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Abstrakt 

Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 

1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom 

deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens 

forskningsfråga. I undervisningens olika situationer användes filmkamera, ljudinspelning och 

fältanteckningar som metod, vilket gav ett rikt datamaterial att analysera. Vid analysen av 

datamaterialet användes den fenomenografiska forskningsansatsen, i vilken fem kvalitativt skilda 

kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet framträdde. För att ta reda på vilka 

faktorer som påverkade elevernas sätt att samtala användes även det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet visar att eleverna i studien förändrar sitt naturvetenskapliga språk över tid. 

Förändringen i språket påverkades av olika faktorer så som användandet av material, artefakter 

och situationerna eleverna befann sig i samt att eleverna i hög grad approprierade lärarens 

språkbruk i undervisningen. 

 Nyckelord: ekologi, metaforer, naturvetenskapligt språk, vardagsspråk.  
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Inledning 

Denna studie handlar om hur elever i grundskolans årskurser 1 – 3 använder och utvecklar sitt 

språkbruk inom ett naturvetenskapligt ämne och vad i undervisningen som påverkar elevernas 

språkbruk. Jag valde att undersöka hur elever tillgodogör sig det naturvetenskapliga språket 

eftersom jag intresserar mig för hur elever använder och utvecklar sitt språk. Som lärare tror jag 

att jag kommer att ha nytta av denna kunskap även när det gäller skolans andra ämnen. Det är inte 

bara i naturvetenskapen eleverna får arbeta hårt för att förstå. Jag valde just naturvetenskap för 

studien för att det naturvetenskapliga språket skiljer sig mycket från vårt vardagsspråk, men 

också för att jag ville öka mina egna kunskaper om naturvetenskap. Jag vill att eleverna ska ges 

de bästa förutsättningarna i alla ämnen. Har jag som lärare inte förståelse för hur språket påverkar 

elevernas möjlighet att lära, - kommer mina elever ha svårare att förstå naturvetenskap. Mauyama 

Tank och Coffino (2014)  fann i sin studie att eleverna använder vardagsspråket oftare än det 

vetenskapliga språket i naturvetenskap. Funktionen, formen och flytet i det vetenskapliga språket 

är annorlunda än vad det är i det vardagliga språket och att elever också kan använda ett 

vardagligt språkbruk när de samtalar om naturvetenskap. För mig är det viktigt att jag som lärare 

kan se och höra vad eleverna kan och förstår i ämnet, att jag inte antar att de förstår ett fenomen 

för att de använder ett naturvetenskapligt språkbruk, eller att eleverna inte förstår för att de 

använder ett vardagsspråk och metaforer när de förklarar ett fenomen. Jag anser att det är viktigt 

att jag som lärare förstår att jag kan bidra till att eleverna tar till sig, approprierar, det språkbruk 

jag använder i min undervisning. Även att situationerna och artefakterna kan vara viktiga för 

elevernas utveckling av ett naturvetenskapligt språkbruk. 

I denna studie har jag valt att studera språket som samtalsform, hur eleverna använder det talade 

språket i naturvetenskap. Med samtal menar jag det eleverna pratar om under undervisning i 

naturvetenskap.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och 

utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. 

Forskningsfråga: 

 Hur förändras elevers sätt att samtala om det naturvetenskapliga ämnesinnehållet över tid, 

och vad i undervisningssituationen påverkar sättet att samtala? 
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Bakgrund 

När eleverna börjar skolan har de med sig ett språkbruk de lärt sig i vardagliga situationer, 

vardagsspråket. I skolan möter de en annan form av språkbruk nämligen skolspråket. Det kan 

vara svårt för eleverna att förstå det språkbruk som finns i skolans olika sammanhang.  Under 

rubriken vardagsspråk och skolspråk beskriver jag därför de olika språkbruken som används både 

i skolan och vardagen av eleverna. Naturvetenskapen kännetecknas av ett eget språkbruk som 

elever sällan möter i vardagen. Detta kan medföra svårigheter för elever att förstå 

naturvetenskapliga begrepp. Det som kännetecknar det naturvetenskapliga språket och exempel 

på hur elever och lärare kan tala naturvetenskap redogörs också för liksom kopplingen till skolans 

styrdokument. 

Språkets betydelse för lärande 

Barn och ungdomar kommer med stor sannorlikhet att i förskolan och skolan att möta olika 

former av tal- och skriftspråk än de som de är vana vid. En del barn har mer omfattande 

erfarenheter att bygga vidare på medan andra har färre. När barn ges möjlighet att i mötet med 

olika ämnen i en mängd olika sammanhang använda språket utvecklas deras lärande. Tidigt 

börjar barnen i samspel med vuxna och andra barn att tillägna sig en språklig repertoar. Genom 

språkliga redskap kommer barnen tillsammans med andra att bygga upp sitt språk och sitt sätt att 

tänka i och om världen (Hägerfelth, 2004). Liberg (2010) menar att den vuxnes deltagande och 

stöd betyder mycket för barnets utveckling under de tidiga åren. De vuxna öppnar upp nya 

ämnessfärer och vidgar ämnena i interaktion med barnen. De är förebilder för och förstärker 

barnens uttryck samtidigt som de tolkar det barnen uttrycker. De frågor de vuxna ställer till 

barnen i ett gemensamt berättande ger barnen möjlighet att så småningom berätta på egen hand. 

Barnet tar in information från situationer de deltar i, och anpassar sig till nya situationer genom 

att organisera den information de tagit in (Strömqvist, 2010). Genom att ingå i språkliga 

sammanhang utvecklas vårt tänkande och vår förståelse. Tal- och skriftspråket är därför ett 

viktigt redskap när vi utvecklar vår omvärldsförståelse (Bjar & Liberg, 2010). Strömqvist (2010) 

menar att det är rimligt att se språkutvecklingsprocessen som en öppen process – en process utan 

slutpunkt. När barnen utvecklat ett språk besitter de ett verktyg som kan användas för att förändra 

omgivningen. Människan fortsätter att organisera och omorganisera sitt språk i samspel med sin 

omgivning hela livet (Strömqvist, 2010).  

Vardagsspråk och skolspråk 

Vardagsspråk kan beskrivas som ett språk som barnen lär sig hemma i vardagen, till exempel 

tillsammans med kompisar, på träningen eller hemma vid middagsbordet. Vardagsspråkets olika 

begrepp lär sig barnen genom att uppleva dem, till exempel genom att känna, lukta, titta, undra 

och prata tillsammans med anhöriga och vänner (Skolverket, 2012a). Axelsson (2010) menar att 

skolspråket består av skol- och kunskapsrelaterade språkkunskaper elever tillägnar sig i skolan. 

Det är det språkbruk som finns i skolans undervisning.  Vardagspråket skapar grunden för 

skolspråket och tar vid där de vardagliga uttycken inte räcker till (Stehagen, 2014). Först lär sig 

barnen att benämna olika begrepp, fenomen, företeelser och processer. Sedan bearbetas dessa 
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begrepp för att förståelsen ska växa fram och för att begreppen ska få en mening Det tar tid för 

eleverna att förstå innebörden i begreppen - att inte bara benämna dem (Skolverket, 2012a). 

Vardagsspråk och skolspråk utvecklas på olika sätt eftersom de är avsedda att användas i helt 

olika sociala sammanhang. Skolspråket kännetecknas av abstraktion, generalisering, 

kategorisering, argumentation och reflektion. Skolverket (2012a) menar att skolspråket inte bara 

är ett språk utan flera eftersom olika ämnen arbetar med olika typer av texter eller genrer, även 

om det finns många gemensamma drag i skolspråket.  Ett möte med en ny ämnestext betyder ett 

nytt språkbruk som innehåller flera olika språkliga drag. Eleven behöver här hjälp av läraren att 

få synliggjort och förklarat hur texten är uppbyggd och vad de olika begreppen betyder 

(Stehagen, 2014). Det kan vara svårt för eleven att förstå ovanliga ord, komplexa 

meningskonstruktioner och att kommunicera utifrån andra perspektiv än de som eleven använder 

i vardagslivet (Hajer & Meestringa, 2010).  

Hajer och Meestringa (2010) tar upp viktiga skillnader mellan vardagligt språk och skolspråk i 

typiska skolsammanhang. De använder Cummins (1999) två begrepp för att förklara innebörden 

av vardagsspråk och skolspråk: BICS (Basic interpersonal communicative skills) som förklaras 

som vardaglig språkfädighet och CALP (Cognitive academic language proficiency) som innebär 

en mer kognitivt abstrakt eller akademisk språkfärdighet (Hajer och Meestringa, 2010). Eleven 

måste i skolan behärska ett kognitivt abstrakt språkbruk – skolspråk, för att kunna få och bearbeta 

ny kunskap i skolsammanhang. Hajer och Meestringa menar att det inte finns någon direkt gräns 

mellan vardagsspråk och skolspråk, det handlar om gradskillnader. Dessa gradskillnader kan 

beskrivas med kontextuellt stöd, kognitiv komplexitet och krav på skriftspråksanvändning.  

Det kontextuella stödet handlar om samtalet tillsammans med grannen, med någon på affären 

eller hemma i soffan om sådant som rör den närmaste omgivningen, till exempel priser på varor i 

butiken, vädret, eller hur dagen på skolan/jobbet varit. Kontexten är tydlig, man delar med sig om 

sina upplevelser, exemplifierar, visar hur man gör och utbyter kunskaper och erfarenheter. I dessa 

sammanhang är det kontextuella stödet stort. Hajer och Meestringa (2010) förklarar att i skolan 

handlar kunskapsöverföringen om mer abstrakta områden, läraren pratar om saker som eleverna 

inte kan se och om ställen som eleverna aldrig varit till. Eleverna ska bilda sig en uppfattning via 

information i texter och ur schematiska illustrationer om något som de inte tidigare upplevt. 

Begreppen eleverna lär sig baseras då endast på information utifrån dessa texter och 

illustrationer. I klassrummet finns inte utrymme för samtal på samma sätt som i vardagen, 

eleverna kan då inte samtala sig till förståelse i samma utsträckning. Det är läraren som har det 

språk och de begrepp som de försöker förmedla till eleverna. Ofta blir eleverna hänvisade till 

läromedelstexter och ibland är det de texterna som utgör kontexten till samtalen och 

skrivuppgifterna. Det finns sällan konkreta föremål i klassrummen som eleverna skulle behöva. 

Det här handlar alltså om icke-kontextbaserat språkbruk (Hajer & Meestringa, 2010). 

I kognitiv komplexitet kännetecknas skolspråket av ett antal faktorer: ämnesspecifika begrepp 

kräver tankeoperationer där eleverna måste kunna klassificera, inordna, skapa logiska relationer, 

förklara och dra slutsatser. Kognitiv komplexitet kännetecknas också av relationsord som inte 
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finns med i vardagsspråket, till exempel således, huruvida och därigenom. Det sista kännetecknet 

handlar om den kombination av handlingar som krävs av eleverna.  Hajer och Meestringa (2010) 

menar att eleverna först måste läsa en invecklad instruktion, de behöver sedan ta reda på i vilken 

ordning de olika momenten ska göras och slutligen utföra uppgiften. 

Krav på skriftspråksanvändning. I vardagen är det skriftliga språket inte lika viktigt som i 

skolan. I skolan är de skrivna texterna de som utgör elevernas viktigaste informationskälla, vilket 

innebär att eleverna behöver tänka mer på vad som sägs och på vad de läser i skolan. (Hajer & 

Meestringa, 2010). Eleverna behöver klargöra för sig själva om de förstått det de läst eller hört 

genom att fråga och reflektera över språket. Den här färdigheten är något eleverna inte bär med 

sig, det är något de möter när de kommer till skolan (Hajer & Meestringa, 2010).  

Skolans språkbruk skiljer sig från det vardagliga språket genom att det ger eleverna mindre 

konkret kontextuellt stöd, det har en högre grad av kognitiv komplexitet och det präglas av 

skriftsnormen (Hajer och Meestringa, 2010). Hajer och Meestringa (2010) poängterar: ”detta är 

en generaliserad gradskillnad. Naturligtvis kan ett konkret, enkelt språk förekomma i skolans 

värld lika väl som att invecklade, abstrakta diskussioner kan föras utanför den” (s. 33-34).  

Språkbruket i naturvetenskap 

Naturvetenskapen kännetecknas av sitt eget språk med begrepp och teorier, eleverna möter här 

helt nya begrepp, och en mängd nya ord i form av facktermer (Helldén, Jonsson, Karlefors & 

Vikström, 2010). En av de största utmaningarna för eleverna i det naturvetenskapliga språket är 

den mängd ord och begrepp som används (Skolverket, 2012b). Det finns många ord som har en 

betydelse i naturvetenskapliga sammanhang och en helt annan betydelse i vardagssammanhang. 

Säljö och Wyndhamn (2002) diskuterar som exempel det fysikaliska begreppet arbete. En person 

som håller ett tungt föremål framför sig uträttar ett arbete i vardaglig mening, medan personen i 

naturvetenskaplig mening inte uträttar något arbete. Det vardagliga språket och det 

naturvetenskapliga språket är anpassade till olika situationer och har därmed olika syften. 

Eleverna måste lära sig att kommunicera inom bägge dessa områden för att göra sig förstådd 

(Skolverket, 2012b). Enligt Lemke (1990) måste eleverna lära sig semantiken i det 

naturvetenskapliga språket, att kunna ge likheter och skillnader betydelse, att förstå varje begrepp 

och idé, vilka relationer de har till andra begrepp och idéer och hur betydelserna hör ihop i olika 

kontexter. För att samtala och förstå, skriva eller läsa behöver eleverna finna betydelse i hela 

meningar eller fraser och inte bara i ord. För att förstå allt, inte bara orden, behöver eleverna 

förstå mer än bara betydelsen i varje ord, de behöver förstå relationerna mellan betydelserna i 

varje ord.  Schoultz (2000) menar att samtal inom naturvetenskaplig diskurs är svår att föra, det 

krävs en förtrogenhet som de flesta elever saknar. Det är i interaktionen, diskussioner och i 

samtal som eleverna blir bekanta med de funktionella egenskaperna hos begrepp och termer i 

naturvetenskapen och där de kan lära sig hur de används inom en viss diskurs (Schoultz, 2000). 

