskapande i klassrummet (Lundquist 2009, s.45-49). 

Praktisk epistemologi gör det därför möjligt att få syn på meningsskapandet i 

undervisningen samt erbjuder en förklaring till hur meningsskapandet kan påverkas  i en 

positiv riktning (Almqvist et al. 2008, s.20).  

 

 

Epistemologiska riktningsgivare är ett begrepp inom den praktiska epistemologin som 

utvecklats till en analysmetod och ett förhållningssätt för att beskriva NO-lärares diskurs 

och handling i NO-undervisning (Lundquist 2009, s.46). Genom kunskap om 

epistemologisk riktning menar Lundquist att vi kan ”operationalisera och systematisera” 

lärarens förmedling av kunskap (2009, s.46). Lundquists (2009, s.46) avhandling 

koncentrerar sig på att beskriva fem olika kategorier av riktningsgivare i lärarens diskurs: 

bekräftande, om-konstruerande, instruerande, genererande och om-orienterande. 

Definitionen av dessa fem  epistemologiska riktningsgivare är följande: bekräftande 

riktningsgivare ger eleven feedback på vilken information som är viktig i sammanhanget 

och ger instruktion om förväntningar på arbetsområdet; om-konstruerande riktningsgivare 

hjälper till att peka eleven till information som lätt förbises eller verkar irrelevant för att nå 

målet; instruerande riktningsgivare visar eleven hur informationen/materialet/innehållet ska 

förstås och vad som är viktigt; genererande riktningsgivare understödjer elevernas 

meningsskapande genom att agera sammanfattande för vilken information som i uppgiften 

är viktig och om-orienterande riktningsgivare hjälper eleven att byta riktning i sitt 

meningsskapande och omvärdera gammal kunskap (Lundquist 2009, s.47). Dessa 

epistemologiska val använder lärare i undervisning för att hjälpa eleven till en 

prioriteringsordning, vilken information kan eleven förbise och vilken information anses 

fortsatt vara viktig. Den här studien använder sig av Lundquist (2009, s.46) definition av 

epistemologiska riktningsgivare och definieras som ”den riktning som lärare ger eleverna 

och som visar vad som räknas som kunskap och rimliga vägar att nå denna kunskap inom 

den specifika praktiken”. För att vidare kunna förstå meningsskapandet hos den enskilde 

individen finns mer tillämpad epistemologi som används praktiskt ofta då elevers 

meningsskapande sätts i relation till lärarens handlade (Almqvist et al. 2008, s.20).  
 

Språkutveckling i NO 
Läroplanen säger att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”(Lgr 11, Skolverket, s.4). Det 
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är ingen slump att det är just dessa begrepp som även anses viktiga inom epistemologin; 

diskurs, meningsskapande  och personlighetsutveckling (Almqvist et al. 2008, s. 13).  

Den här betoningen på lärarens specifika diskurs gör att lärare behöver rikta speciellt fokus 

på elevens språkutveckling. Framförallt beror detta på att det naturvetenskapliga språket 

skiljer sig väsentligt från vardagligt språk både i språklig struktur men också ur en 

kunskapskontext (Af Geijerstam 2006, s.75). Ämnesspråket inom naturvetenskap är ett som 

Geijerstam menar ”informationstätt språk”. När språket är ”informationstätt” yttrar sig det 

grammatiskt genom att det består av mycket fler substantiv och färre verb, en 

språkligföreteelse som kallas nominalisering (Af Geijerstam 2006, s.76). Nominalisering 

innebär även konkret att processer som oftast beskrivs genom ordklassen verb ersätts med 

stora mängder substantiv för att förklara en process, något som också är typiskt för 

skolspråk, framförallt de som är informationstäta (Af Geijerstam 2006, s.76). Det betyder i 

sin tur att naturkunskapsundervisningen präglas av fler krångliga begrepp som definieras 

utifrån beskrivande processer/verb.  
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Tidigare forskning om naturvetenskaplig diskurs 
 
Tidigare studier av lärarens diskurs visar hur det naturvetenskapliga språket i 

klassrumsundervisningen är en viktig del i meningsskapandet och för att tillgängliggöra 

kunskap.  

 

Det naturvetenskapliga språket 
Att lärande sker via kommunikationen mellan aktörerna i klassrummet, eller mer specifikt, 

det talade och skrivna språket är något som är vida vedertaget. Hur denna process och 

begreppsundervisning kan gå till i NO, ger Young (2005, s.12-17) exempel på där olika 

strategier för vokabulärförvärv inom naturvetenskaplig diskurs diskuteras. Af Geijerstam 

(2006, s.73,75) menar att det finns en syn att naturvetenskapligt språk handlar om att 

beskriva och definiera teknisk terminologi vilket gör att läraren behöver lägga speciellt 

fokus på språket och dess användning i klassrummet är något som Af Geijerstams 

avhandling diskuterar mer i detalj.  Avhandlingen avser att beskriva naturvetenskaplig text 

och den diskursiva grammatik som återfinns inom naturvetenskaplig undervisning. Af 

Geijerstams (2006, s.75) studier visar att det naturvetenskapliga språket, skiljer sig markant 

från övrig klassrumsundervisning då det innehåller fler nominaliseringar än det vardagliga 

språket samt tekniska termer. Nominalisering, beskriver af Geijerstam (2006, s.73-75), 

skapas genom att språket ersätter beskrivande verb med substantiv, något som är mycket 

vanligt då det naturvetenskapliga språket komprimerar faktakunskaper och tekniska termer 

så att det blir informationstätt.  

 

Det gör att lärare behöver arbeta mer explicit med begreppsförståelse av naturvetenskapliga 

begrepp (Biemiller 2011, s.330). Biemiller  (2011, s.331) menar att en önskvärd mängd per 

definierade begrepp per läsningsmoment och tillfälle bör vara mellan 8-10 ord. Denna 

explicita form av begreppsundervisning stöds även av Parsons och Bryants artikel (2016, 

s.375) som  menar att förskolebarn behöver få specifik undervisning av vetenskapliga 

begrepp för att fördjupa sina vokabulärkunskaper för att senare kunna beskriva, med hjälp 

av dessa begrepp, processer och naturvetenskapliga koncept. Något som Mantzicopoulos 

och Patrick (2011, s.274) resultat även visar; att elever i förskoleåldern behöver få bearbeta 

naturvetenskapliga begrepp för att tillgodogöra sig innehållet och senare utveckla koncept. 

Dock menar Parson och Bryant (2016, s.376) att elever behöver exponeras vid flera 

tillfällen för att kunna anamma begreppen. Studien fann även att läraren effektivt kan stödja 

elevernas meningsskapande kring begrepp och naturvetenskapliga språkutveckling genom 

att uppmuntra elevernas begreppsanvändning (Parson och Bryant 2016, s.386).  

 
Samtalet ur en sociokulturell kontext 
Löfgren et al. (2014, s.143) visade i en jämförelse av danska och svenska klassrum att det 

var under själva samtalet och i interaktionen mellan lärare och elev, där innehållet i 

undervisningen synliggjordes. Denna studie använde sig av ett sociokulturellt perspektiv 

vilket gjorde att de i sin analys fokuserade på språket genom att sätta det i en sociokulturell 

kontext; hur konstrueras språket i klassrummet och hur flyter det mellan klassrummets 

olika aktörer (Löfgren et al. 2014, s.142). Genom att anta ett sociokulturellt perspektiv 

kunde studien utforska de sociokulturella teorier Vygotskij presenterade i sin avhandling 

1925 men som tillgängliggjordes genom psykologen Wertsch (Säljö 2016, s.90-93). I kort, 

innebar det att Löfgren et al. utforskade samtalet i klassrummet utifrån ett socialt, kulturellt, 

historiskt och biologiskt perspektiv; där kunskap och lärande konstruerades genom 

interaktionen och samarbetet mellan olika aktörer i en specifik kontext (Säljö 2016, s.91). 
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Tidigare genomförda studier inom naturvetenskapligt språkbruk baseras ofta på denna 

sociokulturella kontext (Lundquist 2009; Lidar  2010). Ett annat exempel på detta är 

avhandlingen av Af Geijerstam (2006), som undersöker naturvetenskapliga texter. Af 

Geijerstams (2006, s.168) resultat pekar här på att den skrivna naturvetenskapliga texten 

och språket har en perifer roll i klassrumsundervisningen. Af Geijerstams (2006, s.167) 

avhandling förslår därför att NO-undervisningen behöver utveckla ett metaspråk, en sorts 

språklig modell, för hur vi samtalar och skriver om naturvetenskap i NO-undervisning.  

 

Epistemologiska riktningsgivare för att synliggöra lärandet 
Epistemologiska riktningsgivare används inom didaktisk forskning för att synliggöra 

lärarens praktik i klassrummet och interaktion med elever och läromedel. Epistemologiska 

riktningsgivare är en analysmodell som anträffas i Lidars (2010, s.150) avhandling, där den 

naturvetenskapliga undervisningen analyseras genom att applicera epistemologiska 

riktningsgivare på lärarens språk och med hjälp av praktisk epistemologi från ett 

pragmatiskt perspektiv. Studien belyser lärarens utövande av epistemologiska 

riktningsgivare med ett pragmatiskt perspektiv men använder sig också av ett 

sociokulturellt tolkningssätt för att vidare förstå hur elever förhåller sig till innehållet i 

undervisningen, mer specifikt (Lidar 2010, s.149). Lidar (2010, s.64) använder sig här av 

tre olika riktningsgivare: läraren, artefakten och instruktionstexten och konkluderar med 

avhandlingen att naturvetenskaplig ”undervisning och problemlösning är epistemologisk i 

sin karaktär” och epistemologiska riktningsgivare uppmärksammar vad som är av vikt i ett 

möte mellan lärare-elever. Studien indikerar att epistemologiska riktningsgivare kan utgöra 

ett teoretiskt analysverktyg för fortsatt didaktisk forskning för att bättre förstå lärande och 

elevernas möte med innehållet (Lidar 2010, s.71).  

 

Flera avhandlingar och artiklar behandlar just detta, hur det genom olika epistemologiska 

perspektiv går att systematisera och professionalisera lärarens arbete (Öhman 2017, s.35). 

Vilket kan utforskas vidare genom att studera olika epistemologiska val och vad dessa 

valmöjligheter får för uttryck inom utbildning i ett lärande sammanhang som i Östman och 

Wickmans (2014, s.377) studie. Dessa epistemologiska valmöjligheter eller riktningsgivare, 

undersöks närmare i Lundquist avhandling (2009). Lundquist definierar där fem olika 

kategorier av riktningsgivare som kan tänkas vara användbara då de appliceras på lärarens 

diskurs: genererande, bekräftande, om-konstruerande, om-orienterande och instruerande 

(Lundquist 2009, s.46). Lundquist (2009, s.11) avhandling studerar därmed lärande genom 

själva fokus på lärarens diskursiva process och elevernas meningsskapande. Lundquist 

(2009, s.29) menar att meningsskapandet sker genom att läraren eller eleven gör flertalet 

val och att det är valen som synliggör lärprocessen.  