Schoultz (2000) menar även att: ”Det är först när de naturvetenskapliga termerna blir redskap 

som kan användas i samtal och texter som man kan säga att naturvetenskapliga begrepp och 

kunskaper synliggörs i deras kommunikativa kontext” (s.76). De vardagliga begreppen och det 
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mera vardagliga sättet att tala om ett fenomen kommer inte att ersättas med de naturvetenskapliga 

begreppen och samtalsformer. De kommer alltid att finnas kvar eftersom de fortfarande är 

anpassade till andra situationer än de naturvetenskapliga (Schoultz, 2002). Östman (2002) menar 

att det är viktigt att eleverna inser att dessa två språkbruk inte konkurrerar med varandra. Om 

eleverna inte förstår det kommer de få svårt att förstå vad som kommuniceras i det 

naturvetenskapliga klassrummet. Det är viktigt att eleverna i skolan får möjlighet att delta i 

samtal och diskussioner där naturvetenskapliga begrepp används och behövs, eftersom 

människan utvecklar sina begrepp i kommunikativa situationer (Schoultz, 2000). Gibbons (2010) 

menar att om man ger eleverna tid att fördjupa sig i samtal om ämnets innehåll får de möjlighet 

att samtala in sig i de komplexa idéer och begrepp som ett ämne innebär.  

Lemke (1990) framför att tala naturvetenskap, talking science, inte bara handlar om att prata utan 

om att göra naturvetenskap, doing science, genom att använda språket. Enligt Lee och Fradd 

(1998) handlar talking science om att eleverna ska uttrycka sin förståelse om vad de vet om 

naturvetenskap med sina egna ord och dela detta med andra. Mauyama Tank och Coffino (2014) 

menar att delta i och uttrycka naturvetenskaplig förståelse genom tal är väsentligt för att 

kommunicera vetskap och att göra naturvetenskap.  Att tala naturvetenskap betyder att vi 

observerar, beskriver, jämför, klassificerar, analyserar, diskuterar, ställer hypoteser, teorietiserar, 

ställer frågor, utmanar, argumenterar, designar experiment, följer procedurer, bedömer, 

utvärderar, väljer, beslutar, generaliserar, rapporterar, skriver, föreläser och lär om och genom 

språkbruket i naturvetenskap (Lemke, 1990). När vi gör naturvetenskap använder vi alltid talet 

som ett medel för att kommunicera det vi gör i naturvetenskapen. Lemke (1990) menar att 

innehållet i varje naturvetenskapligt ämne kan uttryckas genom språket men att samma 

naturvetenskapliga idéer kan utryckas på flera olika sätt. En formulering av ett naturvetenskapligt 

argument kan formuleras på olika sätt i olika böcker, mellan olika lärare och till och med från en 

dag till en annan i ett och samma klassrum men mönstret mellan betydelserna i argumenten är 

ändå alltid detsamma för alla.   

Erfarenheter från vardagslivet spelar stor roll när eleverna ska förstå och förklara 

naturvetenskapliga skeenden, de kan relatera dessa till situationer de själva varit med om eller 

som de hört talas om (Helldén et al., 2010). De naturvetenskapliga begreppen skiljer sig från de 

vardagliga på det sätt att de ska kunna förklara, beskriva och förutsäga skeenden i naturen. Vi 

behöver de vardagliga begreppen för att bättre förstå vår värld, de naturvetenskapliga begreppen 

ger oss redskap som kan berika vårt sätt att se på världen (Helldén et al., 2010). Ett ord, till 

exempel blomma kanske kännetecknas hos ett barn som något som barnet går och plockar till 

buketter, som har vackra färger och som luktar gott medan ordet blomma i naturvetenskapen 

betyder något helt annat – ett förökningsorgan med ståndare och pistiller (Helldén et al., 2010). 

Detta exempel visar även här att ett ord kan ha flera olika begreppsliga innebörder beroende på 

sammanhanget (Hajer & Meestringa, 2010; Helldén et al., 2010). Barn kan lära sig ord och 

begrepp utan att de har någon innebörd eller mening och därför måste vi använda det 

naturvetenskapliga språket så barnen får till gång till dess språkvärld (Helldén et al., 2010). Det 



7 
 

är lätt att barnen annars missförstår ämnesinnehållet om de inte får fundera, samtala, läsa och 

skriva om begreppen. Barnen behöver hjälp med det av läraren för att förvärva ett 

naturvetenskapligt språk (Hajer & Meestringa, 2010).    

Metaforer 

Nationalencyklopedin (2017) förklarar begreppet metafor som ett sätt att uttrycka sig vilket 

innebär att man använder ett bildligt uttryck för att säga något. Metaforer beskriver företeelser, 

fyller i luckor i ordförrådet och används för att beskriva något som inte är synligt (Stålhammar, 

1997). Metaforer kan skapa en brygga mellan vårt vardagliga språk och naturvetenskapens språk 

när upplevelser, abstrakta begrepp, skeenden och funktioner måste förmedlas. Vi använder 

metaforer för att förklara svåra och abstrakta processer på ett förenklat, förklarande och 

övertygande sätt. Elevernas användande av metaforiska förklaringar kan tolkas som en del av 

deras ansträngningar att förstå naturvetenskapliga fenomen (Vikström, 2008). Det är nästan 

omöjligt att förklara naturvetenskapliga definitioner och naturvetenskaplig terminologi utan att 

använda metaforer eller bildliga liknelser (Helldén et al., 2010).  Både Vikström (2008) och 

Helldén et al. (2010) menar att metaforer kan ge eleverna en personlig relation till begreppen och 

hjälpa dem att organisera sin kunskap i välkända former. Stålhammar (1997) säger att 

vetenskapliga metaforer avser att bidra till förståelse och ny utökad kunskap. De utvidgar vår 

kunskap om det okända genom att använda det redan kända. Vidare menar Stålhammar att 

metaforer i ett vetenskapligt språk används för att fylla ett förklaringsbehov, till exempel en 

hypotes som ska presenteras, ett sammanhang eller en process som ska förklaras. Behovet av 

metaforer är störst där det inte finns något annat sätt att skildra något som ska framläggas, vilket 

menas med att metaforerna används till att synliggöra ett förlopp, en process, en händelsekedja 

eller en förklaring av orsak och verkan. Metaforerna används mer sällan för att beskriva något 

synligt (Stålhammar, 1997). De vetenskapliga metaforerna framhäver relationer och funktioner, 

vilket underlättar organisation av nya begrepp, nya tankesätt och öppnar möjligheter för att 

upptäcka samband (Stålhammar, 1997). Naturvetenskapliga modeller är metaforer som syftar till 

att beskriva komplexa mönster och sammanhang som inte är direkt synliga på ett enklare sätt. 

Inga näringspyramider är synliga i skogen och vår jord ser inte ut som en jordglob (Helldén et al., 

2010). 

Jakobsson och Wickman (2007) har undersökt vilken roll spontana metaforer har inom 

naturvetenskap för grundskolans yngre elever. Med spontana metaforer menar de metaforer som 

eleverna använder spontant i klassrummet när de talar om naturvetenskap. Eleverna i studien 

använde metaforer för att förstå vad de såg och vad som hände i klassrummet.  Eftersom eleverna 

var unga hade de ännu inte byggt upp ett naturvetenskapligt språk, utan kommunicerade med ett 

vardagligt språkbruk. Jakobsson och Wickman kunde se att eleverna hade rika och varierade 

betydelser i sina spontana metaforer som innehöll kognitiva, estetiska och normativa aspekter. De 

menar att elevernas metaforer inte enbart är en del av att lära sig naturvetenskap utan att de också 

handlar om att eleverna lär sig om sin egen relation till naturvetenskap. Jakobsson och Wickman 

förklarar att specifika metaforer hjälper oss att se olika kvalitéer och likheter hos ett fenomen.  
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I studien kunde Jakobsson och Wickman se att eleverna undermedvetet förstod att det fanns en 

begränsning för vad de kunde lära sig med de valda metaforerna och använde därför flera olika 

metaforer för att förklara ett fenomen. De menar att elevernas användande av olika metaforer som 

beskriver samma fenomen fördjupade elevernas observationer. Flera metaforer behöver inte 

skapa begreppsförvirring utan kan istället göra ytterligare egenskaper mer framträdande (ibid.).  

Jakobsson och Wickman kunde också se att eleverna använde beskrivande metaforer som en 

tillfällig språngbräda för att förstå naturvetenskapliga fenomen. Metaforerna används oftast som 

vägar till att lära sig redan befintliga vetenskapliga begrepp. I motsats till vetenskapsmän som 

försöker förstå ett fenomen som aldrig beskrivits förut, erövrar eleverna det naturvetenskapliga 

språkbruket som redan finns genom att använda metaforer. Däremot så tenderar metaforerna som 

eleverna använder att begränsa det som eleverna ska observera. När eleverna använder en 

metafor för att beskriva ett fenomen finns risken att relevanta vetenskapliga drag av fenomenet 

går obemärkt förbi. Detta för att eleverna inte bara använder spontana metaforer på kognitiv 

grund utan också för att de använder metaforer som är estetiska och normativa (ibid.). 

Eleverna kan behöva förklara vad de menar med sina metaforer för att lära sig de begrepp som 

används i naturvetenskapen. Genom att använda begreppen hjälper det eleven att förstå att det 

inte bara är funktioner hos ett fenomen som framträder som viktiga utan också de specifika 

kvalitéer som är viktiga för naturvetenskapen, till exempel skillnaden mellan knopparna på en 

björk och en asp.  Jakobsson och Wickman avlutar med att förklara att elevernas spontana 

metaforer har rik innebörd. Elevernas spontana metaforer, med alla sina relationer, har potential 

att förbättra begreppslärandet och även lärandet om att använda metaforer i naturvetenskap. 

Genom metaforernas samband med elevernas olika erfarenheter har de potential att liva upp och 

förmänskliga fenomen (ibid.).  

Antropomorfistiskt språkbruk 

Antropomorfistiskt språk använder vi när vi pratar om fenomen till exempel saker, djur eller 

maskiner som om de vore människor. Att prata antropomorfiskt är att prata om något som inte är 

en människa som om det vore en människa (Thulin & Pramling, 2009). Enligt Svenska 

akademins ordlista SAOL14 betyder antropomorfism förmänskligande uppfattning. Thulin 

(2006) såg i sin studie om barn i förskolan att barn utgår från sig själva, hur de tänker, känner och 

uttrycker sig om sina liv när de använder ett antropomorfistiskt uttryckssätt. Thulin menar att 

sättet barnen uttrycker sig på är hämtat från deras egna erfarenheter. Barn använder det 

antropomorfistiska uttryckssättet för att sätta ord på något, de använder då de ord och begrepp 

som de har tillgång till (Thulin, 2006). I likhet med Thulin (2006) säger Helldén (1994) att 

eleverna använder antropomorfistiska formuleringar som ett verktyg för att förstå och beskriva 

omvärlden. Thulin (2006) såg i sin studie att barnen använder antropomorfistiska uttryckssätt 

som språk för att kunna förmedla sig. Resultatet i Thulins studie visar att det är läraren som i hög 

grad är den som överför antropomorfistiska uttryckssätt till eleverna.   
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Begreppsbildning 

Vygotskij (1978; 1999, refererad i Vikström, 2005) beskrev barns vardagliga begreppsbildning 

som något som utvecklas nerifrån och upp i barnens vardag. De vetenskapliga begreppen som 

eleverna ska utveckla i skolan, utvecklas tvärtom, uppifrån och ner (Vikström, 2005). De 

vetenskapliga begreppens betydelse och funktion måste eleverna lära sig genom att arbeta sig ner 

till sina egna konkreta erfarenheter och iakttagelser.  Det innebär att de vardagliga begreppen blir 

en bas för de vetenskapliga begrepp eleverna utvecklar.  Helldén (1994) beskriver en elev som 

uppfattat ek och lövträd som synonyma begrepp. Eleven möter sedan begreppet björk som hen tar 

till sig och lägger till i sitt tankemönster om lövträd. Allteftersom eleven tar till sig nya begrepp 

som alm, ask och al utvecklas tankemönstret till att alla träden får det gemensamma begreppet 

lövträd. Dimenäs (2001) menar att när undervisningen lett till att en människa förstår 

innehållsliga relationer, har begreppslig förståelse uppnåtts (s. 34). 

Språk i skolans styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) (Skolverket, 

2016) kan man se vikten av att eleverna ska ges möjlighet utveckla sitt språk inom alla ämnen i 

skolans undervisning. I LGR11´s andra del, Övergripande mål och riktlinjer står det under 

kunskaper 2.2  att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• ”Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

• Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv”  

(Skolverket, s. 13). 

 

Vidare står det i Lgr11 att läraren ska: 

• ”Organisera och genomföra arbetet så att eleven:  

- Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga 

- Upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 

- Får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, s. 14). 

 

LGR11 för de naturvetenskapliga ämnena:  

I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik står det att: 

”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 

själv och sin omvärld” (s. 156, 166 och 177). Wickman och Persson (2009) förklarar att 

naturvetenskapen är en självklarhet i samhället. Kunskaper i biologi, fysik och kemi är 

nödvändigt för alla yrken där vi arbetar med djur, växter, olika material, människokroppen och 

naturen på olika sätt. De menar fortsättningsvis att alla människor behöver kunna något om 

naturvetenskap för att delta och diskutera samhällsbeslut som rör bland annat forskning, hälsa, 

energi, teknik, miljö och utnyttjandet av naturresurser.  
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I kursplanerna för biologi, kemi och fysik anges de förmågor som eleverna ska utveckla i 

årskurserna 1-3 i grundskolan (Skolverket, 2016). Jönsson, Ekborg, Lindahl och Lövgren (2013) 

har i Bedömning för NO sammanfattat förmågorna i LGR11 vad gäller alla tre områden i 

naturvetenskapen. Första området: ”Använda kunskaper i naturvetenskap för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll” (Jönsson 

et al, 2013, s. 85), betyder i kursplanen för biologin att eleverna ska ha getts möjlighet att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet (Skolverket, 2016). Det andra och tredje området: ”genomföra systematiska 

undersökningar” och ”använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva 

och förklara naturvetenskapliga samband” (Jönsson et al., 2013, s. 85), innebär att eleverna ska 

ges möjlighet att genomföra systematiska undersökningar i biologi och att använda biologins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället (Skolverket, 2016). I biologin ska eleverna ges 

möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella 

händelser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, 

tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med vetenskapligt innehåll (Skolverket, 

2016). Gemensamt för biologin, kemin och fysiken är att alla lyfter fram vikten av att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla det naturvetenskapliga språket i undervisningen.   

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står det: ”Eleven kan beskriva 

och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande i närmiljön. I 

samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos 

några djur och växter” (Skolverket, 2016, s.115). Fortsättningsvis trycker kunskapskraven på 

vikten av att använda språket i naturvetenskap genom att eleven ska kunna berätta om, diskutera 

faktorer, att eleven kan samtala om och beskriva, namnge samt ge exempel (Skolverket, 2016).  

Även i kursplanerna för fysik och kemi trycker LGR11 på vikten av att eleverna ska utveckla 

språkliga förmågor på samma sätt som i biologin.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs (1896 – 1934) teorier om att språk 

är centralt för lärande. Enligt Säljö (2012) menar Vygotskij att språket är som redskapens 

redskap, att det är genom kommunikation mellan människor vi uttrycker oss och att språkliga 

begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Det är genom det talade och det skrivna språket vi 

kan kommunicera om världen och etablera förståelse med våra medmänniskor (Säljö, 2012). 

Språket har människan för att utveckla, testa och kommunicera världsbilder, kunskaper, diskutera 

och utveckla begrepp (Säljö & Wyndhamn, 2002; Schoultz, 2002). Enligt Säljö och Wyndhamn 

(2002) är den grundläggande kommunikationsformen samtalet, det är genom samtalet vi ges nya 

sätt att utveckla, bekräfta, förstå och hantera omvärlden. Vi är en del av den kultur vi lever i, som 

påverkar oss och som gör oss till dem vi är, med det menas att miljön påverkar vårt lärande 

(Stehagen, 2014). 

Ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet är mediering, med det 

menas att människor använder sig av redskap eller verktyg för att förstå omvärlden och hur man 

agerar i den. Schoultz (2002) förklarar mediering så här:  

”Begreppet har sitt ursprung i det faktum att människan i sin kontakt med omvärlden alltid 

använder redskap eller verktyg. Vi möter inte en neutral värld utan en mänsklig 

erfarenhetsvärld, och vi lär oss att samverka med den med hjälp av redskap. I redskapen finns 

tidigare generationers tankemödor. På detta sätt blir lärande och utveckling ett sätt att tillägna 

sig begrepp och kunskaper som gemensamt utvecklats i vår kultur. Vygotskij ansåg att varje 

människas förmåga att tänka, att lära och att kommunicera är beroende av de sociala 

sammanhang hon ingår i och de artefakter som utvecklats genom historien” (s. 45) 

Det finns två olika slags redskap som människan använder: Språkliga och materiella (Säljö, 

2012). De språkliga redskapen använder vi för att tänka och kommunicera, de kan bestå av 

symboler, tecken eller teckensystem till exempel, siffror, bokstäver, begrepp och räknesystem. 

Begrepp som till exempel gravitation och lågtryck är redskap som vi använder när vi tänker, talar 

och skriver, de fungerar som medierande redskap som gör att vi kan beskriva, analysera och 

kommunicera om världen (Säljö, 2015).  Mediering handlar också om materiella redskap, 

artefakter. De språkliga och de materiella redskapen förekommer tillsammans och utgör varandras 

förutsättningar, till exempel boken där det finns språkliga redskap som bokstäver och fysiska 

redskap för att fästa dessa symboler vid (Säljö, 2012). Kunskaper är inte teoretiska eller praktiska 

de är både och, båda aspekterna är sammankopplade och beroende av varandra (Säljö, 2012).  

Säljö (2015) menar att mediering sker mellan människor i interaktion och genom olika former av 

kommunikation, både språklig och ickespråklig. 

Ett annat viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet är appropriering som kan översättas 

med ”ta till sig”, ”låna in” och ” ta över och göra till sitt” (Säljö, 2015). Barnet möter i interaktion 

med vuxna språkliga uttryck och sätt att bete sig som det lär sig att känna igen och tar sig till för 
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att efter ett tag själv börja använda (Säljö, 2015). Säljö, 2012, menar att den appropriering som 

sker tidigt i livet är mycket betydelsefull. Det är här som barnet lär sig sitt första språk, att förstå 

socialt samspel och utveckla sin identitet. Säljö och Wyndhamn (2002) menar att individer inte 

konstruerar kunskaper på egen hand utan de tar över, approprierar, tankeformer och sätt att 

resonera från tidigare generationer. Det viktigaste vid traderingen av kunskaper är olika former av 

kommunikation som tal, skrift och bild vilka ingår i mänskliga verksamheter. I skolan finns det 

möjligheter att låta barn möta och appropriera kunskaper som låter dem förstå världen utanför sin 

egen erfarenhet, här blir läraren och undervisningen viktiga förutsättningar för att barnet ska ges 

möjlighet att förstå processer i natur och samhälle. Vygotskij (1978) förklarar att det barnet idag 

kan göra under vägledning av en vuxen eller en kompetent kamrat kan barnet imorgon göra själv. 

Detta hör ihop med idéen som Vygotskij kallar för Zone of Proximal Development, den proximala 

utvecklingszonen, som handlar om Vygotskijs sätt att se på utveckling och lärande som ständigt 

pågående processer (Säljö, 2012). Den proximala utvecklingszonen handlar om avståndet mellan 

den utvecklingsnivå där barnen redan befinner sig och den utvecklingsnivå som eleverna kan nå 

under vägledning av den vuxne eller den mer kompetente kamraten (Vygotskij, 1978). Skolverket 

(2012a) förklarar att begreppet avser den nivå som ligger lite högre än det individen redan kan och 

vet. Säljö och Wyndhamn (2002) menar att eleverna blir delaktiga i en gemensamkultur med 

värderingar och normer när de i samarbete och interaktion med en vuxen, en lärare eller en mer 

kompetent kamrat får tillgång till dess kunskaper, färdigheter och språk.  

I alla verksamheter vi befinner oss i och som engagerar oss finns olika ”zoner”, det är i dessa 

zoner som vi utvecklas. I samarbetszoner utvecklas personer genom olika processer. Dessa 

processer är aktiviteter som möts i vilka det utbyts meningar, synpunkter, förmågor, färdigheter 

och erfarenheter som ger förutsättningar för lärande (Säljö & Wyndhamn, 2002). Schoultz (2002) 

menar att det är viktigt att individen i interaktion med en mer kunnig person ges möjlighet att 

konkretisera och tillämpa begrepp. Ett samtal är en sådan situation där individen lär och där 

kunskaper rekontextualiseras och formuleras. Vi förändras hela tiden och i det finns 

utvecklingszoner i alla aktiviteter, det kan vara något vi kan som någon annan får möjlighet att 

erövra, det kan också vara vi som erövrar kunskap av någon annan. Människor erövrar kunskaper 

med varandra hela tiden. Genom att appropriera kulturella redskap utvecklas vi.  

Fenomenografisk forskningsansats 

Fenomenografi är en kvalitativ ansats som används för att identifiera, formulera och hantera 

forskning som uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 

miljö (Marton & Booth, 1997). Enligt Kroksmark (2007) utnyttjas fenomenografin främst inom 

pedagogik och didaktik. Forskaren tar i fenomenografin utgångspunkt i hur människor uppfattar 

en företeelse eller en aspekt i världen, exempelvis kan elevers uppfattningar av ett visst innehåll i 

undervisning, och hur uppfattningen är beskaffad, studeras (Alexandersson, 1994; Linde, 2006; 

Kroksmark, 2007).  

Fenomenografin har mänskligt erfarande som objekt, vilket inte handlar om mänsligt beteende, 

psykiska tillstånd eller nervsystem. Den handlar om att förstå hur människor hanterar problem, 
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situationer eller världen och för att förstå det så måste vi förstå hur de erfar problemen, 

situationerna eller världen. Fenomenografin fokuserar på olika sätt att erfara fenomen, till 

exempel att se dem, att känna till dem och att besitta färdigheter som är relaterade till dem 

(Marton & Booth, 1997). Enligt Marton och Booth (1997) är syftet med fenomenografin att finna 

variationen i olika aspekter som definierar ett fenomen. De menar att fenomenografen skulle 

fråga sig om vilka kritiska aspekter det finns hos sätt att erfara världen som gör att människor kan 

hantera den på mer eller mindre effektiva sätt.  

Första och andra ordningens perspektiv 

Första och andra ordningens perspektiv handlar om sätten att erfara världen, fenomen och 

situationer. Det görs påståenden om världen, om fenomenen och om situationerna i både 

vetenskapen och i det vardagliga livet. I första ordningens perspektiv tas dessa förgivet av dem 

som erfar dem, de kan inte se dem eller så är de inte medvetna om dem. Detta gäller ofta fysiker 

och matematiker som söker korrekta svar, en korrekt mängd, korrekta tal och enheter. De 

kontrollerar svaren mot en på förhand bestämd norm och elevers sätt att tänka på eller sätt att 

erfara något är av föga intresse (Marton & Booth, 1997).   

Inom andra ordningens perspektiv är föremålen för forskning de bakomliggande sätten att erfara 

världen, fenomenen och situationerna av betydelse. Det är under andra ordningens perspektiv vi 

finner fenomenografin (Marton & Booth, 1997). I fenomenografiska undersökningar ställs frågor 

som har en diagnostisk innebörd för att finna olika tankefigurer som eleverna har om ett fenomen 

(Linde, 2006). Enligt Marton och Booth (1997) ställs frågor som hur kom du fram till svaret, hur 

tänkte du på problemet och vad betyder problemet för dig? Svaren analyseras och andra 

ordningens beskrivning av fenomenet uppnås. Det är beskrivningar av hur människor förstår eller 

erfar ett fenomen, dessa beskrivningar bedöms inte som rätt eller fel (Marton & Booth, 1997). 

Andra ordningens perspektiv fokuserar på människors erfarande av världen, den fysiska, 

biologiska, sociala eller kulturella världen. Marton och Booth (1997) menar att samtidigt som de 

människor vars erfaranden vi studerar är inriktade på den värld de erfar, är forskaren inriktad på 

människornas olika sätt att erfara någon aspekt av den världen.  

Det är variationen i människors sätt att erfara världen som är av största intresse inom 

fenomenografiska studier. Fenomenografer strävar efter att beskriva den variationen. De söker 

det totala antalet sätt människor erfar ett fenomen och tolkar det i termer av distinkt skilda 

kategorier som fångar variationen - en uppsättning beskrivningskategorier som beskriver hur 

fenomenet erfars (Marton & Booth, 1997). Erfaranden återspeglas i utförda handlingar, i 

påståenden om världen och i skapande av artefakter. Forskaren måste betrakta dessa påståenden, 

handlingar och artefakter för att komma fram till vilket sätt att erfara specifika aspekter av 

världen de återspeglar. En fenomenografisk studie härleder alltid från en liten grupp av 

människor som valts ut ur en särskild befolkningsgrupp (Marton & Booth, 1997). Marton och 

Booth (1997) beskriver tre kriterier för vilka egenskaper beskrivningskategorierna bör ha. Det 

första kriteriet är att alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens 

fenomen. Varje kategori ska säga oss någonting om ett särskilt sätt att erfara ett fenomen. Det 
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andra kriteriet är att kategorierna måste ha en logisk relation till varandra, denna relation är ofta 

hierarkisk. Det tredje kriteriet innebär att så få kategorier som möjligt bör användas i den mån det 

är möjligt så att den kritiska variationen i dataunderlaget kan ringas in. Målet är att kategorierna 

ska vara fullständiga så att ingenting i det kollektiva erfarandet lämnas outtalat. Individer 

betraktas inom fenomenografin som bärare av skilda sätt att erfara ett fenomen men det är 

variationen i erfarandet som kategoriseras på kollektiv nivå i utfallsrummet, inte individerna i sig 

(Marton & Booth, 1997).  
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Metod  

Denna kvalitativa studies syfte var att öka kunskapen om hur eleverna i grundskolans årskurs 1-3 

använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap.  Det finns två typer 

av vetenskapliga undersökningar, en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa 

undersökningen intresserar sig för hur någonting är, vilka egenskaper något har. Forskaren vill i 

en kvalitativ undersökning studera människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Den kvantitativa undersökningen handlar istället 

om det som är mätbart, som går att representera i siffror (Backman et al., 2012). Jag använde 

kvalitativa metoder för att besvara forskningsfrågan. Dessa metoder genomförde jag genom att 

vara deltagande observatör i en årskurs 1 – 3 där jag känner eleverna väl. Jag valde att filma 

undervisningen och använda ljudinspelning för att dokumentera elevernas samtal i de olika 

situationerna som eleverna befann sig i. Under observationens gång gjordes fältanteckningar och 

efter varje observationstillfälle gick jag igenom anteckningarna för att fylla på om något 

saknades. Filmerna och ljudinspelningen transkriberades för att underlätta analysarbetet.  

Observation handlar om att forskaren observerar det hen har för avsikt att undersöka i sin 

naturliga miljö (Christoffersen & Johannessen, 2012). Observatören är forskaren som gör 

observationen, en observation måste vara systematisk och utmynna i dokumentation eller data 

tillskillnad från de observationer vi gör i vår vardag genom våra sinnen (Christoffersen & 

Johannessen, 2012). Observationer kan utföras på flera sätt, forskaren kan välja att vara 

deltagande observatör, då forskaren själv är aktiv deltagare i det som sker. Forskaren kan även 

vara icke-deltagande, vilket menas med att forskaren då passivt, på sidan om, iakttar det som sker 

(Backman et al., 2012). Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) kan data från observationer 

vara detaljerade beskrivningar av människor i olika aktiviteter, beteenden, handlingar och 

interaktioner mellan människor. De menar att observation är en lämplig metod när forskaren vill 

ha direkt tillgång till det hen undersöker, till exempel interaktionen mellan elever. Observation är 

en bra metod när problemställningen är knuten till ett begränsat och överskådligt geografiskt 

område, valet av plats (kontext) är därför viktigt för att hitta den kontext som belyser 

forskningsfrågan som forskaren har (Christoffersen & Johannessen, 2012).  

Urval 

I denna studie ingår en hel klass, det är en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3. Totalt är 

de 18 elever. Jag har valt att studera alla elever även fast de är olika åldrar eftersom de undervisas 

tillsammans. Jag har tidigare arbetat i den här klassen, eleverna känner mig och är van vid att jag 

är närvarande och aktiv i klassrummet, därför kändes denna klass självklar att studera. Jag var 

deltagande observatör i undersökningen vilket underlättade inhämtandet av data när eleverna 

redan känner mig väl.   

Datainsamling 

För att få svar på min forskningsfråga har jag under sju lektioner i naturvetenskap samlat data 

utifrån olika situationer som ingår i undervisningen. De situationer som eleverna deltog i var 
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grupparbeten både i klassrummet och ute på exkursion i skolskogen, genomgångar, repetitioner, 

individuella skrivuppgifter, bilduppgifter och observationer av skolträd. Vissa av situationerna 

ingick i samma lektioner för eleverna. Under alla datainsamlingstillfällen har jag deltagit i 

undervisningen genom att besvara elevernas frågor och funderingar för att fånga deras språk i en 

naturvetenskaplig situation.  