 

Lärarens privilegiering  
Det här synliggörande benämns inom praktiskt epistemologisk forskning som privilegiering 

av innehållet och är den process i vilket de didaktiska och kommunikativa valen blir tydliga 

för observatören (Lundquist 2009, s.29). Lärarens privilegiering har beskrivits av 

Danielsson (2016, s.88-98) i en studie som undersöker hur elever interagerar med lärarens 

förmedlade innehåll. I studien framkommer det att lärare ofta struntar i att lägga tid på att 

informera eleverna om hur de bör tänka när de ska använda olika naturvetenskapliga 

uttryck och fenomen och att det är just detta reflekterande över hur det naturvetenskapliga 

språket bör användas som vore fördelaktigt för elevernas meningsskapande (Danielsson 

2016, s.98). Denna ansats stärks i en studie av Holt och Bergliot (2017, s.144) att det är 

först när elever förstått lärarens språkbruk om hur de kan använda olika begrepp lärandet 

för den enskilda eleven ökar. Holt och Bergliots (2017, s.144) studie undersökte danska 
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elevers metaforanvändning under kemilektioner och resultaten visade att högpresterande 

elever använde sig av fler naturvetenskapliga metaforer i klassrumsinteraktioner medan 

lågpresterande elever använde sig av något färre. Studien skulle kunna vara en indikation 

på att elever som därmed förstår lärarens riktningsgivare på hur de skall interagera med 

språket i klassrummet också lär sig att använda språket på ett nyanserat sätt i 

undervisningen. Holt och Bergliot (2017, s.144) menade att lärarens dessa elever skulle 

kunna uppleva en ökad lärandesituation med bättre resultat som följd.  

 

Språkspel 
Det blir därför viktigt att förstå vilka aktörer som interagerar i klassrummet. Hur dessa 

aktörer interagerar med varandra och vad som händer i meningsskapandet då de möter 

innehållet. Vad ord får för mening i en speciell kontext är något som filosofiskt även 

undersökts i Wittgensteins (1953, s.21) ”Filosofiska Undersökningar” där språket granskas 

genom vad Wittgenstein kallar olika språkspel. Wittgensteins språkspel har sedan använts 

som modell inom det sociokulturella perspektivet där didaktisk forskning försökt att 

förtydliga och beskriva interaktionen och kommunikationen mellan lärare-elev och elev-

elev (Lidar 2006; Almqvist 2008; Gunnarsson 2008). En sådan språkspelsmodell antogs i 

Gunnarssons avhandling (2008, s.145) för att studera lärares och elevers kommunikation i 

naturvetenskaplig klassrumsundervisning. Studien använde sig av olika språkspel för att 

synliggöra hur elever och lärare använde sig av naturvetenskapligt språkbruk i klassrummet 

(Gunnarsson 2008, s.145).  Studien fann att ”samarbete och samtal” mellan lärare och elev 

främjade lärandet och meningsskapandet (Gunnarsson 2008, s.6). Resultaten föreslår 

därmed att en lärare som förbiser när elever missförstår språket och som Gunnarsson 

uttryckte det ”krockar” med ämnesinnehållet på grund av att de inte förstår språket, 

upplever en minskad lärandesituation vilket på sikt kan innebära ett minskat lärande för 

eleven (Gunnarsson 2008, s.146).  

 

Detta gör lärandesituationen i klassrummet komplex på grund av att läraren aktivt behöver 

tänka kring sitt språk och språkbruk. Inte nog med att läraren skall integrera flera olika 

discipliner, hen skall förmedla detta på olika sätt för att täcka diagram, modeller, figurer 

och verbala ledtrådar (Af Geijerstam 2006, s.16). Detta leder till att NO-lärare i större 

utsträckning än andra ämneslärare använder en rad olika uttrycksätt för att förmedla 

koncept, begrepp och mening (Lemke, 2000, s.248). Lemke (2000, s.249) menar dock att 

det är genom detta integrerade språkbruk som läraren också förmedlar sin kunskap. Det 

betyder att en integrering är nödvändig men skulle kunna systematiseras ytterligare för att 

på så vis synliggöra elevens meningsskapande (Lemke 2000, s.249).  

 

Vad för resultat det här specifika integrerade språkbruket har på elevers lärande har 

studerats i en avhandling av Persson (2016, s.87); avhandlingen baserades på 

undersökningar av TIMSS resultaten som utgavs 2011. Persson kunde genom sina resultat 

visa att det naturvetenskapliga språket läraren använde fick olika konsekvenser för olika 

elever (Persson 2016, s.87). Konsekvenserna menar Persson, var ”språkliga drag som 

kännetecknar naturvetenskapliga språkbruk är alltså inte enbart försvårande, utan de kan 

också vara till hjälp för de elever som lärt sig att tolka, hantera och använda sådana drag” 

(2016, s.87). Perssons avhandling kan därmed jämföras med en annan studie av Rundgren 

(2006, s.40) som undersökte kemielever och deras metaforanvändning i klassrummet. 

Studien visade att elever som använde sig av metaforer istället för naturvetenskapliga 

begrepp, i högre grad uppvisade förståelse för innehållet än vad elever som använde sig av 

de naturvetenskapliga begreppen gjorde (Rundgren 2006, s.40). Studien föreslår därmed att 

elever kan göra en så kallad ”utantillinlärning” av begreppen vilket gör att de får en vad 
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Rundgren kallas ”ytförståelse” för innehållet, istället för att anamma dem på ett korrekt sätt 

(Rundgren 2006, s.4). Att Bergliot och Holt reproducerade studien 2017 och fick fram 

motsägande resultat, gör läraren och dennes praktik av naturvetenskapliga begrepp fortsatt 

intressant för didaktisk forskning.  
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Metod 
 
Jag använder flera metoder i studien för att besvara frågeställningarna. Direktobservationer, 

kvalitativ innehållsanalys, kvantitativ analys samt epistemologiska riktningsgivare. Genom 

kvalitativ innehållsanalys så kallad diskursanalys, har jag analyserat den textfil och 

transkribering som gjorts från tre stycken ljudupptagningsfiler, från tre olika klassrum, på 

epistemologiska riktningsgivare. Epistemologiska riktningsgivare har sedan använts som 

analysverktyg tillsammans med direktobservationer för att försöka beskriva den del av 

lärandeprocessen i klassrummet som behandlar naturvetenskapliga begrepp. Jag ämnar inte 

att analysera elevernas lärande och meningsskapande utan syftet är endast till att synliggöra 

lärarens val av riktningsgivare och vilka konsekvenser dessa val får för lärandeprocessen 

vilket jag i diskussionen ämnar att klargöra.  

 

Direktobservationer 
Observation kan definieras som ”ett uppmärksamt iakttagande” (Esaiasson et al. 2017, 

s.314). Direktobservationer är en forskningsmetod som anses vara särskilt lämplig då det 

kan finnas en diskrepans i vad läraren faktiskt säger och hur denne undervisar, till vad 

läraren faktiskt gör och understödjer i handling (Esaiasson et al. 2017, s.315). Något som är 

viktigt att poängtera är att en observation inte kan ge kunskap om intentionerna eller 

tolkningarna bakom olika händelser (Esaiasson et al. 2017, s.315), utan tolkningar av 

observerade händelser är mina egna. Jag använde direktobservationer i den här studien som 

ett komplement till ljudinspelningen och de fungerar endast till att granska vad läraren 

säger och gör klassrummet. Observationerna genomfördes genom att skriva ned i ett 

protokoll vad läraren skrev på tavlan, hur läraren gestikulerade och rörde sig i klassrummet. 

Direktobservationerna användes även till att fånga upp den generella stämningen i 

klassrummet och elevernas reaktioner på lärarens undervisning. Jag som observatör tog 

perspektivet som fullständig observatör vilket betyder att ingen interaktion med 

studiedeltagaren, eller omfattande manipulation av studiemiljön gjordes under 

observationens gång (Esaiasson et al. 2017 s.316). Deltagandet under observationen var 

passivt och observationen varade i 45 minuter. Deltagarna var informerade om syftet med 

studien och att materialet spelades in, vilket betyder att ett visst inslag av manipulation kan 

tillskrivas. Avsikterna med studien tydliggjordes skriftligt i ett informationsbrev och 

muntligt till samtliga deltagare precis innan ljudupptagningen startade. Observationen 

gjordes i lärarens hemklassrum och datainsamlingen var sluten genom att det antecknades i 

ett observationsprotokoll där jag som observatör antecknade icke verbaliserade händelser i 

klassrummet, fördelat i tre olika kategorier: skrivet ord på tavlan, icke verbaliserad respons 

från elever samt undervisande gester från läraren. Under egna noteringar antecknades även 

lärarens position i klassrummet samt inspelning av lärarens röst. Det insamlade 

datamaterialet har sedan analyserats från ett perspektiv i tredje person, så kallat distanserat 

perspektiv, som gör att analysen görs helt separat från kommunikationsakten (Almqvist, et 

al. 2008, s.18).  
 

Kvalitativ Innehållsanalys  
Den kvalitativa innehållsanalysen kan delas in i tre olika typer: en analys som behandlar 

normer, en beskrivande analys och en förklarande (Esaiasson et al. 2017, s.201). Jag 

använder mig av en diskursanalys för att identifiera naturvetenskapliga begrepp från 

vardagligt och naturvetenskapligt språk i transkripten och systematisera lärarens 

användning av epistemologiska riktningsgivare. Diskursanalyser kan användas för att 

synliggöra språkliga företeelser och vardagliga skeenden i det som tycks vara självklart 
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(Fejes & Thornberg 2016, s.92).  Den typen av kvalitativ innehållsanalys gör det möjligt att 

bryta ned transkripten till hanterbara enheter, avkoda dem och söka efter mönster (Fejes & 

Thornberg 2015, s.35) och den appliceras här genom något som Fejes och Thornberg 

(2015, s.37) beskriver som kategorisering, då lärarens undervisning, vad som specifikt sägs 

före och efter ett naturvetenskapligt begrepp delas in i olika epistemologiska 

riktningsgivare. Metoden appliceras även på ett vis som kallas ad hoc, vilket innebär att jag 

som utför studien applicerar och kombinerar flera analysmetoder (epistemologiska 

riktningsgivare samt kvantitativ innehållsanalys) för att skapa en övergripande mening av 

datamaterialet (Fejes & Thornberg 2015, s.37). Genom den kvalitativa innehållsanalysen 

har naturvetenskapliga begreppen urskilts från vardagligt språk genom att jag jämför 

begrepp som förekommer i motsvarande avsnitt i läromedlet som används på en fjärde 

skola (Kukka, et al. 2014; Gidhagen & Åberg 2013). De naturvetenskapliga begreppen fick 

sedan vara en utgångspunkt för att se om läraren använde epistemologiska riktningsgivare 

före och efter introduktionen av begreppet i transkripten.  