 

Deltagande observation 

Jag har i min studie använt mig av deltagande observation som metod för datainsamling där jag 

har studerat samtalet mellan alla elever i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3, i 

naturvetenskap under fyra veckor. Deltagande observation handlar om att man som forskare själv 

är delaktig eller deltagande i det som observeras (Backman et al., 2012). Istället för att följa vissa 

elever valde jag att studera samtalet mellan elever i olika situationer. De olika situationerna var: 

 En lektion förlagd utomhus i skolskogen där eleverna undersökte träden på vintern.  

 Två kortare observationer av björken på skolgården, där den första observationen 

handlade om hur eleverna kan se att det är vinter på björken, den andra observationen 

handlade om att undersöka knopparna på björken.  

 Tre genomgångar där läraren berättade och ställde frågor om lövträden och barrträden på 

vintern.  

 Tre tillfällen då eleverna fick arbeta i mindre grupper om 3 – 4 elever.  

o Det första grupparbetet handlade om elevernas förkunskaper om träden på vintern. 

Grupperna samtalade om hur de kan se på träden att det är vinter och hur träden 

kan veta att det är vinter.  

o I det andra grupparbetet var lektionen förlagd i skolskogen där eleverna 

undersökte de vintergröna trädens barr och bark.  

o Det tredje grupparbetet handlade om vad eleverna tyckte att de lärt sig under 

arbetet med trädens liv på vintern.  

 Två repetitioner som handlade om innehållet i genomgångarna inför skrivuppgifter.   

 Två individuella skrivuppgifter. Eleverna skrev ner i sin NO-skrivbok vad de tillsammans 

med läraren pratat om under genomgångarna. 

Kontexten som forskaren observerar är viktig, det gäller att hitta den kontext eller miljö som 

belyser den problemställning som forskaren har (Christofferssen & Johannessen, 2015). Dessa 

olika kontexter och miljöer valde jag för att jag är intresserad av samtalen som eleverna för i 

olika situationer och hur progressionen i samtalen ser ut. I deltagande observation involveras 

forskaren i de olika undervisningssituationerna. Jag valde att vara deltagande observatör i 

undervisningen, vilket innebar att jag varit involverad i undervisningen i syfte att komma nära 

eleverna i en så naturlig situation som möjligt. När forskaren är deltagande observatör innebär det 

att hen blir en del av den miljö som studeras och alla involverade vet att de blir observerade. 

Forskaren identifierar sig då som en medlem i gruppen (Christofferssen & Johannessen, 2015). 
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Fangen (2005) förklarar det med att en deltagande observatör måste engagera sig i de människor 

som hen studerar och delta i samtal och samspel med de som observeras. Fangen menar att den 

deltagande observatören inte kan ställa sig utanför de observerades värld och inta en 

åskådarposition där forskaren endast noterar intryck av vad de säger och vad de gör. Forskaren 

måste själv delta för att få trovärdiga data. När forskaren bedriver deltagande observation utför 

hen två former av handlande: forskaren involverar sig i samspel med andra, samtidigt som hen 

iakttar vad personerna företar sig (Fangen, 2005). Jag samtalade, deltog i undervisningen, 

lyssnade och iakttog vad eleverna gjorde och sa vid varje observationstillfälle. Jag 

dokumenterade detta med film och ljudinspelning och skrev ner allt jag kunde i fältanteckningar i 

form av intryck, beteenden, vilka aktiviteter eleverna deltog i, vad elever sa till mig, till läraren 

och till varandra, både under och efter observationstillfället.  

Fördelar med deltagande observation är att forskaren kan ha mindre påverkan på eleverna än om 

forskaren skulle sitta längst bak i klassrummet med ett anteckningsblock och anteckna men å 

andra sidan kan nackdelarna med detta kan vara att forskarens deltagande kan påverka det man 

observerar (Backman et al., 2012). Fangen (2005) menar att när forskaren finns närvarande så 

kan det förändra och påverka situationerna de befinner sig i. Viktigt för min undersökning var 

därför att kunna smyga in i det sociala sammanhanget så att de som ingick i sammanhanget inte 

blev osäkra vid min närvaro. Eftersom jag tidigare arbetat i denna klass är eleverna vana vid att 

jag är en del av undervisningen, därför valde jag att vara deltagande för att eleverna inte ska 

känna sig pressade och stressade av att jag sitter och iakttar dem och antecknar det de säger och 

gör. Jag ville att eleverna skulle känna sig trygga med att jag var där och att de gavs möjlighet att 

bli observerade i en naturlig situation.   

Ljudinspelning, videofilmning och fältanteckningar 

För att förenkla datainsamlandet har jag använt mig av ljudinspelning i mobiltelefon för att 

komma ihåg vad som sagts och för att lyssna på elevernas samtal om och om igen. Jag har också 

använt mig av videofilmning för att se hur eleverna agerade och använde språket och för att fånga 

samtal som jag annars kunde missa. Genom att använda både film- och ljudinspelning har jag 

säkrat dokumentationen av elevernas samtal. Film dokumenterar även observatören och 

respondenterna i den miljö som de befinner sig i (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Christoffersen och Johannessen (2015) uttrycker att informanternas vilja och förmåga kan ge en 

hämmande effekt eftersom användandet av filminspelning kan kännas skrämmande för 

informanterna. För att eleverna inte ska känna sig obekväma eller bli hämmade av filmkameran 

valde jag att ställa upp den längst bak i klassrummet, alla elever satt då med ryggen mot och 

behövde inte titta in i kameran. Jag valde också att ställa filmkameran längst bak för att fånga 

eleverna som satt längre bak i klassrummet och för att kunna följa det läraren gjorde framme vid 

tavlan. Ljudinspelningarna har jag gjort längst fram i klassrummet där läraren står för att fånga 

läraren och eleverna som sitter längre fram i klassrummet. Efter genomgångarna har jag tagit 

mobiltelefonen med ljudinspelning och gått omkring i klassrummet. Vid varje elev som jag 

samtalat med har jag lagt mobiltelefonen för att fånga just det samtalet som vi för tillsammans 
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och de samtal som pågår på sidan om. Jag var noga med att tala om för eleverna att jag skulle 

filma, spela in ljud, anteckna och att det endast var jag som skulle se och lyssna på materialet.  

Jag har fört fältanteckningar vid varje observationstillfälle för att säkerställa data och underlätta 

minnet. Dessa fältanteckningar har jag daterat för att minnas vilket datum det var. I mina 

fältanteckningar har jag beskrivit var jag gjorde observationen, vilka aktiviteter som utfördes, 

vilka som var närvarande, vilken kontext observationen ingick i och vad de samtalade om. Efter 

varje observationstillfälle har jag gått igenom mina anteckningar och tillfört det som saknats. 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att tiden direkt efter ett observationstillfälle är den 

viktigaste, det är då forskaren minns bäst vad hen har observerat. Om forskaren väntar för länge 

med att läsa igenom och komplettera sina anteckningar kan värdefull information gå förlorad.  

Fältanteckningarna, filmerna och det ljudinspelade materialet utgör det samlade datamaterial som 

sedan analyserades. 

Datainsamling 1 

Under denna datainsamling gjordes anteckningar under och direkt efter lektionen. Jag valde att 

filma den men på grund av brist på erfarenhet kontrollerade jag inte att kameran hade tillräckligt 

med batteri. Jag gick därmed miste om värdefull information.  

Detta var en lektion där eleverna i helklass gick ut för att observera en björk på skolgården för att 

se hur den ser ut på vintern. Eleverna fick känna, titta och lukta på björken. De fick som uppdrag 

att fundera på hur de kan se på björken att det är vinter och fundera över hur björken kan veta att 

det är vinter. Efter observationen gick klassen in i klassrummet för att i grupp samtala om dessa 

frågor tillsammans och skriva ner det de kommit fram till på ett papper. Detta fick grupperna 

sedan redovisa för varandra. Jag deltog i undervisningen genom att svara på elevernas frågor och 

funderingar som de kom med under grupparbetets gång. Tillsammans med läraren samtalade jag 

med eleverna om ämnet. Genom att leda samtalet hjälpte jag en grupp som hade svårt att 

samarbeta så att de fokuserade på frågeställningarna som de skulle försöka besvara. Här kunde 

jag fånga elevernas språk i naturvetenskapliga situationer.   

Datainsamling 2 

Denna datainsamling gjordes med både filmkamera, ljudinspelning och anteckningar. 

Denna lektion handlade om lövträden på vintern. Eleverna fick se en film om träden och hur de 

lever under olika årstider. Läraren höll sedan en genomgång där centrala frågor var varför 

lövträden är nakna på vintern och om träden lever på vintern. Eleverna fick vara aktiva genom att 

ställa frågor och komma med svar.   

Datainsamling 3 

Denna datainsamling gjordes med filmkamera, ljudinspelning och anteckningar. 

Under den här lektionen repeterade läraren tillsammans med eleverna förra lektionens innehåll 

om lövträden på vintern. Vad kom eleverna ihåg? Om något var oklart förklarade läraren detta 



19 
 

ytterligare. Efter genomgången fick eleverna göra en individuell skrivuppgift som handlade om 

lövträden på vintern. Jag deltog i undervisningen genom att besvara elevernas frågor och 

funderingar. Jag gick också runt i klassrummet och samtalade med eleverna om uppgiftens 

innehåll för att höra vad eleverna tänker och hur de uttyckte sig i samtalen. 

Datainsamling 4 

Denna datainsamling gjordes med filmkamera, ljudinspelning och anteckningar. 

Under den här lektionen gick läraren in på de vintergröna träden, vilka det är, hur de ser ut, hur 

de lever på vintern och det skyddande vaxlagret på barren. Eleverna fick sedan göra en 

bilduppgift som demonstrerade barrets skyddande vaxlager. I bilduppgiften använde eleverna 

kladdkrita och vattenfärg. De började med att måla ett träd med kladdkritan, det var viktigt att det 

skulle vara ett tjocklager med krita, sedan fick eleverna använda vattenfärgen och måla över hela 

trädet och pappret. Eleverna då fick fundera på vad det var som hände när de målade vattenfärgen 

över kritan.  Uppgiften visade hur kladdkritan som föreställde vaxet skyddade pappret från att bli 

blött, att vattnet la sig ovanpå kritan istället för att dras in i pappret. Precis på samma sätt skyddar 

vaxlagret på barren mot kyla och frostskador.  Jag deltog i undervisningen genom att besvara 

elevernas frågor och funderingar. Jag gick runt i klassrummet under bilduppgiften för att samtala 

med eleverna om vad som händer. 

Datainsamling 5 

Denna datainsamling gjordes med filmkamera, ljudinspelning och anteckningar.  

Läraren repeterade tillsammans med eleverna förra lektionens innehåll om de vintergröna träden, 

vad de kom ihåg och om något var oklart. Eleverna limmade in sina bilder som visade det 

skyddande vaxlagret på barret i sina NO-böcker och skrev om de vintergröna träden på vintern. 

Jag deltog i undervisningen genom att besvara elevernas frågor och funderingar. Jag gick även 

runt i klassrummet under skrivuppgiften och samtalade med eleverna om uppgiften.  

Datainsamling 6 

Datainsamlingen gjordes med filmkamera. 

Exkursion i skolskogen. Eleverna fick arbeta i grupper med 3 eller 4 elever i varje grupp. Läraren 

gav eleverna som uppdrag att tillsammans i gruppen hitta ett vintergrönt träd som de skulle 

undersöka både barren och barken på. De olika grupperna fick till uppgift att undersöka hur 

barren och barken ser ut och hur de känns. Jag deltog i exkursionen genom att besvara elevernas 

frågor och funderingar. Jag gick även runt mellan grupperna för att samtala med eleverna om 

deras upplevelser, tankar och funderingar om de vintergröna träden i skolskogen. 

Datainsamling 7 

Under denna datainsamling användes filmkamera både utomhus och inne i klassrummet, 

ljudinspelningen gjordes endast i klassrummet och anteckningar fördes både inne och ute. 
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Lektionen startade med att eleverna fick stanna ute efter rasten för att undersöka knopparna på 

skolbjörken. Vad händer om man tar en knopp och värmer den mellan två fingrar en liten stund?  

Eleverna fick sedan gå in och samtala tillsammans om vad som hände och varför det hände. 

Lektionen avslutades sedan med att prata om vad eleverna vid första lektionen hade för 

förkunskaper för att sedan utöka det med vad eleverna ansåg att de lärt sig nu. Jag deltog i 

uppgiften genom att göra samma uppgift tillsammans med eleverna ute på skolgården, detta för 

att samtala med eleverna om deras tankar och idéer om vad som händer med knoppen. Inne i 

klassrummet deltog jag genom att fundera på och hjälpa eleverna med att formulera vad vi lärt 

oss under lektionerna om vinterträden.  

I figur 1 sammanställs den totala mängden datamaterial. 

 

Film  

 

 

Ljudinspelning  
 

 

Fältanteckningar  
(handskrivna) 

 

Transkriberad data 

(dataskrivna) 

 

256 minuter 

 

217 minuter 

 

30 sidor 

 

73 sidor 

Figur 1. Insamlad data 

Bearbetning, tolkning, analys 

Jag har transkriberat alla filmer och allt ljudinspelad data från tal till text, detta för att få exakta 

citat från eleverna. Jag valde att transkribera filmerna först för att sedan komplettera data som 

filmerna missat med ljudinspelad data. Vid transskriberingen av datamaterialet valde jag att inte 

namnge eleverna utan istället använda mig av kodnamn så som Elev 1, Elev 2, Elev 3 och så 

vidare för att inte röja elevernas identitet. Eftersom en analys skulle utföras på en kollektiv nivå 

var det heller inte viktigt för mig att veta exakt vilken elev som sade vad vilket underlättade 

transkriberingen då det ibland var svårt att urskilja vilken elev som sa vad. Vid transkriberingen 

valde jag att ta bort samtal som inte rörde ämnesområdet och som saknade relevans för min 

studie. Jag rättade heller inte till elevernas språk vid transkriberingen av datamaterialet, detta för 

att se när eleverna tvekade, tänkte, kände sig säkra eller osäkra. Jag skrev tre punkter i 

transkripten där eleverna verkade osäkra. Vid osäkerhet och tvekan kunde jag tolka detta som att 

kunskapen inte var befäst ännu eller att eleven inte hade språket för att förklara fenomenet.  Jag 

har även gjort anteckningar när eleverna använder tankeord så som ehhh, umm, öööhh och så 

vidare.  

I analysarbetet har jag använt mig av den fenomenografiska forskningsansatsen genom att 

eftersöka kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet – trädens 

vinterliv. Marton och Booth (1997) menar att syftet med en studie är att avslöja variationen som 

ringar in kvalitativt skilda kategorier med olika sätt att erfara fenomenet. Jag har under 

analysarbetet skrivit ner alla citat eleverna sagt på post-it lappar och numrerat varje lapp med 

lektionen citatet ingick i. Varje lektion fick varsin färg för att jag lättare skulle hålla isär dem. För 

att finna en progression i elevernas samtal om trädens vinterliv valde jag att analysera lektion 1 
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och 2 tillsammans. I analysen av de två första lektionerna fann jag 3 kategorier. För att sedan se 

om elevernas samtal hade utvecklats valde jag att analysera lektionerna 3,4 och 5 tillsammans. I 

analysen av dessa tre lektioner i mitten av temaarbetet kunde jag finna ytterligare en kategori, 

kategori 4. Slutligen analyserade jag lektionerna 6 och 7 tillsammans, för att få syn på om 

elevernas samtal utvecklats ytterligare i slutet av temat. I analysen av dessa lektioner fann jag att 

kategori 2 inte längre användes bland eleverna och en ny kategori, kategori 5, uppstått. I figur två 

sammanfattas analysen. 

 

      Figur 2: sammanfattning av analys  

Kategoriseringen var till hjälp för att få syn på om det fanns en progression i elevernas 

naturvetenskapliga språk under samtalen. När situationer och sammanhang förändras, förändras 

även uppfattningarna om de företeelser eller objekt en tidigare mött. Alexandersson (1994) menar 

att när vi ser världen med andra ögon har vi fått ny kunskap om något, progressionen i det 

naturvetenskapliga språket är därmed ett tecken på lärande ur ett fenomenografiskt perspektiv.  

Efter att jag kategoriserat elevernas samtal under lektionerna analyserade jag mitt datamaterial 

igen för att se vad i undervisningssituationerna som påverkat elevernas språk och sätt att samtala 

om trädens vinterliv. Jag analyserade om samtalet förändrades när eleverna hamnade i olika 

situationer. Jag ville också se om sättet att samtala om trädens vinterliv förändrades när de fick 

tillgång till material, artefakter och andra språkliga redskap. Det blev också möjligt att studera 

om elevernas naturvetenskapliga språkbruk utvecklats inom den proximala utvecklingszonen. 

Mitt datamaterial gjorde det möjligt att analysera på vilket sätt eleverna arbetade tillsammans, 

vilka artefakter de hade till hands, hur läraren och jag själv använde det naturvetenskapliga 

språket, hur vilka situationen eleverna befann sig i påverkade samtalen. Jag använde då 

markeringspennor i olika färger där varje färg markerade tänkbara former av påverkan på 

elevernas språkbruk.  

Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna är krav på hur forskning ska genomföras på ett etiskt sätt, till 

exempel hur personer som ingår i forskningen skall skyddas, hur data samlas in och hur data ska 

förvaras och arkiveras. De forskningsetiska principerna handlar också om hur 

forskningsresultaten ska publiceras och vilka som ska få ta del av dem (Stensmo, 2002).  

Datainsamling 

1 och 2 

Kategori 

1, 2 och 3 

Datainsamling 

3, 4 och 5 

Kategori 

1, 2, 3 och 4 

Datainsamling 

6 och 7 

Kategori 

1, 3, 4 och 5 
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Alla elever och lärare visste varför jag var där, jag ville ha total öppenhet med undersökningen så 

att ingen involverad skulle känna sig lurad på något sätt. Total öppenhet innebär att alla som är 

delaktiga i studien vet att de blir observerade (Christoffersen & Johannessen, 2015). Alla 

deltagare har fått fullständig information innan studien påbörjades om vad och varför jag gjorde 

denna studie.  

Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som går under informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, genom att skicka hem ett 

samtyckes brev (se bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare för godkännande av att deras barn 

ingår i min studie. Jag har frågat varje elev som fått godkännande av vårdnadshavarna om de vill 

ingå i min studie. Eleverna har när som helst haft möjlighet att hoppa av utan någon motivering 

till varför. Alla deltagande elever och lärare har avidentifierats, likaså kommun och skola. Alla 

uppgifter om personerna som är delaktiga i studien har förvarats på ett säkert sätt så att ingen 

obehörig har kunnat ta del av dem. Den insamlade datan har efter avslutad studie makulerats och 

alla deltagare har fått information om att datan inte kommer att användas vid annan undersökning 

än denna.  
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Resultat 

Syftet med den här studien var att öka kunskapen om hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 

använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Frågeställningen jag 

avsåg att besvara var:  

 Hur förändras elevers sätt att samtala om det naturvetenskapliga ämnesinnehållet över tid, 

och vad i undervisningssituationen påverkar sättet att samtala? 

Eleverna hade under startskedet, de två första lektionerna, som uppgift att beskriva hur lövträden 

ser ut på vintern, hur träden kan veta att det är vinter, varför de är nakna och om de lever på 

vintern. Under mittskedet, lektionerna 3, 4 och 5, påbörjades arbetet med de vintergröna träden 

och i slutskedet, lektionerna 6 och 7 gjordes en exkursion i skolskogen och en observation på 

skolträdet. 

I analysen av datamaterialet för datainsamling 1 och 2 fann jag tre kvalitativt skilda kategorier i 

elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet. I kategori 1 – antropomorfistiska metaforer såg jag 

att eleverna samtalade om trädens vinterliv genom att använda metaforer med ett 

antropomorfistiskt språkbruk. Eleverna använde även metaforer för att beskriva tidigare 

erfarenheter vilka de relaterade till trädens vinterliv – kategori 2. Jag fick också syn på kategori 3, 

där eleverna beskrev träden på vintern genom att fokusera på yttre faktorer - hur de ser ut, hur 

naturen runt trädet ser ut och vad som kan hända trädet på vintern.  

Kategori 1: Antropomorfistiska metaforer 

Eleverna använde det antropomorfistiska språkbruket i startskedet av ämnesområdet genom att ge 

träden mänskliga egenskaper som om de vore människor: ”Träden fryser utan sin bark.” Den här 

eleven ser barken som trädets kläder och drar då liknelser med människan som har kläder för att 

inte frysa. Även eleven till detta citat anser att träden har kläder: ”Löven är ju trädets kläder för 

där uppe är ju toppen och där nere är byxorna.” I det här citatet drar däremot inte eleven liknelse 

till en känsla som eleven i första citatet gjorde utan ser istället löven och barken endast som 

kläder. Ett annat exempel på användandet av antropomorfistiskt språkbruk är när en elev beskrev 

trädet så här: ”Egentligen är det ju så att löven kan vara trädets hår, för rötterna är typ fötterna 

och då är stammen och grenarna armar och mage och då blir det att barken är trädets hud.” Här 

beskriver inte eleven kläder utan istället relaterar eleven trädets delar till mänskliga kroppsdelar.   

Även i ämnesområdets mittskede och slutskede förekom yttranden inom kategori 1. Elever 

beskrev det skyddande vaxlagret på barret så här: ”Att det typ är barrets skinn” och ”Det ser ut 

som en tand!”. Detta relaterade eleverna till ett tidigare ämnesområde de arbetat med i 

naturvetenskap nämligen kroppen och dess funktioner. Eleverna använde även längre fram under 

temaarbetet det antropomorfistiska språkbruket för att beskriva knopparna som fanns på 

lövträdens kvistar: ”trädet har knoppar som väntar på att få vakna”, ”den gillar när vi klättrar i 

träd, när vi andas på löven.” och ”Dom sover på vintern fast dom har kvar sina barr.” 



24 
 

I analysen av datamaterialet fann jag att läraren bidrog till att eleverna approprierade ett 

antropomorfistiskt språkbruk. Vilket konversationerna 1 och 2 nedan visar. Läraren frågade 

eleverna vid arbetsområdets start ”Hur kan trädet veta att det är vinter?”  

 

Konversation 1 

E1: Tappar träden löven även i södra Sverige? Där finns ju ingen snö. 

E2: Det kommer ju ingen snö där så då kan ju inte träden veta att det är vinter. 

E3: Det har då alltid funnits löv på träden när jag har varit där! 

(hela klassen diskuterar detta tillsammans och kommer fram till att lövträden nog har kvar sina 

löv hela vintern eftersom det inte finns snö i södra Sverige). 

L: Jag kan avslöja för er att lövträden fäller sina löv även i södra Sverige. De märker att det blir 

kallare ute och att det blir mörkare och mörkare och fäller då sina löv för att göra sig redo för 

vintern. Så även om det inte kommer snö där så blir det kallt och mörkt och träden känner då att 

det är vinter. 

 

Konversation 2 

L: Kan man se på trädet att det lever? Finns det någonting där som väntar på att få vakna? 

L: Tänk när vi tittade på vår björk där ute... vad kunde vi se då? Det finns liv i träden som väntar 

på att få vakna, vad är det som vill vakna? 

E1: Klorofyllet. När man ser att den inte har nå klorofyll kvar då sover det! 

L: aa. Men det finns nånting på kvistarna. Kommer ni ihåg de där kvistarna vi tog in? 

E2: pollen, eller som nå kapslar – frökapslar! 

L: aaa... det fanns ju som nå frökapslar... men det fanns nå mer också på kvistarna som vi kikade 

lite grann på. 

E3: Knoppar! 

L: Det finns knoppar på träden som ligger och väntar på att vakna. 

 

Läraren använder begrepp som märker, känner, väntar, få och vill i konversationerna 1 och 2 

ovan. Redan här talade hen om att träden kan veta någonting, att trädet har mänskliga egenskaper 

när träden i själva verket inte kan veta, märka eller känna att det blir vinter. 

 

I konversationerna 3 och 4 nedan använde eleven ett antropomorfistiskt språkbruk som läraren 

uppmuntrade eleven till att använda och bekräftade att träden har mänskliga egenskaper. Detta 

bidrog till att eleverna approprierar språkbruket allt mer genom studiens gång. 

Konversation 3 

L: Knoppar. Den har ju knoppar på vintern. 

E: Den har knoppar som väntar på att få vakna. 

L: Ja! Knoppar som väntar på att vakna. 

 

Konversation 4 

L: ... och varför tappade den sina löv? 
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E: För att den... öhhmm... för att den kan få frostskador. 

L: Precis! För att den inte vill få frostskador... 

 

I båda konversationerna ovan bekräftade läraren eleverna. I konversation 1 kan vi se att när 

eleven säger att knopparna väntar upprepar läraren väntar för eleven. I konversation 2 kan vi se 

att läraren är den som ger eleven antropomorfistiska uttryck när hen rättar eleven genom att säga 

att ”den inte vill få frost skador”. 

Kategori 2: Metaforer för att beskriva ett fenomen med hjälp av tidigare 

erfarenheter  

För att beskriva ett fenomen i startskedet av ämnesområdet tog eleverna metaforer till hjälp. 

Dessa handlade om fotosyntesen och hösten vilket eleverna hade förkunskap om sen tidigare 

undervisning i naturvetenskap: ”Den suger ut klorofyllet ur löven och lövet faller”. En annan elev 

beskrev hur en kan veta att trädet vilar på vintern så här: ”När man ser att den inte har nått 

klorofyll kvar då sover det!”  Eleverna visste att klorofyllet är viktigt för lövträden och relaterade 

då detta till trädens vinterliv.  

I mittskedet av ämnesområdet fortsatte eleverna att använda metaforer som hjälp för att beskriva 

fenomen på samma sätt som i startskedet, med hjälp av fotosyntesen. En elev menar att ”trädet 

växer inte, det måste få solljus.” I likhet med det sa en annan elev: ”Det är mörkt på vintern så 

inte solenergi kan komma till trädet.” Eleverna samtalade här om mörkrets påverkan för trädens 

vinterliv.  

I konversationen nedan var observatören den som visste mer än eleven, vilket innebar att eleven 

lärde sig om fenomenet inom den proximala utvecklingszonen. Observatören förde samtalet 

framåt genom att fråga frågor som eleven fick svara på och bekräftade eleven genom att upprepa 

det hen sa:   

 

O: Skulle du kunna berätta för mig vad det här handlar om som du håller på att skriva? 

E: Vintern. 

O: Vintern. Och vad mer? 

E: Träden på vintern. 

O: Vad gör träden på vintern? 

E: Träden vilar på vintern. 

O: Ja det gör dom. 

E: Och så fäller dom löv. 

O: Aaa. 

E: Trädet vilar tills det blir sommar. 

O: Aa, tills det blir sol och vår. 

E: Ja just ja. Det är mörkt på vintern så inte solenergi kan komma till trädet. 

O: Precis. 
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När eleven sa att trädet vilar tills det blir sommar påminde observatören eleven om att den vilar 

tills det blir sol och vår. Detta bidrog till att eleven kom ihåg att trädet inte kan tillgodogöra sig 

solenergi när det är mörkt och att det bland annat är därför de vilar. När undervisningen sedan 

kom in i slutskedet av ämnesområdet trädens vinterliv använde eleverna inte längre metaforer för 

att beskriva fenomen med hjälp av tidigare erfarenheter i lika hög grad utan har utvecklat nya sätt 

att uttrycka sig på. 

Kategori 3: Fokus på yttre faktorer 

I startskedet av ämnesområdet trädens vinterliv samtalade eleverna om hur träden ser ut på 

vintern och vilka yttre faktorer som påverkar trädet under vintern. Eleverna berättade bland annat 

det här: ”Den är utan löv.”, ”Trädets färg är svart och vit.” och ”Det är snö på grenarna.” Här 

uttrycker eleverna faktorer de kunde se på avstånd och som de redan har förkunskaper om. En 

annan elev beskrev hur hen ansåg att de yttre faktorerna påverkade trädens liv: ”Då det kommer 

snö kan grenarna brytas sönder. När det blir för mycket snö på stammen och det inte är så mycket 

snö runt om så kan trädet som falla ner.”  

Redan i mittskedet på ämnesområdet fann jag att elevernas samtal om de yttre faktorerna hade 

ändrat karaktär. Eleverna beskrev inte bara hur de enstaka barrträden ser ut utan även likheter och 

skillnader mellan barrträden: ”tallen är längre än granen.” och ”granens barr är mycket vassare än 

tallens.”. Läraren använde här bild för att undervisa om barrträden. På de olika bilderna kunde vi 

se tallen, granen och enbusken. Eleverna fick möjlighet att jämföra bilderna med varandra och 

fann då likheter och skillnader mellan barrträden. Eleverna uttryckte även likheter och skillnader 

mellan barrträden och lövträden: ”den sover väl inte på vintern, annars hade den väl inte varit 

grön?” Det här fick eleverna syn på eftersom de arbetat med lövträden innan de gick över till att 

arbeta med barrträden. Vilket också konversationen nedan visar. 

Ett exempel på hur konversationen mellan eleverna och läraren såg ut inom den proximala 

utvecklingszonen ges nedan där en elev som kunde mer än sina klasskamrater förklarade 

skillnaden mellan lövfällare och barrträd: 

 

L: Vi har ju pratat om lövträden som kallades för lövfällare... 