 
Epistemologiska Riktningsgivare 
Epistemologiska riktningsgivare är ett analyskategori som är framtaget för att kunna 

analysera lärares handlande i klassrummet (Lundquist 2009, s.46). Lundquists avhandling 

(2009, s.46) ”Undervisningssätt, lärande och socialisation” använder dessa riktningsgivare 

som kompletterande analysverktyg för att kunna analysera lärarens undervisning. I 

Lundquists avhandling (2009, s.46) definieras dessa epistemologiska riktningsgivare enligt 

följande ”som den riktning som lärare ger eleverna och som visar vad som räknas som 

kunskap och rimliga vägar att nå denna kunskap inom den specifika praktiken”. Dessa 

riktningsgivare kan variera beroende vilka värden som undersöks men bör användas 

tillsammans med och i förhållande till praktiskt epistemologi som tittar på de olika 

aktörerna och meningsskapande mötena i klassrummet (Lundquist 2009, s.45-46). I denna 

studie har Lundquists epistemologiska riktningsgivare identifierats och applicerats på 

sammanhang där läraren använder naturvetenskapliga begrepp. Analysmetoden appliceras 

avskilt från andra epistemologiska analysverktyg och utgör tillsammans med kvalitativ 

innehållsanalys, direktobservationer och kvalitativ analys i denna studie för att analysera 

läraren som aktör i klassrumsundervisningen. 
 

Kvantitativ Innehållsanalys  
Kvantitativ innehållsanalys är en metod som undersöker förekomst och kvantitet av olika 

markörer/data (Esaiasson et al. 2017, s.198) . Den kvantitativa innehållsanalysen gjorde det 

möjligt att identifiera hur många gånger ett begrepp presenterades för eleverna och 

kvantifiera de naturvetenskapliga begreppen som förekom. Enligt Esaiasson et al. (2017, 

s.198) är kvantitativ innehållsanalys att föredra när en studie vill tilldela olika komponenter 

numeriska värden som sedan kan analysera på hur ofta och hur mycket olika kategorier 

förekommer. Detta på grund av dess förmåga att indikera centralitet, det vill säga i denna 

studie vilka begrepp som läraren anser vara av kontextuell vikt för lektionsundervisningen. 

Den kvantitativa innehållsanalysen har gjorts genom att räknat ihop alla de identifierade 

naturvetenskapliga begreppen, delat upp dem per begrepp för att finna när begreppet först 

introducerades/användes, för att sammanställa hur många naturvetenskapliga begrepp 

läraren faktiskt introducerar under lektionens gång.  
 

Bearbetning 
Genom en röstinspelningsapp spelade jag in allt klassrumsljud under 45 minuter för att 

sedan transkribera om detta till en textfil. Elevernas generella respons har tillsammans med 
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lärarens positionering och gestikulering skrivits ned i ett observationsprotokoll. Textfilen 

och observationsprotokollet har efter det samkörts för att försöka redogöra för händelser 

som de återspeglats som helhet i klassrummet. Textfilen har jag sedan genom en kvalitativ 

innehållsanalys analyserat på förekomsten av naturvetenskapliga begrepp för att urskilja 

dem från vardagligt språk. Genom att använda läromedlet Biologi och Kemi Direkt (Kukka, 

Sundberg, Blom & Andeersson, 2012) urskildes naturvetenskapliga begrepp från vardagligt 

språk genom att jämföra innehållet från boken med innehållet i motsvarade 

lektionsundervisning. Efter att de naturvetenskapliga begreppen urskilts analyserades sedan 

lärarens, dialog före och efter begreppsintroduktionen, på förekomsten av fem 

epistemologiska riktningsgivare som de definieras i Lundquist (2009, s.46). De fem olika 

riktningsgivare som användes för att se hur lärarna introducerade begrepp var: 

genererande, om-konstruerande, bekräftande, instruerande och om-orienterande. 

Riktningsgivarna har endast applicerats på läraren som aktör. Textfilen från 

ljudinspelningarna har tillsammans med direktobservationsprotokollet utgjort hela 

underlaget för dataanalysen. Analysresultaten ämnar att lyfta fram exemplifierande 

transkriptunderlag för att besvara frågeställningen om hur varje lärare använde sig av de 

olika riktningsgivarna och vilka konsekvenser dessa hade för undervisningen. 

 

Urval 
Urvalet av lärare till den här studien var lärare som undervisar i NO för årskurs 9 på 

högstadiet. Urvalet har gjorts av praktiska skäl och baseras på deltagarnas frivillighet att 

medverka i studien då de tillfrågades via telefon eller e-post. Ett 50-tal lärare och rektorer 

kontaktades på olika skolor runt om i Stockholms län och av dessa besvarade endast två 

olika grundskolor och tre verksamma lärare att de var intresserade av att medverka. Två av 

tre lärare arbetade på en och samma grundskola och de två skolorna tillhörde angränsande 

kommuner. Skolorna är belägna i Stockholms län och var båda i kommunal regi. 

Deltagande lärare representerade båda könen.  

 
Etiska överväganden  
Den här uppsatsen är skriven enligt de riktlinjer och fyra forskningsetiska principer som 

formulerats av Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (2002) och som omarbetats i 

God Forskningssed, (2017, s.22) till att innefatta de olika etiska och moraliska aspekterna: 

kravet på information, samtycke, konfidentialiet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002, 

s.15). Gällande informationskravet, så har alla deltagare fått ett informationsbrev (se bilaga 

1.1). Informationen var utformad så att en kort sammanfattning av utförande gjordes, samt 

presentation av syfte och ansvarig forskares namn och kontaktinformation tillhandahölls 

enligt god forskningspraxis (God forskningssed 2017, s.27). Kravet på samtycke uppfylldes 

genom att alla deltagare har undertecknat en samtyckesblankett till att medverka i studien 

(se Bilaga 1.2). Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer om samtycke så lämnades dessa 

blanketter in och alla deltagare upplystes även en extra gång innan observationstillfället att 

de har rätt att avbryta studien utan att detta får negativa påföljder enligt (God forskningssed 

2017, s.27). Vidare så uppfylldes konfidentalitetskravet genom att all information som kan 

tänkas vara identifierande; så som namn på personer, skolor, eller specifik plats har 

avkodats och alla sådana uppgifter har anonymiserats (God Forskningssed 2017, s.41). All 

användningen av känslig information eller identifierande uppgifter, samt lagrandet av sådan 

information och uppgifter har skyddats genom att alla blanketter förvaras i ett 

lösenkodsskyddat skåp samt ljudfiler på en lösenkodsskyddad dator i enlighet med God 

forskningsseds rekommendationer (2017, s.41). All information, så som ljudinspelning, 

transkriberingsfiler och observationsprotokoll används endast för forskningsändamål och 
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raderas efter studiens avslut vilket därmed uppfyller nyttjandekravets regel 7 och 8 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14).  

Analys och resultatredovisning 
 
Analysen visar tre NO-lärares användning av epistemologiska riktningsgivare före och efter 

begreppsintroduktion i NO-undervisning. Analysen visar hur många naturvetenskapliga 

begrepp lärarna använder under ett observationstillfälle, vilka begreppen är, samt vilka 

konsekvenser valet av riktningsgivare får för den fortsatta undervisningen vid respektive 

tillfälle. 

 

Lektionsinnehåll och begreppsredovisning 
Lärare A använde sin lektion till att introducera ett nytt avsnitt i kemi som handlade om 

kärnkraft och radioaktivitet. För detta ändamål använde sig A av ett overheadpapper med 

en uppsättning ord som var både för eleverna nya och gamla. Målet med uppgiften var att 

väcka gammal kunskap till liv hos eleverna för att få igång associationsförmågan till 

ämnesområdet. Detta instruerade läraren eleverna om innan ljudupptagningen startade. 

Uppgiften gick ut på att eleverna delades in i grupper om tre där de under 30 sekunders 

intervaller fick välja ord från overheaden som de själva skulle förklara för varandra. A 

samlade sedan in vilka de mest frekventa orden var och grupperade dem på tavlan. Flera av 

de nya orden lämnades av eleverna vilket A uppmärksammade i den första övningen och 

tilldelade därför varje kategori av för eleverna redan kända ord, ett nytt ord. Dessa 

grupperingar av ord skulle sedan eleverna gemensamt i grupp försöka sammanfatta och 

förklara med en mening. A använde sig av och arbetade med 17 olika begrepp i sin 

undervisning (se. Tabell 1).  

 

Tabell 1. Lärare A, naturvetenskapliga begrepp 

Atomens uppbyggnad 

Tungvatten 

Avfall 

Klyvning 

Ren energi 

Radioaktivitet 

Tjernobyl 

Joniserande strålning 

Atomens uppbyggnad 

Kärnkraft 

Utsläpp 

Evakuering 

Radon 

Kärnklyvning 

Fusion 

Elektron 

Fission 

 

 

Lärare B använde sitt lektionstillfälle till att prata om reduktionsdelning och arvsanlag inom 

biologin. För detta ändamål använde B ett läromedel med en specifik sidhänvisning som 

visade en schematisk bild på reduktionsdelning på kromosomnivå. Eleverna ombads att 

söka upp bilden i läromedlet och ha den uppe på bänken. B använde sedan tavlan vid ett 

tillfälle för att illustrera ett förenklat korsningsschema med procentenheter. Lektionen 

saknade information om mål och syfte för eleverna. B stod under större delen av 

observationstillfället framme vid tavlan med få avbrott för frågor. B introducerade och 

använde sig av 22 stycken naturvetenskapliga begrepp under lektionens gång (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Lärare B, naturvetenskapliga begrepp. 
Celler Pistill Testikel 
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Könskromosomer 

 
Kromosomer 

 
Genetiskt sett 

 
Anlag 

 
Pollenkorn 

 
Dominanta  
 

 
Spermie 

 
Ägg 

 
XYkromosomer 

 
Färgblindhet 

 
Äggstock 

 
Vikande 
 

 
Reduktionsdelning 

 
Foster 

 
Korsningsschema 

 
DNA 

 
Gener 

 
Recessiv 

 
Avla 

 

Lärare C använde sitt lektionstillfälle till att gå igenom DNA-syntes samt 

reduktionsdelning. Lektionsupplägget bestod av ett overheadpapper som visade en 

förenklad schematisk modell av reduktionsdelning samt schematiska bilder på tavlan för att 

förtydliga delar av det förmedlade materialet till eleverna. Lektionen inleddes genom att 

summera föregående lektionstillfälle, sedan följde en kort introduktion om vilket område 

eleverna skulle arbeta med under kommande lektionspass. C hade tilldelat eleverna en sida 

i deras lärobok vilket de upplystes om skulle ha läst innan lektionstillfället. C:s 

undervisning präglades av samtal som verkade växelvis mellan lärare-elev-lärare. C stod 

positionerad längst fram vid tavlan under större delen av observationen men gick fram till 

elever vid två tillfällen för att förtydliga samtalets gång. C använde sig av 46 stycken olika 

naturvetenskapliga begrepp under observationstillfället (se tabell 3.) 

 

Tabell 3. Lärare C, naturvetenskapliga begrepp 

Proteinsyntes 

Cellkärna 

DNA 

Gen 

Ribosomer 

Kopering 

Tripletter 

Baser 

Aminosyror 

Kvävebaser 

Transport-RNA 

Dubblering 

DNA-uppsättning 

DNA-stege 

Socker  

Fosfat 

Kärnspole 

Kromosomtråd 

Könsceller 

Meios 

Reduktionsdelning 

Reducerar 

Mutationer 

Kromosomer 

Könscell 

Spermiecell 

Äggcell 

Celler 

Insulin 

Sockerkoncentration 

Produktion 

Celldelning 

Befruktad 
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Kod 

budbärar-RNA 

Mutationer 

Kromosomer 

 

Testikel 

Äggstock 

Parkromosomerna 

Könscell 

Spermiecell 

Mitos 

Organeller 

Kärnmembran 

Ekvatorplanet 

 

 

Sammantaget visar analysen att lärare ger eleverna ett urval av naturvetenskapliga begrepp 

under lektionens gång. Läraren urskiljer dessa från vardagligt språkbruk genom att 

synliggöra dem för eleverna på olika sätt och använder då alla fem epistemologiska 

riktningsgivare: om-orienterande, om-konstruerande, genererande, instruerande och 

bekräftande (Lundquist 2009, s.47). Lärare A och B visade markant skillnad i mängden 

begrepp som presenterades under 45 minuter. 

 

Nedanstående utdrag visar några tänkbara konsekvenser valet av riktningsgivare har för det 

fortsatta lärandet. För att få en förståelse för sammanhanget följer en kort redogörelse av 

lärarens lektionsupplägg.  

 

Lärare A inleder lektionen med att presentera naturvetenskapliga begrepp som tillhör 

ämnesområdet (se tabell 1). Ett av dessa begrepp introducerar A genom att förtydliga med 

ett exempel på en vanligt förekommande synonym inom samma arbetsområde. A ställer 

sedan en sluten fråga som eleverna ombeds besvara med en handuppräckning. 

Nedanstående utdrag uppvisar hur A använder tre stycken epistemologiska riktningsgivare 

för att introducera ett helt nytt begrepp för klassrummet. A vill sedan samla upp 

klassrummet genom att föra lärandet i en specifik riktning som A visar genom att länka 

samman begreppet med ett generaliserat begrepp som används: joniserande strålning 

kontra radioaktivitet. 

Utdraget visar hur A använder: om-konstruerande riktningsgivare, instruerande 

riktningsgivare och bekräftande riktningsgivare vid en begrepps introduktion.  

 

 

A:   Joniserande strålning!  

 

[A pekar mot overhead bilden och ett det utvalda ordet]  

 

A:  Det här är ett begrepp. Hur många har hört det förut? 

Upp med handen! Två, tre, fyra, fem stycken… Om jag 

frågar hur många som har hört ordet radioaktivitet?  

 

[Elever räcker upp handen] 

 

[A nickar bifallande]  

 

A:  Så det är ganska många fler. De här två är samma sak. 

Det är egentligen bara att det är mer rätt att säga så än 

att säga så.  
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[Lärare A pekar på begreppet joniserande strålning och sedan på 

radioaktivitet]  

 

A:  Det är bara så att det är det här ordet vi använder… och 

jag använder det här ordet mycket mer slarvigt också.  

 

[Läraren pekar på begreppet radioaktivitet]  

 

 

A inleder arbetsområdet med att använda en instruerande riktningsgivare vilket ger 

eleverna information om vad som är ett naturvetenskapligt begrepp. Genom att 

uppmärksamma klassrummet och fånga elevernas intresse ger A eleverna möjlighet till att 

mentalt förbereda sig på lektionsupplägg och innehåll men också tid att inhämta kunskap 

från föregående moment. A:s privilegiering av förförståelse blir därav möjlig att iaktta då A 

efter den instruerande riktningsgivaren läser av elevers ansiktsuttryck för att avkoda 

igenkänning eller reda ut eventuella missförstånd. Begreppsintroduktionen efterföljs av en 

bekräftande riktningsgivare vilket synliggör att A tolkat några av elevernas minspel som 

frågande eller missförstående.  

 

A:s egen tolkning av elevernas ansiktsuttryck gör att A därmed väljer att använda sig av en 

om-konstruerande riktningsgivare för att fånga upp elever som uttryckt 

frågande/missförstående och göra dem vaksamma på att det finns liknande begrepp i 

omlopp under arbetsområdet och momentet.  

 

A använder sedan en instruerande riktningsgivare för att synliggöra för eleverna vilket av 

dessa begrepp som är mest korrekt och för på så vis lärandet i en specifik riktning för att 

träna begreppsförståelse. A ger här eleverna kunskap om när begreppen kan användas, i 

vilket sammanhang, samt en kvalitativ uppskattning om hur begreppen värderas i en 

naturvetenskapligt kontext.  

 

För att ge elever direkt feedback på att de korrekt identifierat ett naturvetenskapligt begrepp 

använder sig läraren A av en nickande gest som en bekräftande riktningsgivare som svar på 

elevernas handuppräckning. Lärare A:s gest leder därmed till att utrymme skapas till att 

fördjupa begreppsförståelsen. Utrymmet ger tillfälle för A att utveckla förståelsen och 

möjliggör således lärandet att skapas i interaktionen genom samtal elev-lärare-elev.  

 

En annan konsekvens som blev synlig var avsaknaden av riktningsgivare innan 

begreppsintroduktion vilket uppvisades i B:s transkription. Nedan ges exempel på B:s 

privilegiering i samband med begreppsintroduktion. I utdraget informerar B eleverna om att 

olika gener kan ta sig olika uttryck beroende på om anlaget är dominant eller recessivt. B 

har ritat upp en förenklad schematisk bild på tavlan som föreställer två kromosomer med 

två par anlag. 

 

B:   Här!  

 

[B pekar på det som föreställer symbolen för anlaget på tavlan] 

 

B:   Det finns de som är dominanta och de som är 

recessiva.  
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[Elever skruvar på sig och pratar sinsemellan] 

 

B:     er bok står det vikande. Dominanta vinner över 

recessiva... eller ehm vikande. Och... det finns 

dominanta och recessiva. 

 

[Flera elever samtalar med varandra för att reda ut vad läromedlet säger 

och vad läraren precis sagt.] 

B:   Nej. Det här är alla andra anlag kan man tänka.  

[B pekar mot läromedlet.] 

B:  Vi är fortfarande på 10.2 är då får du ta... vad ska vi ta 

arv...  

[Elever mumlar] 

B: Korsningsschema ska vi ha som rubrik.  

[B skriver korsningsschema över sin schematiska bild.] 

 

B introducerar här två nya begrepp inom genetiken utan att använda sig av riktningsgivare 

(se även tabell 2). Konsekvens av att inte använda någon riktningsgivare vid 

begreppsintroduktionen blir här att samtal skiftas från lärare-elev till elev-elev. 

B uppfattar detta och följer upp introduktionen och skiftet av fokus med ett förtydligande 

genom att lägga till ett tredje begrepp som omnämns av läromedlet. B uppfattar sedan 

klassrummets generella ljudnivå som att ett missförstånd eller förvirring kring begreppen 

har uppstått och tolkar sedan elevernas ansiktsuttryck som att lärandet har tagit en icke 

önskvärd riktning. B väljer här att använda en om-orienterande riktningsgivare för att föra 

tillbaka eleverna mot det tilltänka ämnesinnehållet. Konsekvensen av en om-orienterande 

riktningsgivare leder här till att elevernas fokus riktas mot ytterligare ett begrepp. Elevernas 

fokus skiftas återigen ifrån lärare och tavla, till lärobok och konversation elev-elev. Detta 

gör att lärandet återigen tar en icke önskvärd riktning och det uppstår en stor risk för 

missförstånd av det innehåll som B presenterat. Konsekvensen av B:s epistemologiska val 

blir att B får direkt negativ respons av eleverna; i form av missriktad fokus, från valet av att 

använda en om-orienterande riktningsgivare efter begreppet och uppfattar detta som att 

undervisningen ytterligare behöver korrigeras. B väljer därmed att förändra sin 

undervisning genom att använda sig av en instruerande riktningsgivare för att ge exempel 

på hur eleverna skall tänka kring symbolen på tavlan, samt vart eleven ska titta och rikta 

fokus. Det gör att elevernas fokus återigen skiftas mot B och meningsskapandet i en positiv 

riktning. B använder sedan en bekräftande riktningsgivare som fångar upp de sista eleverna 

som uttryckt missförstånd genom att visa hur de strukturerar upp sina anteckningar genom 

att förtydliga med en rubrik. 

 

Analysen pekar således på att en användning av instruerande epistemologiska 

riktningsgivare före begreppsintroduktion för lärandet i önskvärd riktning. Jämförelsen av 
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de olika transkriptionsunderlagen tyder även på att läraren får information och direkt 

feedback av elever när läraren behöver göra en förändring i sitt val av riktningsgivare.  

 

Denna omvända feedback från elever till lärare som en konsekvens av lärarens 

privilegiering visas i nedanstående textutdrag. Analysen av transkriptionen visar hur A 

använder en genererande och om-orienterande riktningsgivare Detta sker i en uppgift som 

är utformad för att elevgrupperna skall konstruera egna meningar och definitioner till 

grupperingar av ord på tavlan. Orden berättas för övriga lektionsdeltagare och paras ihop 

(se tabell 1).  

 

[A pekar på tavlan där det står skrivet: atomer, valenselektroner, 

kompakt]  

 

A:  Tycker ni andra… 

 

[A gör en gest för att inkludera de andra grupperna i klassrummet] 

 

A:  …att ni har en bättre mening så har ni andra 

möjlighet att säga till. Hur skulle man kunna säga 

det här?  

 

Elev X:  Ehm…förut så trodde man att atomerna var  

kompakta att från valenselektronerna och inåt så var 

det en massa men så upptäckte man att det fanns 

tomrum emellan elektronerna.  