E1: Heter de barrfällare då? 

L: Det var en bra fråga! Barrfällare? Heter de barrfällare?  

Elever: Näää... 

L: Det heter ju lövfällare när det är lövträd, varför heter det inte barrfällare då? 

E2: För att de fäller sina löv. Men barrträden dom fäller ju inte sina barr, dom har kvar dom på 

vintern. 

 

I denna konversation kan en elev beskriva för sina klasskamrater skillnaden mellan barrträden 

och lövträden genom att läraren kopplade tillbaka till lövträden de arbetat med under en tidigare 

lektion. 
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I slutskedet hade eleverna gått från att beskriva hur hela träd såg ut till att beskriva trädens 

mindre delar, så som knopparna, barren och barken. Flera elever beskrev knopparna på liknande 

sätt som den här eleven beskrev dem: ”Knopparna är gröna för att det är ett löv där i.” Eleverna 

kunde vid det här laget beskriva knopparna utifrån lektionen från ämnesområdets startskede då 

eleverna undersökte knopparna med hjälp av en sax.  I slutskedet förklarade även eleverna hur 

barren såg ut genom att beskriva dem med: ”Dom här spretar.”, en annan elev beskrev barren så 

här: ”Dom är gröna... och ljusgrönt i mitten.”, medan en tredje elev även såg likheter med 

människan ”Len att hålla i... dom är spetsiga... det ser ut som en tand!”  De här förklaringarna om 

hur barren såg ut kom under exkursionen där en uppgift var att undersöka barren. Under 

exkusionen fick eleverna även till uppdrag att undersöka barken: ”Jag vill ha en brun krita så det 

verkligen ser ut som barken.” Eleverna skulle lägga ett vitt papper runt stammen på ett barrträd 

och måla med långsidan på en krita för att urskilja mönster i barken. Eleven ville då ha den bruna 

kritan för att få teckningen så verklighetstrogen som möjligt. I nästa citat förklarar en annan elev 

vad barken är för någonting: ”Det är typ det som sitter på stammen.” I skolskogen fick eleverna 

undersöka barren och barken i miljön de befinner sig. De undersökte dem på nära håll och inte 

genom att se dem på avstånd, vilket de gjorde med skolträdet i startskedet, det innebar att 

eleverna fick syn på och kunde förklara barrträdens mindre delar. 

I startskedet av ämnesområdet trädens vinterliv använde eleverna en sax. Eleverna hade vid 

observationen av skolträdet, som är en björk, plockat in kvistar. På dessa kvistar fann eleverna 

knoppar vilka de själva valde att undersöka med hjälp av saxen: 

E1: Det är något grönt här i! 

O: Vad kan det vara? 

E2: Det ska bli blad tror jag. 

E1: Ja! Blad är det ju! 

O: Om det där är ett blad, vad är då det här? (Observatören pekar på en knopp) 

E2: Eeeh... en knopp? 

O: Ja precis! 

 

I konversationen ovan visade eleverna nyfikenhet på något de själva upptäckt. Om eleverna inte 

haft artefakten sax till hjälp hade de inte upptäckt det gröna som fanns i knopparna. Genom 

möjligheten att undersöka knopparna kunde de tillsammans med observatören inom den 

proximala utvecklingszonen få en förståelse för att det fanns löv i knopparna även på vintern och 

samtidigt använda redan befästa begrepp i nya sammanhang. Denna kunskap använde eleverna 

sedan i slutskedet av ämnesområdet då de undersökte vad som hände med knopparna när de 

värmde dem mellan fingrarna. De visste redan då att det är gröna blad inuti knopparna.  

 

Under mittskedet - lektionerna 3, 4 och 5, arbetade eleverna med att repetera och skriva om 

lövträdens vinterliv. De arbetade även med de vintergröna trädens vinterliv och med det 

skyddande vaxlagret som finns på barren. Eleverna gjorde en bilduppgift för att demonstrera 
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vaxlagret och skrev sedan om detta i sin NO-bok. Under dessa lektioner fann jag samma 

kategorier som i startskedet men också en ny kategori, kategori 4.   

Kategori 4: Metaforer för att uttrycka nya kunskaper 

Samtidigt som eleverna i mittskedet av ämnesområdet trädens vinterliv använde kategorierna 1, 2 

och 3 så uttryckte de också en ny kategori - kategori 4. De här metaforerna kopplade inte till de 

förkunskaper eleverna hade utan visade att eleverna har approprierat nya kunskaper och 

erfarenheter. ”För att det är vatten i bladen. Om löven skulle vara kvar på vintern så skulle, 

vettere, trädet få frostskador.”, en annan elev förklarade det så här: ”för att det är vatten i löven, 

då, då spräcks dom!” Eleverna försökte förklara med hjälp av metaforer vad som händer med 

träden på vintern när det är kallt ute. De hade under tidigare lektioner inom ämnesområdet 

uppfattat att träden innehåller vatten och att vatten fryser på vintern, vilket gjorde att eleverna 

använde metaforer för att beskriva vad som händer med lövträden om de inte fäller sina löv innan 

det blir vinter. 

Eleverna använde här metaforer för att förklara vilken uppgift barrets vaxlager hade: 

”frostskador, och du sa ju nånting om att det var typ vatten inuti barret, vi gjorde det dära för att 

vi skulle se att vattnet... eller barret är vattentätt” Eleven syftar då till bilduppgiften de gjorde, 

vilken beskrivs nedan, som demonstrerade den skyddande effekten vaxet på barret har. Ett annat 

exempel på hur eleverna beskrev betydelsen av vaxlagret var på det här sättet: ”barret har vax på 

sig för att inte släppa in kyla och få frostskador”. En elev relaterade också det skyddande 

vaxlagret till bilduppgiften: ”det är samma sak som kladdkritor - de vill inte släppa in färgen”. 

För att tydliggöra för eleverna vilken funktion vaxlagret på barret hade fick de göra en 

bilduppgift. Vid bilduppgiften använde eleverna papper, pensel, kladdkrita och vattenfärg. 

Genom att använda dessa artefakter hjälpte det eleverna att förstå vaxlagrets funktion, vilket 

eleverna visade genom metaforerna ovan. Läraren fick också möjlighet att tillsammans med 

eleverna samtala om vad som hände och koppla detta till barrets vaxlager genom bilduppgiften. 

Denna konveration mellan lärare och elever pågick inom den proximala utvecklingszonen: 

L: Nu ska vi se vad det är som gör att barren på trädet inte fryser sönder. Det kan man göra med 

kladdkrita och vattenfärg. 

(läraren beskriver uppgiften) 

L: När ni gjort erat träd färdigt då kommer ni att med vattenfärg måla över alltihopa och då vill 

jag att ni funderar: vad det är som händer när jag målar över. 

 (...) 

E3: Det suger åt sig! 

L: Suger det åt sig? Det var lite svårt att se här på din, kolla här, vad hände här, har det sugit åt sig 

färgen? 

E3: Nä! Det fastnade inte. 

L: Näe det fastnade inte. 

E4: Det vart pölar. 
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L: Ja, det vart pölar. Det är det här som är det skyddande vaxlagret som skyddar barret från att 

inte frysa på vintern, det skyddar mot kylan. 

E4: Det är ju väldigt smart! 

(...) 

E5: Det ville inte fastna. 

L: Varför tror du det då? 

E5: Det är vaxet.  

(...) 

L: Vaxet som är på tallens, granens och enens barr har ett vaxlager med vax som skyddar, på 

samma sätt som vaxet från era kritor skyddade pappret mot vattenfärgen så skyddar vaxet barret 

från kylan och frostskador. 

 

I konversationen ovan frågar läraren eleverna om vad det är som händer, eleverna svarar då att 

de ser att färgen blir pölar, att pappret inte suger åt sig och att färgen inte vill fastna. Den 

erfarenhet eleverna fick av bilduppgiften använde läraren till att förklara att det är på samma sätt 

vaxlagret skyddar barren. Vilket innebär att samtalen pågick inom den proximala 

utvecklingszonen där läraren är den mer kompetenete som kan förklara sambanden mellan 

bilduppgiften och vaxlagret på barren på ett sätt som gör att eleverna kan. 

I nedanstående konversation, under slutskedet av ämnesområdet, samtalade läraren med eleverna 

om vad som fanns inne i knopparna som skyddade dem mot kyla. Genom att eleverna fick 

samtala med läraren om vad som hände när en värmer en knopp mellan fingrarna kunde eleverna 

med hjälp av metaforer uttrycka kådans funktion för knopparna: 

L: Varför tror ni kådan kom ut när vi höll i knoppen? Vad var det som gjorde att vi fick kåda på 

fingrarna? 

E: För att det är ett skyddande lager så att kådan inte ska komma ut och så när man värmer det där 

lagret så värms det upp så kommer kådan ut. 

L: Ja! Precis.  Det är värmen som gör att kådan kommer ut. 

 

I den här situationen gavs eleverna möjlighet att samtala om och uppleva fenomenet på ett 

konkret sätt. Den här situationen var viktig för att eleverna skulle erfara att värme har betydelse 

för knopparna. 

 

Slutskedet, lektionerna 6 och 7, tillbringades i skolskogen, där eleverna arbetade i mindre grupper 

med att undersöka barrträden och på skolgården där eleverna undersökte björkknoppar genom att 

värma dem mellan fingrarna och för att se vad som hände. Avslutningsvis sammanfattade klassen 

vad de lärt sig under ämnesområdet trädens vinterliv. I slutskedet av temaarbetet förekom 

fortfarande yttranden inom kategori 1, 3 och 4 medan yttranden inom kategori 2 inte förekommer 

i datamaterialet. I stället dök en ny kategori upp, kategori 5.  
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Kategori 5: Sinnliga iakttagelser och erfarenheter 

Denna kategori tillkom i slutskedet av ämnesområdet och handlade om elevernas sinnliga 

upplevelser av trädens vinterliv. Eleverna uttryckte här metaforer för vad de upplevde när de 

undersökte björkknopparna som de ännu inte kan sätta naturvetenskapliga ord på.  Några elever 

samtalade om det de upplevde med sin känsel och uttryckte då: ”De kändes vassa å sköna å lite 

kladdiga”. I likhet med det uttryckte också flera elever: ”När dom har spruckit då är dom 

kladdiga” En annan elev: ”Den blev lite mer kletig å, ja, kletig... mer kåda” Den här eleven kan 

relatera det kletiga med erfarenheter eleven har om kåda.  Flera elever uttryckte även metaforer 

liknande de här: ”Min blev mjuk”.  

Andra elever talade om upplevelser med luktsinnet på det här sättet: ”det luktar vår!”. När 

eleverna gnuggade knopparna mellan fingrarna värmdes knoppen upp och en lukt utsöndrades, 

denna lukt relaterade eleverna till lövsprickningen som sker på våren. I likhet med föregående 

citat uttryckte även några elever det här om vaxet på barret: ”Det där vaxlagret det luktar ungefär 

likadant som på löv”. Eleverna kunde med hjälp av luktsinnet känna likheter mellan barrens lukt 

och lövens lukt.  Till skillnad från metaforerna som relaterar till vårens och lövens lukter 

uttryckte en elev: ”det blev mjukt och om man luktar på sina fingrar så luktade det som peppar”.  

Även smaksinnet användes för att uttrycka sig: ”det kommer ut nått gult klägg, också är dom 

jättegoda, också är dom alldeles platta” och ”sav är jättegott!”. Eleven som uttryckte att sav är 

jättegott relaterar björkknopparnas smak med björksav där eleven har förkunskaper om hur sav 

smakar.  

Situationen eleverna befann sig i påverkade det eleverna upplevde, de fick använda sina sinnen 

för att skapa förståelse. Genom konversationen nedan kan vi se att situationen gav eleverna 

möjlighet att se samband mellan kådans funktion i knopparna och vaxets funktion på barren. 

 

L: Vi upptäckte ju nånting där ute med knopparna. Vad upptäckte vi? Vad händer när man 

gnuggade den så här mellan fingrarna? 

(...) 

E1: Det var kåda. 

L: Det var kåda, och det var helt rätt. Varför tror ni att det finns kåda inuti den där lilla, lilla 

knoppen? Den här kådan som finns har en uppgift. 

E2: För att den inte ska frysa och få frostskador. 

L: Precis, den här lilla, lilla knoppen som jag håller här, behöver skyddas, först utav det här 

bruna som är runt om, som heter fjäll och som skyddar och under det finns det kåda. Det är 

precis som E2 säger, det ska skyddas mot frostskador. 

(...) 

L: Vad var det som gjorde att barrträden inte frös då? Det är ju vatten i dom här barren 

också. 

E3: Det var ett vaxlager. 

L: Vaxlagret ja. På löven skyddar den här kådan som är i knoppen och på barret då skyddat 

det där vaxlagret och det var ju det vi målade. 
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I konversationen ovan frågade läraren eleverna vad de upptäckte när de gnuggade 

knopparna mellan fingrarna, eleverna hade då upptäckt att det var kåda i knopparna som 

skyddar knopparna mot kyla. Läraren kunde då hjälpa eleverna att se sambanden mellan 

kådans funktion i knopparna och vaxets funktion på barren. Detta sker inom den proximala 

utvecklingszonen i likhet med tidigare exempel om att läraren är den mer kompetente. 

Resultatsammanfattning 

Jag har här som avsikt att sammanfatta hur elevers sätt att samtala om ämnesinnehållet förändras 

över tid och vad i undervisningssituationerna som påverkade elevernas sätt att samtala. 

Kategori 1: Antropomorfistiska metaforer. 

I startskedet använde eleverna ett antropomorfistiskt språkbruk genom att använda människan 

som referens och använder då begrepp som hår, hud, fötter, armar och mage, liksom att träden 

har byxor och kläder. Detta språkbruk ökade efterhand och eleverna använde begrepp som väntar, 

få, gillar, sover och säger i allt större omfattning, vilket kan bero på att läraren också använde och 

uppmuntrade till ett antropomorfistiskt språkbruk genom hela arbetsområdet.  

 

Kategori 2: Metaforer för att beskriva ett fenomen med hjälp av tidigare erfarenheter. 

Metaforer för att beskriva fenomen med hjälp av tidigare erfarenheter kunde vi se mest av i 

startskedet då eleverna relaterade trädens vinterliv till bland annat fotosyntesen. Ju längre in i 

ämnesområdet vi kom desto mindre användande av metaforer för tidigare erfarenheter kan vi se 

och i slutskedet har de helt försvunnit. Eleverna använde istället mer och mer nya metaforer för 

nyvunnen kunskap för att beskriva olika fenomen. 

Kategori 3: Fokus på yttre faktorer. 