 

A:  Jag förkortade meningen lite. Tyckte du att jag tog 

bort något viktigt? Förut trodde man att atomerna 

var kompakta. Sedan upptäckte man att det fanns 

tomrum och så sa du att valenselektronerna låg nära. 

Det viktiga med de här tre orden så är det att man 

från kärnan förstår att det från kärnan som är 

jättekompakt och supertung, så är det tomrum fram 

tills där elektronerna rör sig. 

A använder en genererande riktningsgivare genom att summera elevernas information och 

anteckna informationen på tavlan. Lärarens privilegiering av elevens kunskaper som viktig 

för innehållet blir därmed synlig och A:s intention att skapa mening av orden tillsammans 

med eleverna förtydligas. A speglar meningsskapandet genom att be eleven om en 

bekräftande riktningsgivare och eleven uppmuntras på så vis av följa A:s modell för 

meningsskapande. Konsekvensen av lärarens genererande riktningsgivare blir att innehållet 

förtydligas och begreppsförståelsen fördjupas till att innefatta även partikelmodellering. A 

för sedan lärandet vidare genom om-orienterande riktningsgivare då denne synliggör i 

vilken ordning begreppen skall förstås samt vilken ytterligare information som är av vikt. 

Analysen visar därmed att A:s epistemologiska val lotsar eleven genom begreppsförståelse 

och ger denne en kommunikationsmodell för hur innehållet synliggörs för eleven. 

Konsekvensen av att spegla sina egna epistemologiska val av riktningsgivare på eleverna 

ger A därmed möjlighet att utvärdera sin egen undervisning.  



 

23 

 

Analysen visade även att undervisningen med fördel kan styras i önskvärd riktning genom 

valet av riktningsgivare, något som visades i tidigare delar av både A och B:s 

transkriptionsunderlag. Analysen indikerar dock att denna styrning är beroende av andel 

introducerade begrepp per undervisningstillfälle. Nedan visas användningen av om-

orienterande, instruerande och bekräftande riktningsgivare tillsammans med en högre 

andel introducerade naturvetenskapliga begrepp och vilken konsekvens detta får för 

undervisningen.  

  

Läraren introducerar här delar av proteinsyntesen men inser att eleverna är inne på en för 

detaljerad nivå kring proteinsyntesens olika delar (se även tabell 3).  

 

C:  Och så sätts de här aminosyrorna ihop utifrån den koden som 

man kan läsa...  

[Elever skruvar på sig och samtalar med varandra]  

      

C:   r ni med   ag vet att det här är lite svårt...och det är ganska 

många begrepp också här som är krångliga... ni behöver inte 

hålla de här budbärarRna, transportRna och sånt i minnet... det 

behöver ni inte kunna... ... kvävebaser tycker jag absolut att ni 

ska kunna... 

 

[Elev X: räcker upp handen] 

 

[C: nickar att eleven kan få ordet]   

    

Elev X:  ehm...kvävebaser...?   

    

C:  A T G C  

  

[C pekar på overheadbilden föreställande proteinsyntesen och specifikt på 

kvävebaser.]  

 

C  Ni behöver inte kunna de namnen heller men ni ska veta att det är fyra 

stycken och hur de sätts ihop.  

 

C uppfattar här att information har förbisetts av eleverna och gör därför en kortare paus för 

att ge en bekräftande riktningsgivare vilket informerar klassrummet om att det finns flera 

abstrakta begrepp som cirkulerar i undervisningen men att detaljerna och begreppen som 

introducerats är på en nivå som är korrekt.  

 

C tycks dock uppfatta elevernas diskussioner sinsemellan som att de ändå väljer att gå in på 

en allt för detaljerad nivå vilket synliggörs av C:s val att använda sig av en om-

orienterande riktningsgivare för att ge ytterligare exempel på två olika begrepp som 

eleverna inte behöver ta till sig och som anses vara för detaljerad information. Detta gör att 

C:s klassrum förlorar fokus på kunskapsinnehållet och fokus skiftas till att handla om 

vilken information som är en kunskapsadekvat nivå. C följer sedan upp sin omdirigering av 

innehållet genom att använda sig av en instruerande riktningsgivare för att ge eleverna 

exempel på hur detaljerade elevernas begreppsredogörelser bör vara. Resultaten föreslår att 
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en högre andel begrepp per undervisningstillfälle medför en ökad risk för missförstånd av 

begreppen vilket försvårar introduktionen av nya. Samtliga lärare uppvisar styrning av 

undervisningen genom instruerande, bekräftande och om-orienterande riktningsgivare. 

Konsekvensen av C:s val får dock inte önskvärd riktning utan C tolkar detta som att 

mängden av begrepp behöver reduceras. Analysen föreslår därmed att mängden 

introducerade begrepp per lektionstillfälle påverkar undervisningen.  

 

Resultatet av analysen från transkriptionsunderlag C visar även att ett byte av 

riktningsgivare kan få positiva konsekvenser på undervisningen. I nedanstående underlag 

ges på hur C använder genererande, om-konstruerande och bekräftande riktningsgivare. 

       

C:  Är det någon som kan berätta hur proteinsyntes... 

Eller tillverkningen går till?  

[C ger en nick åt elev X som har räckt upp handen.] 

C: Börja så kan någon annan fortsätta sedan...  

Elev X: Ehm...De har typ som tripletter, tre stycken..aaaa... 

jag vet inte vad de heter...kvävebaser ... 

 hm... vävebaser som då kopplas upp på den här 

bara... snabbt för kunna….för att aminosyror ska 

komma... 

       

C:  mmmm ... det är bra.  r det någon som vill lägga 

till något eller förtydliga något?  

 

[C gör en gest mot en av eleverna.] 

 

C: Elev X hade någon ide där...? 

       

Elev Y:   en jag undrade bara om det på aminosyrorna 

kommer till på de e tra tre kvävebaserna eller 

sitter de på aminosyrorna? 

 

[C pekar på bilden av proteinsyntesen på en del som utgör transport-RNA] 

 

C:  Det är som små hjälpredor kan man säga, de kallas 

för transport-RNA, innebär alltså att de hämtar 

aminosyrorna som passar till den här koden som 

de tre kvävebaserna sitter på... 

      

C introducerar här begreppet proteinsyntes men använder direkt en annan synonym som är 

mer vardaglig (se även tabell 3). C har uppfattat klassrummet som osäkert kring att använda 

de begrepp som cirkulerat under lektionen vilket leder till att en elev räcker upp handen. 

Eleven visar tecken på osäkerhet kring begreppen vilket C fångar upp genom att använda 

sig av en bekräftande riktningsgivare. Detta försäkrar eleven med att dennes förklaring var 

korrekt och läraren kan således ge positiv feedback på den kunskap som eleven redan har 

anammat. C:s bekräftande riktningsgivare följs direkt åt av en genererande riktningsgivare 
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genom att eleverna ombeds att förtydliga och lägga till informationen vilket i 

sammanhanget fungerar summerande och genererande på gruppnivå. Det gör att läraren 

tillsammans med eleverna kan skapa mening och definition av begreppen i ett 

kunskapsutbyte som sker lärare-elev-lärare, eller genom passivt lyssnade. Elevernas 

delaktighet i skapandet av kunskapsinnehållet synliggörs i detta fall på grund av lärarens 

val av att använda sig av en genererande riktningsgivare. C identifierade även att det fanns 

en osäkerhet kring att reproducera kunskapen hos elev X vilket medförde att C förtydligade 

informationen genom att använda sig av en om-konstruerande riktningsgivare för att på så 

vis styra flera elever som eventuellt lagt till sig felaktig information, mot korrekt 

information, i detta fall att kvävebaserna fäster på transport-RNA och inte på aminosyrorna.  

 

Sammanställning av resultat 
Analysen av transkriptionsunderlagen visade att alla tre lärare använder sig av 

epistemologiska riktningsgivare i sin undervisning, som de definierats i Lundquist (2009, 

s.46) när de introducerar naturvetenskapliga begrepp. Antalet begrepp som presenterades 

varierade mellan 17 och 46 stycken. Läraren uppmärksammade oftast dessa för eleverna 

genom sitt val av epistemologisk riktningsgivare. I ett fall använde läraren ingen 

epistemologisk riktningsgivare innan en begreppsintroduktion. Analysen visar även att 

lärare introducerar naturvetenskapliga begrepp i olika utsträckning. Det gjorde att de olika 

riktningsgivarna förekom i olika stor utsträckning.  

 

I underlaget framkom det att lärare använde instruerande riktningsgivare före en 

begreppsintroduktion för att ge eleverna ledtrådar om begreppet och visa hur, när och vart i 

språket det kunde användas. Analysen visade att lärarens tolkning av elevernas reaktion 

efter begreppsintroduktionen och hur de valde att kommunicera tillbaka detta till läraren, 

gjorde att läraren ställdes inför nya epistemologiska val. Det visade sig att lärare vid 

missförstånd tenderade att använda om-konstruerande, eller om-dirigerande riktningsgivare 

för att föra eleverna tillbaka på rätt spår i undervisningen. När elevernas reaktion gav 

läraren feedback om att de förstått begreppet korrekt användes bekräftande riktningsgivare 

av läraren för att markera kunskapen och även genererande riktningsgivare för att 

sammanfatta och fördjupa kunskapen. Analysen visar att konsekvenserna av lärarens 

epistemologiska val blev tydliga först efter begreppsintroduktionen och i samspel med 

eleverna, men analysen kunde inte visa vilka konsekvenser lärarens epistemologiska val 

fick för lärandet.  

 

Analysen kunde dock visa att interaktionen och samspelet med eleverna efter 

begreppsintroduktionen fick konsekvenser för undervisningen genom att läraren gjorde nya 

epistemologiska val för att föra undervisningen tillbaka till önskad riktning om någon 

information hade tolkats som missförstådd. Analysen indikerar att valen som dessa lärare 

gör inte bara ger ledtrådar till eleverna om vart de är på väg i sin kunskapsutveckling utan 

även möjliggjorde en viss utvärdering av den egna undervisningen genom direkt 

elevfeedback genom samspel. Analysen visade också att det gick att omvärdera sina val 

utifrån interaktionen med eleverna och därmed byta riktning om så önskades, vilket visades 

i ett av fallen. Resultatet från analysen visade även att en ökad andel introducerade begrepp 

i ett av fallen ledde till risk för missförstånd och förvirring, vilket i sin tur resulterade i en 

begreppsreduktion och även ändring av epistemologiska riktningsgivare. Analysen 

indikerade att lärarens lektionsupplägg var viktig för begreppsintroduktionen och att 

begreppsintroduktion skilde sig åt mellan lärare. A valde ägna en hel lektion till att arbeta 

med naturvetenskapliga begrepp medan B använde sig av ett läromedel och inte lade någon 

särskild bearbetning av begreppsförståelse. C informerade eleverna innan lektionstillfället 
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att de hade fått tillgång till en ordlista som de förväntades lära sig självständigt. Analysen 

kunde inte visa hur eleverna interagerade med ämnesinnehållet mer än det som 

presenterades av läraren vid observationstillfället. 
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Diskussion 
 

Diskussion av resultat 
 
Lärarens begreppsanvändning 
Resultatet av analysen visade att alla tre lärare introducerade en mängd naturvetenskapliga 

begrepp i sin undervisning. De gjorde detta på olika sätt och i olika utsträckning vilket blev 

synligt i och med att två av lärarna introducerade 17, respektive 22 stycken 

naturvetenskapliga begrepp under observationstiden, i kontrast med den tredje som använde 

sig av nästan dubbelt så många. Resultaten kan jämföras och förstås med hjälp av en 

språkstudie av Nagy och Townsend (2012, s.99) som diskuterar att fem akademiska ord per 

vecka har visat sig vara ett bra mått på hur många ord en student förväntas anamma. 

Frågeställning av hur många begrepp och vilka dessa begrepp är presenterar dock ett 

empiriskt problem, då de jämförande studier som Nagy och Townsend har menar att det 

inte är mängden begrepp som är av vikt utan att det är sättet läraren använder sig av 

begreppen som får betydelse (Nagy och Townsend 2012, s.101). De betonar att det som är 

viktigt för elever och deras kunskapsskapande kring begrepp är att få exponeras och arbeta 

med begreppen på ett varierat och rikt sätt (Nagy och Townsend 2012, s.101). En annan 

studie av Biomiller menar att läraren bör introducera mellan 8-10 begrepp per tillfälle men 

att lärarens förväntan bör vara att eleven anammar mellan 2-3 stycken (Biemiller 2011, 

s.330-331). Resultatet från den här studien visar att det som läraren urskiljer som 

nödvändiga begrepp för att förstå innehållet ligger över de rekommendationer som 

diskuterats (Biemiller 2011, s.330-331).  

Därmed blir det intressant hur analysen visade att A använde en hel lektion åt 

begreppsundervisning av färre begrepp, där begreppen grupperades och definierades 

tillsammans med och av eleverna, vilket kan jämföras med B som presenterade färre 

begrepp än C men som i likhet med C valde att inte lägga någon enskild fokus på specifik 

begreppsundervisning. Resultaten av begreppsanvändningen i klassrummet skulle därmed 

under dessa tre observationer indikera att lärare gör en urskiljning vilka begrepp som ska 

introduceras under en lektionen för att dels representera innehållet men även underlätta 

inlärningen av begreppen för eleverna (Nagy & Townsend 2012, s.101). En orsak till varför 

vi ser en variation av antalet begrepp skulle kunna förklaras med att det naturvetenskapliga 

språket är informationstätt (Af Geijerstam 2006, s.75). Antalet introducerade begrepp blir 

då viktigt att synliggöra eftersom det delvis på grund språket och dess nominaliseringar 

skulle kunna bli ett indirekt mått på kunskapsinnehållet per lektionstillfälle, samt även ett 

mått på hur mycket kontakt eleven får med det ämnesspecifika innehållet (Mantzicopoulos 

& Patrick  2011, s.274). Det kan således tänkas vara önskvärt att varje lektionstillfälle, bör 

präglas av att läraren introducerar (i likhet med lärare C som använde 40 begrepp) och 

arbetar med många naturvetenskapliga begrepp, på ett varierande sätt (i likhet med lärare A 

som dedikerade en hel lektion till begreppsundervisning) (Mantzicopoulos & Patrick 2011, 

s.274).  

I förlängningen visas därmed även lärarens intention med sin begreppsundervisning 

tillsammans med epistemologiska riktningsgivare. Nagy och Townsend (2012, s.101) 

menar att om elever ges möjlighet till djupgående förståelse för sammanhang och innehåll, 

där produktion av begreppen även anses som viktigt, så används färre begrepp. De studier 

som tittat mer på den motsatta typen av begreppsanvändning, har då utgått ifrån elevernas 

produktion som en kvantitet, och inte lärarens och då produktion av begrepp i en 
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klassrumssituation. Det kan tänkas att elevernas kunskaper om begrepp då speglar lärarens 

undervisning något som förstärks av Johanssons (2012, s.30) avhandling om 

naturvetenskapligt språkbruk. Johanssons (2012, s.30) studie stödjer idén om att det är 

genom lärarens språkbruk och samtal som eleverna kan bjudas in till att medverka i 

begreppsundervisningen. Johansson (2012, s.30) menar att eleverna behöver få tillfälle att 

”formulera frågor, argumentera och resonera i det naturvetenskapliga språket”.  Det betyder 

att lärarens begreppsundervisning och ordval, får betydelse för undervisningens syfte och 

aktivitet; det visar vilket innehåll som inkluderas och vilket som exkluderas (Johansson 

2012, s.28). Johansson (2012, s.28) menar därmed att elevernas ordval är en förlängning av 

lärarens begreppsanvändning, och att även de har betydelse för lärandet. 

 

Rundgren (2006, s.40) visade att elever som använde fler naturvetenskapliga begrepp och 

färre metaforer för liknande begrepp präglades av en så kallad ”utantillinlärning”. Denna 

studie skulle kunna användas för att beskriva en konsekvens av lärare C:s 

begreppsundervisning där C förväntade att eleverna skulle ha anammat ett 40-tal begrepp 

utanför lektionstid genom en ordlista och att de sedan skulle använda dessa korrekt i 

klassrummet. Detta var utan någon föreliggande instruktion om hur de förväntades 

användas. Dessa elever kan då sägas inte ha fått möjlighet till att på ett rikt och varierat sätt 

arbeta med begreppen i en klassrummet, vilket Nagy och Scott (2000, s.101) menar präglar 

god begreppsundervisning. I Rundgrens (2006, s.40) studie saknade elever den fördjupade 

förståelsen för begreppen och kunde då inte på ett tillfredställande sätt heller reproducera 

begreppen i klassrummet. Det kan då tänkas innebära att ett färre antal introducerade 

begrepp per lektionstillfälle, i linje med lärare A och B kan åstadkomma en annan typ av 

meningsskapande som präglas av fördjupad begreppsförståelse vars indirekta konsekvens 

blir att eleven också fördjupar sig kunskapsmässigt i innehållet. Dock visar en ny studie av 

Holt och Bergliot (2017, s.144) som ämnar att reproducera Rundgrens resultat att så inte 

alltid är fallet; elever i deras undersökning som behärskade en större mängd 

naturvetenskapliga begrepp även använde sig av fler metaforer och fler kombinationer av 

dessa begrepp.  

 

Vilka tänkbara orsaker skulle då ett lägre antal begrepp i klassrumsundervisningen kunna 

tyda på? Tillskillnad från den undervisning som diskuterades i tidigare stycken menar 

Kindberg och Wiksten på att ett lågt antal introducerade begrepp i klassrummet kan vara ett 

tidigt tecken på att klassrummet och därmed meningsskapandet upplevt en urlakning av 

kunskap (Kindenberg & Wiksten 2016, s.7). En annan förklaring till varför en lärare skulle 

använda färre ord i sin undervisning skulle kunna vara som resultaten i en studie gjord av 

Johansson visar, att läraren istället anammar elevens språk (Johansson 2012, s.55). Om 

läraren slutar använda naturvetenskapligt språk, och exkluderar de naturvetenskapliga 

begreppen i sin undervisningen så blir även, som en konsekvens av detta att eleven får färre 

tillfällen att öva dessa begrepp (Johansson, 2012, s.55). Kindenberg och Wiksten menar att 

detta fenomen, att läraren använder ett minskat antal svåra ord (ämnesspecifika) i sin 

undervisning, leder till minskad interaktion med eleverna, förenklade texter som på sikt ger 

en sämre textreproduktion och i slutändan kan leda till ett minskat lärande (2016, s.7). 

Därför menar Johanssons (2012, s.29) att eleverna behöver få komma kontakt med ett 

naturvetenskapligt språk, då syftet med skolan är att introducera begrepp som eleverna 

sedan skall kunna använda för att beskriva, förklara, diskutera och samtala om 

naturvetenskap. Att behålla många begrepp (som i lärare C:s klassrum) vilket indirekt då 

skulle kunna tänkas innebära ett högt kunskapsinnehåll och samtidigt göra dessa begrepp 

begripliga för eleverna  bör därmed vara önskvärt för NO-lärare om syftet är att arbeta med 

förmågorna som omnämns i läroplanen (Johansson 2012, s.29). Denna utgångspunkt har 
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också utforskats från flera olika håll. Wessels (2013, s.53) undersökte naturvetenskaplig 

begreppshantering från ett modernt språkperspektiv och legitimerade sin studie med att 

båda ämnesområdena innebär att introducera stora mängder främmande begrepp. Wessels 

(2013, s.53) diskuterar här flera olika metoder som med fördel skulle kunna användas av 

NO-lärare för att lära ut ett nytt språk, ett ”naturvetenskapligt språk”.  

 

Lärarens användning av epistemologiska riktningsgivare och dess konsekvenser  
Vad som framkom i analysen var att lärarens epistemologiska riktningsgivare innan 

begreppet kom att påverka elevernas respons till innehållet vilket fick konsekvenser för 

lärarens fortsatta undervisning genom att ställa denne inför nya epistemologiska val. Det 

som gick att urskilja bland de tre lärare som observerades var hur instruerande 

epistemologiska riktningsgivare innan en begreppsintroduktion kom att ge eleverna 

möjlighet att få berättat hur begreppet skulle kunna tolkas samt tillfälle och möjlighet för 

läraren att instruera om när begreppet kunde tänkas användas. Detta förhållningssätt stöds 

även av Johanssons (2012, s.55) avhandling, där elever som möter naturvetenskapliga 

begrepp, med fördel gör det tillsammans med läraren som summerar och relaterar deras 

egna språk och förhållningssätt till ett mer ”naturvetenskapligt”. Att elever vet på vilket sätt 

begreppen skall förstås, genom att använda till exempel instruerande riktningsgivare innan 

en begreppsintroduktion ökar chanserna av att de senare kan använda dem på ett korrekt 

sätt under arbetets gång samt även i laborativundervisning, vilket Gunnarsson (2008, 

s.219), menar är att ge explicit instruktion till syftet med undervisningen. Därmed skulle 

lärarens instruerande riktningsgivare om hur:et i denna studie kunna tänkas vara ett mått på 

elevernas meningsskapande eftersom läraren instruerar hur begreppet skall förstås, i vilket 

sammanhang och hur det kan användas. Meningsskapandet sker därmed i vårt fall som en 

direkt konsekvens av elevens respons på den instruerande riktningsgivare vilket läraren 

kommunicerat innan begreppsintroduktionen. Ett sådant samspel, får Gunnarsson fram i sin 

studie, är den typen av samarbete eller interaktion som främjar utveckling av kunskap 

(Gunnarsson 2008, s.219). 