I startskedet av ämnesområdet trädens vinterliv samtalade eleverna om vilka yttre faktorer som 

påverkade träden under vintern, eleverna menade att bland annat snön avgjorde om det var vinter 

eller inte. Eleverna tittade också på hur hela trädet såg ut på vintern. Allt eftersom förändrades 

elevernas samtal om yttre faktorer och gick från att beskriva hur hela träd ser ut, likheter och 

skillnader till att beskriva de mindre delarna på träden som barren, knopparna och barken. Genom 

hela ämnesområdet använde läraren bilder som stöd i undervisningen. Eleverna fick då möjlighet 

att se hur träden såg ut och vilka likheter och skillnader de hade. Även situationer som exkursion 

i skolskogen och undersökning av björkknoppar var en påverkan på elevernas samtal då eleverna 

fick uppleva fenomenen i dess rätta miljö. 

Kategori 4: Metaforer för att uttrycka nya kunskaper. 

Den här kategorin tillkom i mittskedet av ämnesområdet och fanns med även i slutskedet. 

Metaforerna handlade inte om elevernas förkunskaper om fotosyntesen utan de visade att 

eleverna har nya kunskaper och erfarenheter. Eleverna använde metaforer och begrepp som 

samtalats om i undervisningen. Genom att använda artefakter som pensel, papper, kladdkrita och 

vattenfärg fick eleverna möjlighet att samtala om trädens funktioner mot vinterns kyla. Eleverna 

och läraren samtalade tillsammans om vad som hände i uppgiften och på det sättet pågick ett 
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lärande och en förståelse inom den proximala utvecklingszonen. Situationen där eleverna värmde 

knoppen mellan fingrarna gav eleverna nya kunskaper som de uttryckte med metaforer för 

kunskap som de vunnit under ämnesområdets gång. 

 

Kategori 5: Sinnliga iakttagelser och erfarenheter. 

I slutskedet av ämnesområdet trädens vinterliv tillkom ytterligare en kategori, sinnliga 

iakttagelser och erfarenheter. Eleverna uttryckte här metaforer för vad de upplevde under 

exkursionen och observationen av skolträdet som de ännu inte kan sätta naturvetenskapliga ord 

på.  
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Metoddiskussion  

För att besvara mina forskningsfrågor valde jag att vara deltagande observatör och samtidigt 

använda mig av filminspelning, ljudinspelning och att föra fältanteckningar som metod. Alla 

filmer och ljudinspelad data har transkriberats.  

Urvalet bestod av en hel klass med 18 elever i årskurs 1 – 3. Jag dokumenterade samtalen genom 

att använda filmkamera, ljudinspelning och fältanteckningar. Detta innebar att jag fick mycket 

data som ibland var svår att transkribera eftersom eleverna var många till antal, orsakade mycket 

småprat mellan varandra och det lät i bord och stolar. Vid genomgångarna fångades många 

elevers samtal på både filmkamera och ljudinspelningen eftersom läraren delegerade ordet till 

olika elever. När eleverna hade individuella skrivuppgifter fann jag det positivt att urvalet bestod 

av alla elever i klassen då jag hade möjlighet att gå runt och samtala med eleverna om 

ämnesområdet, då med ljudinspelningen med mig. Vid grupparbeten hade en fokusgrupp varit 

bättre som urval, vilket hade gett mig möjlighet att följa endast en grupp och fånga deras samtal 

över tid istället för att springa mellan grupperna. Detta hade sparat tid och jag hade fått mer data 

att använda från grupparbetstillfällena. I det urval jag valde var det svårt att få med alla elevers 

samtal när de hade grupparbeten vilket gjorde att data gick förlorad. Jag anser däremot att 

sannolikheten för vad dessa data har för betydelse för resultatet är liten eftersom eleverna i hög 

grad använde samma språkbruk. 

Jag valde att vara deltagande observatör vid datainsamlandet, detta innebar att jag deltog i 

undervisningen tillsammans med läraren och eleverna. Fangen (2005) menar att jag som forskare 

kan förändra och påverka situationerna genom att vara närvarande, det är därför viktigt att 

forskaren kan smyga in i sammanhanget så att de som ingår i det inte blir osäkra av forskarens 

närvaro. Eftersom jag känner eleverna väl och de är vana vid att jag är närvarande i klassrummet 

var det ingen elev som kände sig obekväm med att jag var där. Detta var en stor fördel vid 

datainsamlandet då eleverna var helt naturliga i alla undervisningens moment och tillsammans 

med mig, vilket också var syftet med detta val av metod. Nackdelen med att eleverna kände mig 

väl var att de vågade säga emot, ifrån och prata om annat när jag samtalade med dem, vilket 

också påverkade datainsamlandet på det sätt att jag fick plocka bort mycket irrelevant i 

transkriberingsfasen. Om jag inte känt eleverna vid datainsamlandet hade det kunnat påverka 

elevernas sätt att samtala med mig, de hade kanske blivit osäkra och mer fåordiga, vilket hade 

inneburit att jag inte fått ta del av elevernas samtal på samma sätt som om jag känner dem. 

Eftersom elevernas trygghet med mig innebar att de vågade prata om annat än om det lektionerna 

avsåg att göra påverkade det datainsamlandet, vilket det också hade gjort om jag inte känt 

eleverna sen tidigare. Slutsaten jag drar är att eftersom jag hade samlat in omfattande data och 

eleverna skulle kunna påverka datainsamlandet på samma sätt oavsett om de känner mig eller 

inte, hade inte resultatet förändrats avsevärt mycket om jag hade valt att studera en klass jag inte 

känner.  
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Enligt Christoffersen och Johannesen (2015) är valet av kontext viktigt för en deltagande 

observatör, det gäller att forskaren hittar den kontext som belyser problemställningen forskaren 

har. Min frågeställning handlade om elevers sätt att samtala om ämnesinnehållet över tid, och vad 

i undervisningssituationerna som påverkade sättet att samtala, under ett arbete i naturvetenskap. 

Kontexten för att besvara denna forskningsfråga kändes relevant eftersom eleverna befann sig i 

situationer de var vana vid och där samtal med lärare och klasskamrater var naturliga för dem. 

Datainsamlingsmetoden blev därför relevant för min forskningsfråga. Hade jag istället valt till 

exempel intervjuer som datainsamlingsmetod hade inte kontexten varit densamma. Vid intervjuer 

hade jag suttit tillsammans med en eller fler elever i en kontext som inte var naturlig för eleverna 

där jag som forskare hade ställt de frågor jag ansåg var viktiga för datainsamlingen. I 

intervjusituationer finns det både en möjlighet och en risk att påverka eleverna. Backman et al. 

(2012) menar att denna påverkan kan vara särkskilt stark om till exempel en vuxen intervjuar ett 

barn. Jag ville påverka elevernas samtalande så lite som möjligt. Eftersom jag redan kände 

eleverna ansåg jag att min påverkan skulle vara mindre om jag var deltagande observatör än om 

jag hade intervjuat dem. Jag valde att undersöka elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet 

och vilka faktorer som påverkar samtalet i kontexter som är naturliga för dem. Vid intervjuer 

hade jag inte haft möjlighet att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas sätt att samtala 

eftersom faktorerna ingick i de kontexter som var naturliga för dem. Intervjuer hade därför inte 

besvarat min forskningsfråga lika bra som de datainsamlingsmetoder jag valde gjorde.   

För att samla in data valde jag att använda mig av ljudinspelning i mobiltelefon, videofilmning 

med filmkamera och fältanteckningar. Vid första datainsamlingstillfället förlorade jag värdefull 

data eftersom jag inte kontrollerat att filmkameran hade fulladdat batteri. Jag hade heller inte valt 

ljudinspelning som datainsamlingsmetod för denna lektion. Detta innebar att jag endast hade 

mina fältanteckningar att utgå ifrån vid analysen av datamaterialet. Jag gick därmed miste om 

exakta citat från eleverna under genomgång och vid observation av skolträdet. Vid grupparbetet 

satt jag tillsammans med en grupp som behövde extra stöd vilket gjorde att jag fick 

fältanteckningar med citat från denna grupp. Enligt Christoffersen och Johannesen (2015) är den 

viktigaste tiden för anteckningar direkt efter ett observationstillfälle, det är då forskaren minns 

det hen observerat allra bäst.  Direkt efter lektionens slut antecknade jag därför allt jag kunde 

minnas och la till det i mina fältanteckningar. Misstaget med filminspelningen kostade mig 

information om elevernas språkbruk i startskedet av ämnesområdet. Den påverkan detta hade på 

resultatet anser jag däremot var liten eftersom jag fångat flera elevers samtal i mina 

fältanteckningar.  Jag såg att de fältanteckningar jag fört vid senare observationstillfällen stämde 

överens med transkriberingen från filmerna och ljudinspelningarna. Jag drar därför slutsaten att 

de anteckningar jag förde under första datainsamlingen stämmer bra överens med den data som 

gick förlorad. På grund av detta misstag valde jag att använda både filminspelning och 

ljudinspelning i den fortsatta datainsamlingen, vilket jag fann positivt eftersom jag fångade 

många olika samtal jag annars inte hade uppfattat. Att använda fältanteckningar i datainsamlandet 

var stundvis svårt då eleverna samtalade mycket, fort och i mun på varandra. Jag fick vara noga 
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med att skriva viktiga stödord och meningar som kunde hjälpa mig att minnas vad som sas och 

gjordes under lektionerna.  

Jag bar på ljudinspelningen när jag gick runt i klassrummet och samtalade med eleverna, vilket 

registrerade samtalen mellan eleverna och mellan mig och eleverna. Under genomgångarna och 

repetitionerna låg mobiltelefonen med ljudinspelningen längst fram i klassrummet. Filmkameran 

fick stå placerad på ett skåp längst bak i klassrummet under lektionerna. Att ha ljudinspelningen 

längst fram i klassrummet och filminspelningen längst bak fann jag positivt för datainsamlingen 

då de fångade elevers samtal på olika ställen, samtal jag annars hade missat. Filmkameran 

filmade även det läraren gjorde på tavlan, detta var till hjälp vid transkriberingen av 

datamaterialet då jag kunde anteckna vad läraren gjorde. Filminspelning och ljudinspelning var 

inte alltid bra, vid genomgångar/repetitioner, gruppuppgifter och vid enskilt arbete var det ibland 

svårt att urskilja elevernas samtal när några elever pratade väldigt tyst samtidigt som elever 

pratade i mun på varandra och det lät i stolar och bord, eftersom filminspelning och 

ljudinspelning tar med alla olika sorters ljud. 

Genom att använda både filminspelning och ljudinspelning fick jag mycket data att transkribera. 

Jag valde att transkribera filmerna först eftersom jag fick med vad läraren gjorde längst fram i 

klassrummet. Sedan kompletterade jag texterna med att transkribera ljudinspelningarna och fyllde 

på där något saknades. Avslutningsvis jämförde jag den transkriberade datan med mina 

fältanteckningar och fick då syn på att mina anteckningar stämde mycket bra överens med den 

transkriberade datan. Även här tillförde jag anteckningar i det transkriberade datamaterialet 

utifrån mina fältanteckningar när filmerna eller ljudinspelningarna missat något. Detta sätt att 

arbeta med min insamlade data fann jag positivt. Datamaterialet blev väl strukturerat och 

lättöverskådligt vilket kan vara svårt när en har mycket data att arbeta med. 

I analysen av mitt insamlade datamaterial inspirerades jag av den fenomenografiska 

forskningsansatsen genom att undersöka om det fanns kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt 

att samtala om ämnesinnehållet – trädens vinterliv. Jag valde att dela upp datamaterialet i tre 

delar, startskede, mittskede och slutskede. I varje skede fann jag kategorier, dessa kategorier gav 

mig möjlighet att se om det fanns en progression i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet. 

På samma sätt analyserade jag sedan vilka faktorer som kan påverka elevernas sätt att samtala. 

Eftersom jag hade mycket data att analysera behövde jag strukturera upp materialet på ett konkret 

sätt. Att först dela upp datan i startskede, mittskede och slutskede och slutligen finna kvalitativt 

skilda kategorier i dessa hjälpte mig i min analys av mitt datamaterial. Detta innebar att jag 

tydligt såg hur eleverna samtalade om ämnesinnehållet, om det fanns en progression och vad i 

undervisningen som påverkade elevernas samtalande.   

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar tillförlitlighet, om hur noggrant och exakt undersökningens data är, om vilka 

data som används, sättet de samlas in på och hur de bearbetas (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Reliabilitet innebär att samma aspekt av det som mäts ska kunna ge samma resultat vid 



36 
 

upprepade tillfällen (Backman et al., 2012; Stensmo, 2002). I forskning betyder validitet giltighet 

eller överensstämmelse. Validiteten visar i vilken grad giltigheten i det empiriska materialet har 

som en avser att studera eller det problem som studien avser att belysa (Stensmo, 2002). 

Backman et al. (2012) förklarar att datainsamlingen har hög validitet om den mätt det som 

undersökningen avsett att mäta, att data representerar det undersökningen handlar om.  

Som datainsamlingsmetoder valde jag att vara deltagande observatör, föra fältanteckningar, 

använda filminspelning med filmkamera och ljudinspelning i telefon. Dessa metoder användes 

samtidigt vid all datainsamling, vilket gav mig ett rikt datamaterial. I analysen av materialet såg 

jag att de metodval jag gjort kompletterade varandra, att all data innehöll samma typ av 

information. Eftersom studien avsåg att besvara förändringen hos elever i grundskolans årskurs 1 

– 3 sätt att samtala över tid och vad som påverkade sätten att samtala var urvalet av informanter 

helt rätt. Urvalet bestod av 18 elever i årskurs 1 – 3, vilket var åldersgruppen för studien. 

Undersökningen följde eleverna under sju lektioner i olika situationer vilket innebar att jag kunde 

synliggöra vad som påverkade elevernas samtal över tid och se förändringen i samtalen. Om jag 

eller någon annan skulle göra om denna studie på samma sätt och i samma klass skulle resultatet 

inte förändras avsevärt på grund av det rika datamaterialet, beskrivningen av tillvägagångssättet 

och att undersökningen mätt det den skulle mäta. Det innebär att det är hög reliabilitet och 

validitet på denna studie. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur elever i grundskolans årskurs 1-3 

använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Studien avser att 

besvara hur elevers sätt att samtala om det naturvetenskapliga ämnesinnehållet förändras över tid, 

och vad i undervisningen som påverkar sättet att samtala. I denna studie kan jag se en förändring 

i elevernas sätt att samtala om naturvetenskap. Förändringen sker inom fem kvalitativt skilda 

kategorier vilka jag fann i analysen av datamaterialet: 

 elevernas användande av antropomorfistiska metaforer,  

 metaforer för att beskriva ett fenomen med hjälp av tidigare erfarenheter,  

 fokus på yttre faktorer,  

 metaforer för att uttrycka nya kunskaper, 

 sinnliga iakttagelser och erfarenheter. 