 

I den här studien antar vi att meningsskapandet sker som Almqvist et al. (2008, s.13) anser, 

som en handling eller språkligföreteelse som erbjuder en förklaring till elevens vardag och 

verklighet. Den typen av kunskapsframkallning sker även enligt det transaktionella 

perspektivet, i relation till kunskapsinnehållet och processen om hur detta innehåll 

förmedlas och lärs ut (Almqvist et al. 2008, s.14).  

 

Vad analysen kunde visa var att två lärare lade tid på att instruera elever om hur begreppen 

skulle förstås, vilket kan jämföras med vad som framkom i Danielssons artikel (2016, s.98) 

som visade att lärare ofta struntade i att berätta för eleverna hur begreppen kunde förstås 

utifrån ett förutbestämt syfte. En förklarade anledning skulle kunna förstås med hjälp av 

pragmatismens perspektiv; genom att alla klassrummets aktörer behöver en gemensam syn 

på det språk som används (Dewey 1997, s.50). Konsekvensen av att inte instruera eleverna 

innan en begreppsintroduktion gjorde så att fokus skiftades från läraren och vardagliga 

diskussioner vidtog om lektionsupplägg och struktur. Denna konsekvens kan även synas i 

Gunnarssons avhandling och förklaras med att eleverna själva inte alltid ser 

naturvetenskapliga samband, ”eftersom de inte kan veta att det finns andra samband att se i 

det nya språkspelet om de inte uppmärksammas på det” (Gunnarsson 2008, s.223). 

 

Instruerande riktningsgivare innan en introduktion användes således för att kunna att ge 

eleverna ledtrådar om hur eleverna skulle ta sig vidare i sitt lärande för att nå önskvärd 

kunskap om naturvetenskapliga begrepp. Genom att rikta elevernas fokus innan en 
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begreppsintroduktion synliggjordes även lärarens privilegiering av innehållet, i detta fall 

vilka naturvetenskapliga begrepp som ansågs som viktiga för eleverna och för det fortsatta 

lärandet. Den typen synliggörande av innehållet genom lärarens handlingar och språk kan 

jämföras med resultaten från Lundquists avhandling; att läraren ställs för flera 

epistemologiska val för att förmedla ämnesinnehållet och att det är genom dessa val 

kunskapsinnehållet blir meningsfullt och även synliggjort för eleverna (Lundquist 2009, 

s.29). Lundquist förklaring stämmer även in på denna studie då lärarens epistemologiska 

riktningsgivare är ”situationella” och därför skall förstås i de sammanhang de studeras 

(Lundquist 2009, s.77).  

 

Analysen indikerar därmed att bekräftande riktningsgivare av dessa lärare används i 

samspel med eleverna efter en begreppsintroduktion. Genom lärarens samspel tillsammans 

med eleven kunde bekräftande riktningsgivare ge eleverna direkt respons på att 

undervisningen var på rätt väg, samt indikera om de förstått diskursen, det vill säga använt 

begreppet på ett korrekt sätt. Konsekvensen av lärarens riktningsgivare blev därmed att 

eleverna tilläts reflektera på sitt språkbruk i interaktionen med läraren samt att det öppnade 

upp möjlighet för att befästa information och fördjupa begreppsförståelsen vilket kan 

jämföras med resultaten från Johanssons avhandling som undersökt begreppshantering i 

laborativt arbete (Johansson 2012, s.55). Resultaten från Johanssons studie visar att elever 

behöver möjligheter att få samtala om begrepp och med hjälp av läraren systematisera sitt 

naturvetenskapliga språkbruk (Johansson 2012, s.55). Det var i den typen av elevledd 

interaktion som även stöds av det Lundquist konkluderade i sin avhandling; att läraren 

ställs inför flera epistemologiska val i samspelet med eleverna (Lundquist 2009, s.29). Det 

blev framförallt tydligt i exemplen då läraren växelvis valde om-orientera eller bekräfta 

elevernas kunskap för att på så vis styra lärandet i önskvärd riktning. Denna typ av 

interaktion; läraren genom sitt språkspel guidar elever och de tillsammans samspelar för att 

skapa mening av ämnesinnehållet är något som Löfgren et al. (2014, s.143) menar leder till 

meningsfullhet och kunskap. Konsekvenserna av lärarens epistemologiska val blir därmed 

en direkt bekräftelse av undervisningen. De valmöjligheter läraren ställs inför i 

klassrummet leder i sin tur till att undervisningen styrs, inte bara utifrån riktningsgivare 

utan av hur läraren väljer att tolka och gå vidare i samspelet med elevernas kommunikation. 

Här menar Gunnarsson (2008, s.146) att eleverna blir viktiga informanter som ger läraren 

olika typer av ”ledtrådar” som sedan behöver tolkas; e empelvis ansiktsuttryck, gester eller 

skifte av fokus, vilket ger läraren indikationer om vart meningsskapandet befinner sig; är de 

i missförstånd eller samförstånd om ämnesinnehållet. Det kan liknar det förfarande som 

Lundquist (2009, s.72) beskrev; att samma riktningsgivare kan användas på olika sätt av 

olika aktörer, och att de då får olika konsekvenser i olika typer av klassrum och 

sammanhang. 

 

När läraren, som analysen visar, ställas inför valen att välja att reda ut missförstånd (om-

orientera/om-konstruera) eller gå vidare med sin undervisning (generera/bekräfta) så 

uppstår ett nära samarbete mellan alla klassrummets aktörer och deltagare (Gunnarsson 

2008, s.6).  I Gunnarsons (2008, s.146) avhandling används istället för termen missförstånd 

att elever ”krockar” med ämnesinnehållet. Detta uppstod i ett av klassrummet i vår studie 

men valdes att hanteras och om-orienteras. Sådana missförstånd som inte reds ut av lärarens 

uppföljning är något som Gunnarsson (2008, s.146) på sikt menar kan leda till en 

kunskapsurlakning. Att undvika samt reda ut sådana missförstånd blir därmed ett viktigt 

förhållningssätt för läraren och en konsekvens av de epistemologiska val läraren gör innan 

en begreppsundervisning.  
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I de tillfällen då läraren använde genererande riktningsgivare tillsammans med eleverna, så 

att alla var med och skapade informationsflödet, ledde detta till att läraren fick utrymme att 

arbeta mer som vägledare och moderator istället för ensidig kunskapsförmedlare, ett 

förfarande som även beskrivs i Lundquists avhandling (2009, s.11). Genererande 

riktningsgivare som appliceras då elever reproducerar begrepp tycks således leda till att 

undervisningen blir dynamisk och att språkspelet sker lärare-elev-lärare, eller elev-lärare-

elev. Detta gav en positiv riktning på undervisningen, där innehållet skapades tillsammans 

med klassrummets alla aktörer, vilket är ett förfarande som stöds i empirin; lärandet sker i 

kommunikationen (Hansén & Forsman i Säljö 2016, s.170; Lundquist 2009, s.70). När 

elever aktivt får vara med och medverka i meningsskapandet genom lärarens genererande 

riktningsgivare får de även tillfälle att använda bekräftande undervisningens gång eller 

modifiera den. Den typen av kommunikation kan  jämföras med de resultat Lidar kunde 

visa att det är i kommunikationen och interaktionen själva lärandeprocessen äger rum 

(Lidar 2006; Almqvist et al. 2008; Gunnarsson 2008).  

 

 

Diskussion av metod 
 
Direktobservationer 
Valet av direktobservationer som metod presenterade flera problem. Precis som Esaiasson 

et al. (2017, s.317) nämner så utgör direktobservationer där deltagandet är passivt som 

fullständig observatör vissa problem med reliabiliteten. Det visar sig genom att deltagare i 

viss mån manipuleras av att veta studiens avsikt och syfte, dels av att ha en främmande 

person i klassrummet vilket även kan tänkas påverka deras handlade och agerande. Det gör 

att lärarnas undervisning kan ha varit styrd för att just denna observation kan tänkas handla 

om begrepp och begreppsförståelse. Valet att vidmakthålla metod trots inverkan på 

datainsamlingen gjordes med hänsyn till de etiska aspekter som information, samtycke och 

insyn innebär om en kompletterande inspelning av alla aktörer hade gjorts.  

 

Ett annat problem med direktobservationer är de validitetsproblem som uppstår till följd av 

att observatören inte helt har överblick över de skeenden och händelser i klassrummet som 

endast ett observationstillfälle utgör. Som en fortsättning på arbetet borde en djupgående 

intervju med deltagande lärare gjorts för att få fram lärarens egen motivering av agerande 

och för att få fram verklig intention av epistemologiska val under observationen. Varje 

observationstillfälle borde även följts upp med flera tillfällen för att öka studiens 

reliabilitet. För att inte endast använda ett observationsprotokoll har detta kompletterats 

genom att spela in allt ljud i klasrummet under 45 minuter. Under observationen gjordes ett 

strategiskt urval av händelser och företeelser som ansågs som viktiga för att besvara 

frågeställningen vilket innebär risk för ensidig tolkning från observatörens sida, vilket 

kunde ha avhjälpts genom att använda flera observatörer under samma tillfälle. Ljudfilen 

transkriberades om till en textfil som samkördes med observationsprotokollet för att utgöra 

dataunderlaget. Studien präglas därför av låg intern validitet då den ämnar att mäta 

riktningen i klassrumsundervisningen som uppstår till följd av lärarens epistemologiska val. 

Intern validitet definieras i Esaiasson et al. (2017, s.59) som ”välgrundade (giltiga) 

slutsatser av beskrivande eller förklarande natur”. Ett utrymme som utan videoinspelning 

av både lärare, elever och systematisk kategorisering av lärarens lektionsupplägg visar sig 

presentera många val av händelser och företeelser fria för tolkning. 

  

Kvalitativ innehållsanalys genom epistemologiska riktningsgivare 
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Epistemologiska riktningsgivare som kvalitativt analysverktyg visade sig endast kunna 

förklara en liten del av klassrumsinteraktionen (Esaiasson et al. 2017, s.63). Genom att ha 

flera olika operationella indikatorer, i detta fall genom att använda praktisk epistemologi 

som de används i Wickman och Östmans studie, kunde studien ha fått en tydligare 

överblick av samspelet mellan klassrummets olika aktörer och därmed eventuellt dragit 

generaliserande slutsatser från studiens resultat. Det gör att studiens reliabilitet bör 

ifrågasättas då vi endast kan analysera en liten del av det samspel som sker i 

kommunikationen och att det inte finns en kontextuell innehållsanalys av lärarens syfte med 

undervisningen för att sätta det i relation till kunskapsinnehållet. Det blir tydligt att den 

kvalitativa innehållsanalysen kan upplevas som fragmentarisk och spretig. Det gör att 

analyserande data blir svårförstådda, därav borde en förändring av metodologiskt val gjorts 

i form av en komplettering med praktisk epistemologi. Valet av metod för att besvara 

frågeställningarna gör därmed att studiens validitet bör ifrågasättas, detta enligt Kvales 

definition av validitet (i Fejes & Thornberg 2015, s.258); som den kvalitet som säger om 

metodvalen som använts verkligen undersöker och mäter det som efterfrågas.  

 

 
Diskussion av datainsamling 
Genom en röstinspelningsapp spelades allt klassrumsljud in under 45 minuter för att sedan 

transkriberas om till en textfil. Detta gjorde att det kan finnas systematiska fel i 

transkriptionen då den endast gjordes två gånger och vid vissa tillfällen ej kunde redogöra 

exakt vad eleverna samtalade om. Elevernas generella respons tillsammans med lärarens 

positionering och gestikulering har skrivits ned i ett observationsprotokoll. Detta gör att det 

finns tolkningsvariationer i datamaterialet, vad som kan klassas som skulle kunna klassas 

som en tolkning av gestikulering: positionering eller generell företeelse. Detta hade vidare 

kunnat systematiserats och kategoriserats genom att erbjuda flertalet olika kategorier för 

varje gest samt dela in klassrummet i ett rutnät. Något som hade kunnat förbättra 

reliabiliteten i det insamlade materialet hade varit om videoinspelning av både lärare och 

elever valts som metod, dock var ljudinspelning tillsammans med en direktobservation 

mindre inkräktande på den personliga integriteten vilket togs med som aspekt då barn 

passivt medverkade i studien. Fördelen med en ljudinspelning är att den även inte utgör en 

stor påverkan på klassrummet utan utrustningen är diskret och ligger delvis gömd. Textfilen 

och observationsprotokollet har sedan samkörts för att redogöra för händelser som de 

återspeglats i klassrummet. På grund av att direktobservationsprotokollet ej hade klockslag 

för varje enskild händelse som samkördes med textfilen finns risk för systematiska 

felaktigheter och tolkningsvariationer.  

 

 

Genom att använda läromedlet Biologi och Kemi Direkt åk 7-9 urskildes 

naturvetenskapliga begrepp från vardagligt språk och begreppen samkördes med begrepp 

som figurerade i läromedlet. Lärarens val av innehåll för lektionen och att det var två 

ämnen, biologi och kemi, samt behandlade olika delar gör det svårt att uttala sig om det var 

innehållet i sig, ämnet eller området som påverkade antalet naturvetenskapliga begrepp och 

det påverkar reliabiliteten i studien.  

 

Efter att de naturvetenskapliga begreppen urskilts analyserades sedan lärarens dialog före 

och efter begreppsintroduktionen på förekomsten av fem epistemologiska riktningsgivare, 

som de definieras i Lundquist (2009, s.46). Riktningsgivarna har endast applicerats på 

läraren som aktör vilket medför att två viktiga variabler för interaktion i 

klassrumsinteraktionen uteblir; eleven och läromedlet. Detta hade kunnat avhjälpas genom 
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att inkludera artefakten (läromedlet) i studien, tillsammans med eleverna och deras samspel 

vilket föreslås i studien av Lidar (2010, s.64). Alternativt skulle en modell för praktisk 

epistemologi kunnat användas för att analysera hur eleven, (inte bara läraren som i detta 

fall) tar sig vidare i sitt meningsskapande (Wickman & Östman i Lundquist 2009, s.45). 

Precis som Esaiasson et al. (2017, s.168) menar, är det enda som gör en studie med så litet 

strategisk och praktiskt urval möjlig att dra generaliseringar från så är det att reproducera 

den om och om igen; vilket gör att vi bör ställa oss frågan om vi hade sett samma val av 

riktningsgivare samt mängd av introducerade begrepp om vi utfört studien över tid med 

samma deltagare? 

 

För att kunna dra övergripande slutsatser om elevers meningsskapande och riktning i elever 

och lärares handling skulle studien behöva kompletteras med ytterligare analytiska verktyg 

i form av praktiska epistemologiska markörer som de definierats av Wickman och Östman i 

Lundquists avhandling (2009, s.45). Lärarens handlande i relation till elevens mottagande 

av informationen hade möjliggjort att vidare analysera lärarens intention av undervisningen. 

Elevens samspel med innehåll, lärare och språket, det vill säga, klassrummets alla relationer 

och det innehållsliga mötet som görs i dessa relationer behöver även det vara ett område för 

fokus, något som Wickman och Östman (2014, s.379) stödjer i sin artikel om hur man 

studerar praktisk epistemologi. Resultatet från analysen kan endast indikera om riktning 

förändras men aldrig säga något om vilken riktning undervisningen de facto tar. Dock 

menar Lundquist (2009, s.72) att detta är varför lärarens handlande är intressant att basera 

vidare studier på. Wickman och Östmans komplement till epistemologiska riktningsgivare 

genom applikationen av praktiska epistemologiska distinktioner: stå fast, gap, relationer 

och möten, hade således möjliggjort att vidare kunna analysera lärarens och elevens 

handlade. Dessa hade fungerat till att vidare beskriva hur valen som både lärare och elever 

tar, påverkar riktningen och detta i förhållande till riktning för lärandet.  

 
Diskussion av urval  
Urvalet bör diskuteras för sig då det baseras på lärare som visat intresse för att delta och 

frivilligt medverka i studien då de tillfrågats via telefon eller e-post. På grund av ett lågt 

intresse för deltagande i studien gjordes ett praktisk urval av samtliga intressenter som 

tillfrågades om att medverka i studien, något som påverkar den externa validiteten och hur 

resultaten kan generaliseras till en större population av lärare. Detta praktiska urval gör att 

studiens generaliserbarhet bör ifrågasättas men fortfarande kan försvaras då samtliga 

teoretiska slutsatser som denna studie bygger sin grund på är de fåfallsstudier och 

begreppsmodeller som omnämns i Esaiasson et al. (2017, s.159). Precis som Esaiasson et 

al. (2017, s.155) påpekar, så kan det tänkas att studiens generaliserbarhet ändå präglas 

negativt genom att jag studerar fall från den egna närmiljön, det vill säga att jag som 

verksam lärare studerar andra verksamma lärare. I och med att urvalet var litet menar dock 

Esaiasson et al. att ”för alla kvalitativa fåfallstudier” är en viss analytisk generalisering 

nödvändig. Dock bör det tilläggas att till denna studie har epistemologiska riktningsgivare 

som analysmetod med fördel kunnat kompletteras med ytterligare analysmetoder 

exempelvis genom förslaget att använda praktisk epistemologi; för att kunna säga något om 

klassrummet och den riktning meningsskapandet tar som helhet. Därav skall de trender som 

visas endast sättas i sammanhanget utifrån de tre olika observationstillfällena som utgjort 

hela underlaget för studien.  
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Slutsats 
 

Analysen visar det som teorin stödjer; en lärare ställs inför en mängd olika epistemologiska 

val i sin undervisning. Dessa val synliggörs i samspelet med eleverna och tillsammans med 

det innehåll läraren väljer att presentera. De trender som kunnat urskiljas under dessa tre 

observationstillfällen är att undervisningen kan styras med hjälp av de epistemologiska val 

en lärare gör. Valet av dessa riktningsgivare varierar och är beroende av samspelet med 

eleverna och deras möte med innehållet och ser därför lite olika ut beroende på situation. 

Konsekvenserna för det fortsatta lärandet blir således att begreppsförståelse kan förtydligas 

eller försvåras för eleverna. Studien visar även att det inte är mängden av begrepp som 

introduceras per lektion, utan hur dessa begrepp introduceras som blir av vikt för elevernas 

meningsskapande. Studien stödjer därmed vad som visas i tidigare studier om kunskap och 

lärande, att det är i språket, samspelet och interaktionen meningsskapandet äger rum.  

 

Det blir därför viktigt att fortsätta studera lärarens praktiska arbete i klassrummet för att på 

så vis kunna  systematisera och operationalisera lärarens handlingar som frambringar 

meningsskapande.  

 

Utformning av den här studien visar även att det är problematiskt att använda sig av 

epistemologiska riktningsgivare för att analysera lärarens diskurs och att det i detta fallet 

inte fungerade tillfredställande som analysmetod för skapa en helhet i elevernas 

meningsskapande. Epistemologiska riktningsgivare kunde inte enkom erbjuda en 

tillfredställande beskrivning av det samspel som sker mellan lärare och elever. Studien kan 

även konkludera att konsekvenserna av lärandet ej blev helt synliggjort genom 

frågeställningen och metodvalet då det ämnade att undersöka konsekvensen för lärarens 

fortsatta epistemologiska val. Det blev evident att läraren utgör endast en liten del av de 

aktörer som återfinns i klassrummet.  

 

Framtida forskning 
Vidare föreslår därför studien att en kompletterande undersökning genom praktisk 

epistemologi hade kunnat bidra med ytterligare information om hur eleverna tar sig vidare 

med hjälp av lärarens  epistemologiska riktningsgivare vid begreppshantering. Vad denna 

studie kan bidra med till framtida kunskapsutveckling inom begreppshantering i NO-

undervisning är att lärare bör ägna tid till att fundera över vilket ämnesinnehåll som är av 

vikt och göra en sållning med hänsyn till vilka naturvetenskapliga begrepp som anses som 

viktiga för att synliggöra just det innehållet.  

 

Studien visar även att NO-lärare bör fundera på hur dessa naturvetenskapliga begrepp ska 

introduceras och lärare bör tillämpa kommunikativa strategier som gör att samspelet mellan 

lärare och elever samt elever-elever underlättas. NO-lärare bör således kunna angripa 

begreppsundervisningen och det naturvetenskapliga språkbruket generellt som en 

språklärare lär ut och använder nya ord på ett främmande språk (Simich-Dudgeon & Egbert 

2000, s.28-32). Därmed föreslås vidare studier i området om hur NO-lärare kan utnyttja 

befintliga kommunikativa språkstrategier så som Communicative Language Teaching 

(CLT) för att främja kommunikationen och samspelet i klassrummet.  
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Bilaga 1 

 
 

 

 

Observationsprotokoll 

 

 

Skola: Lärare: Ämne: Elevantal: 

Ämnesområde: 

 

Datum: Tid: Antal samtycken: 

 

 

 

Lärarens gester 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens noteringar på tavlan 

 

 

 

 

 

 

 

Får läraren respons av eleverna på sin undervisning som inte sägs?  

 

 

 

 

 

 

Egna noteringar: 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3.2 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