Det som påverkade förändringen i elevernas sätt att samtala låg inom det sociokulturella 

perspektivet där eleverna i kommunikation med klasskamrater och lärare utvecklar sitt språk 

inom den proximala utvecklingszonen. Förändringen i elevernas språkbruk förekom även med 

hjälp av artefakter och i situationerna de befann sig. Jag är medveten om att de faktorer som 

påverkade elevernas samtal går in i varandra, att en påverkan kan ske tillsammans med en annan, 

jag har valt att redovisa de faktorer jag anser vara de som påverkat elevernas samtal mest.  

Både jag som deltagande observatör och läraren hade en betydande roll för förändringen i 

samtalet hos eleverna då vi var de som uttrycke och uppmuntrade till det språkbruk som eleverna 

approprierade. Jag anser att både jag och läraren inte använde ett naturvetenskapligt språkbruk 

utan mer ett vardagligt språkbruk med inslag av naturvetenskapliga begrepp vilket innebär att 

eleverna framförallt mot slutet av ämnesområdet använde ett vardagligt språkbruk med allt mer 

naturvetenskapliga begrepp i deras samtal för att beskriva fenomen. Gemensamt för alla ämnen i 

naturvetenskap är att LGR11 lyfter fram vikten av att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett 

naturvetenskapligt språk i undervisningen. Jag tolkar detta som att det är viktigt att läraren är den 

som besitter detta språk då eleverna approprierar det. 

Resultatet visar att i startskedet på ämnesområdet använde eleverna antropomorfistiska metaforer 

genom att använda begrepp som att träden har hår, hud och fötter. Detta språkbruk hos eleverna 

ökade allt eftersom ämnesområdet fortskred och eleverna använde allt mer antropomorfistiska 

metaforer som att träden gillar när vi klättar i träd, de sover och väntar på att få vakna. I 

resultatet kan vi se att läraren är den som påverkade eleverna till ett antropomorfistiskt språkbruk 

genom att själv använda metaforer som känna, veta och märka. Vi kan också se att läraren 

uppmuntrade eleverna att använda antropomorfistiska metaforer, och att hen också bekräftade 

eleverna när de använde dem, vilket innebar att eleverna approprierade detta språkbruk. Även 

Thulin (2006) såg i sin studie i förskolan att läraren var den som lanserar detta språkbruk på 

barnen genom att använda det som ett medel för att fånga elevernas uppmärksamhet mot något 

och för att förstärka och utveckla barnens resonemang. Varför läraren använde ett 
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antropomorfistiskt språkbruk kan vara att läraren inte själv har eller känner sig bekväm med det 

naturvetenskapliga språkbruket och det antropomorfistiska språkbruket ligger närmast till hands 

för att förklara fenomenen för eleverna. Det kan också vara så att läraren hoppas att väcka 

elevernas intresse och nyfikenhet för innehållet genom att använda antropomorfistiska metaforer 

(Thulin, 2006). En risk med att använda antropomorfistiskt språkbruk kan vara att det 

naturvetenskapliga innehållet inte syns på grund av att mänskliga egenskaper tar över (Thulin, 

2006). Men å andra sidan kan metaforer fungera som en brygga mellan vardagsspråket och det 

naturvetenskapliga språket när upplevelser, abstrakta begrepp, skeenden och funktioner 

förmedlas (Vikström, 2008).  

Att metaforer kan användas som en brygga kunde vi se när eleverna använde metaforer för att 

beskriva fenomen med hjälp av tidigare erfarenheter i början av ämnesområdet, dessa 

erfarenheter kopplades ofta till fotosyntesen. I likhet med resultatet i denna studie menar 

Stålhammar (1997) att vetenskapliga metaforer utvidgar vår kunskap om det okända genom att 

använda det redan kända. I resultatet kan vi dessutom se att ju längre in i ämnesområdet eleverna 

kom desto mindre metaforer med deras förkunskaper använde de. Det kan tolkas med att 

elevernas metaforiska förklaringar är en del av deras ansträngningar att förstå naturvetenskapliga 

fenomen (Vikström, 2008). Allt eftersom ämnesområdet fortskred övergick eleverna allt mer till 

använda metaforer för att uttrycka nya kunskaper som inte kopplar till fotosyntesen, vilket kan 

tolkas med att eleverna använt metaforer som en brygga mellan tidigare kunskap och ny kunskap. 

Resultatet visar att elevernas användande av nya metaforer kunde kopplas till artefakter. Genom 

att bland annat använda artefakterna papper, pensel, kladdkrita och vattenfärg fick eleverna 

möjlighet att samtala om vad som skyddar barren från kyla. I uppgiften använde eleverna både 

språkliga och materiella redskap. Säljö (2012) menar att de språkliga och de materiella redskapen 

förekommer tillsammans och utgör varandras förutsättningar. Att redskapen utgör varandras 

förutsättningar visar sig i resultatet, eleverna fick möjlighet samtala tillsammans med mig, läraren 

och klasskompisar om bilduppgiften för att bilda sig uppfattningar om hur barrträden klarar 

vintern och göra kopplingar mellan lövträdens och barrträdens funktioner. Samtalen mellan mig 

och eleverna och läraren och eleverna låg inom den proximala utvecklingszonen. Eleverna 

konstruerar inte ett nytt språkbruk själv utan de approprierar tankeformer och olika sätt att 

resonera tillsammans i mänskliga verksamheter (Säljö & Wyndhamn, 2002).   

Under hela ämnesområdets gång användes bilder som stöd i undervisningen. Genom bilderna 

uppmuntrades eleverna till samtal, i dessa samtal fick eleverna möjlighet att se likheter och 

skillnader mellan olika typer av barrträd, och även mellan barrträd och lövträd. I skolskogen fick 

eleverna bekräftat att träden ser olika ut, de fick även i uppdrag att undersöka de mindre delarna 

på träden så som barr och bark, vilket kan ha hjälpt eleverna till att samtala om de mindre delarna 

på träden. Eleverna arbetade tillsammans i grupparbeten. I varje grupp fanns det elever som 

kunde mer än sina klasskamrater, dessa elever bidrog till ett lärande inom den proximala 

utvecklingszonen. Ett tydligt exempel på det är konversationen vi kan se i resultatdelen där en 

elev funderade på om barrträden kallades för barrfällare då lövträden kallades för lövfällare och 
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en klasskamrat på ett tydligt och enkelt sätt förklarade att barrträden inte fäller sina barr. Detta 

bidrog till att fler elever än den elev som ställde frågan kunde samtala om skillnaden mellan 

lövträd och barrträd.  

I skolan handlar undervisningen i naturvetenskap ofta om abstrakta områden, läraren pratar med 

eleverna om saker de inte kan se och eleverna ska bilda sig en uppfattning om något som de inte 

upplevt tidigare. Det kontextuella stödet i undervisningen är litet (Hajer & Meestringa, 2010). 

När det kontextuella stödet är stort är kontexten tydlig. Eleverna kan dela med sig av sina 

upplevelser, uttrycka exempel och utbyta kunskaper och erfarenheter (Hajer & Meestringa, 

2010). I denna studie fick eleverna under ämnesområdets gång observera skolträdet och vara på 

exkursion i skolskogen där det kontextuella stödet var stort. Eleverna kunde ge exempel, de 

utbytte kunskap och erfarenheter, uttryckte sina upplevelser om hur träden såg ut, hur de trodde 

att trädet lever på vintern och upplevde träden med sina sinnen. Undervisningssituationerna inne i 

klassrummet var däremot mer abstrakt än ute bland träden. Resultatet visar att det sker en 

förändring i elevernas samtal när de upplever undervisningen i kontexten i skogen. Läraren knöt 

ihop elevernas upplevelser och erfarenheter från observationerna och exkursionen i 

undervisningen så det abstrakta blev konkret. Det kontextuella stödet blev därför stort i 

undervisningen, vilket innebar att elevernas samtal om trädens vinterliv förändrades.  

Vygotskij (1978; 1999, refererad i Vikström, 2005) menade att eleverna lär sig de 

naturvetenskapliga begreppen uppifrån och ner, eleverna måste arbeta sig ner till konkreta 

erfarenheter och iakttagelser. De vardagliga begreppen blir då en bas för de vetenskapliga 

begreppen. I denna studie upplever jag att både jag och läraren går nerifrån och upp genom att 

utgå från elevernas vardagsspråk för att sedan försöka bygga upp ett naturvetenskapligt språk hos 

eleverna. Eleverna fick i undervisningen samtala, med hjälp av metaforer, sig fram till ord och 

begrepp som vi sedan bekräftade. Jag kan också se att både jag och läraren var de som bidrog till 

att eleverna inte utvecklade ett naturvetenskapligt språk. Eleverna utvecklade förståelse för 

begrepp men använde dessa begrepp i ett vardagsspråk på samma sätt som vi gjorde. Det var 

både jag och läraren som hade språket och begreppen som förmedlades till eleverna. I 

överensstämmelse med Hajer och Messtringa (2010) anser jag att det inte finns utrymme för 

samtal i klassrummet så som i vardagen, vilket innebär att eleverna inte kan samtala sig till 

förståelse i samma utsträckning som i vardagen. I vardagen är kontexten tydlig, eleverna samtalar 

om sina upplevelser om hur dagen varit, vilket väder vi har, de visar, exemplifierar och utbyter 

erfarenheter. I skolan handlar det om mer abstrakta områden, områden eleverna inte kan se och 

ställen de aldrig varit till som de ska bilda sig en uppfattning om (Hajer & Meestringa, 2010). Det 

vardagliga språket och det naturvetenskapliga språket har olika syften och är därför anpassade till 

olika situationer (Skolverket, 2012a). Vi kan ta ett exempel från den här studien – begreppet vila. 

Vila relaterade eleverna till sova, när träden vilar på vintern sover de. I naturvetenskapen vilar 

träden på vintern för att överleva. Läraren bekräftade eleverna när de använde metaforen sova 

vilket kan innebära att eleverna inte vet den faktiska betydelsen av att träden vilar på vintern utan 

tror att vila innebär sova så som människan gör. Att använda metaforer för att förklara ett 
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fenomen kan innebära att relevanta vetenskapliga drag av fenomenet går obemärkt förbi 

(Jakobsson & Wickman, 2007).  

Styrdokument och läraruppdrag 
LGR11 lyfter fram vikten av att eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt språk, 

att de får samtala om och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att 

beskriva och förklara naturvetenskapens sammanhang (Jönsson et al., 2013; Skolverket, 2016). 

Eleverna ska i biologin ges möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelser och 

aktuella händelser (Skolverket, 2016). Resultatet i den här studien visar att samtalet är viktigt, 

men också på hur viktigt det är för läraren att använda ett korrekt språkbruk eftersom eleverna 

approprierar lärarens språk i hög grad. Jag och läraren samtalade med eleverna om ett abstrakt 

område de inte hade kunskaper om. När jag samtalade med eleverna om ämnesområdet valde jag 

att använda ord jag tänkte att de redan kunde och förstod, vilket kan innebära att även jag bidrog 

till att eleverna inte fick rätt begrepp för det aktuella fenomenet, men det kan också innebära att 

eleverna kunde skapa förståelse för fenomenet och hitta sätt att uttrycka dem på. Eftersom det 

står i kursplanen för biologi i LGR11 att eleverna ska utveckla förmågorna att samtala om, tolka, 

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband 

i ibland annat naturen (Skolverket, 2016), är det viktigt att läraren har kunskaper och kännedom 

om det de undervisar inom, att läraren förstår de begrepp, modeller och teorier som eleverna ska 

arbeta med för att de ska ges möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna i 

naturvetenskap.  

Jag anser att resultatet i denna studie kan visa mönster som finns på fler skolor framförallt inom 

årkurserna 1-3 där lärarna inte är ämneslärare utan undervisar inom alla ämnen. Även Thulins 

(2006) studie som handlar om förskolebarn visade att barnen approprierade det språkbruk lärarna 

använde. Om det är så som min studie visar även på andra skolor kan det betyda att lärarna 

känner sig osäkra på det naturvetenskapliga ämnet eller att lärarna vill förklara på ett för eleverna 

lättare sätt och använder därför metaforer som knyter an till människan eller till elevernas 

förkunskaper. Detta kan i så fall innebära att viktigt innehåll om vetenskapliga fenomen missas. 

Samtidigt betyder inte det att metaforer är något dåligt utan de kan hjälpa eleverna att organisera 

sin kunskap, att göra abstrakt tänkande möjligt. Jag kommer i min yrkesroll ta med mig vikten av 

att jag som lärare kan och förstår det jag undervisar om, att jag kan begreppen, modellerna och 

teoriernas betydelser och hur jag använder dem i undervisningen. Jag kommer också att ta med 

mig värdet av att arbeta tillsammans i kontexter där det kontextuella stödet är stort då eleverna 

kan koppla detta till det abstrakta i undervisningssituationerna. 

Förslag till vidare forskning 

Skulle jag göra en studie idag skulle jag välja att observera en fokusgrupp istället för en hel klass 

och göra intervjuer med dem. Jag hade då undersökt vilka samband som finns mellan elevernas 

språk och elevernas förståelse av naturvetenskapliga fenomen.
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Bilaga 1  

Hej. 

Mitt namn är Ida Öhman och jag studerar till grundskollärare för årskurserna F-3 vid Luleå 

Tekniska Universitet. Just nu är jag inne på min sista termin av åtta och skriver mitt 

examensarbete inom ämnet Naturvetenskap och teknik. Examensarbetet är på avancerad nivå och 

på totalt 30 högskolepoäng (hp) av utbildningens 240 hp.   

I mitt examensarbete kommer jag att studera om elevers sätt att samtala om ett ämnesinnehåll 

förändras över tid under ett arbete i naturvetenskap. Syftet med studien är att öka kunskapen om 

hur elever i grundskolans årskurs 1-3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete 

i naturvetenskap. Studien kommer att genomföras mellan vecka 11-15. 

Jag kommer att genomföra studien genom att spela in samtal och filma situationer där samtalet är 

centralt. Det inspelade materialet kommer att behandlas så att inga obehöriga, förutom de som är 

knutna till studien, kan ta del av dem. Barnen kommer att avidentifieras. Inget barn kommer att 

kunna identifieras av utomstående. Datan som samlas in kommer att transkriberas, analyseras och 

användas endast för denna studies ändamål. Allt inspelat material och alla anteckningar kommer 

vid avslutat arbete att raderas.  

Denna studie kommer att presenteras i form av en uppsats. Uppsatsen kommer att publiceras och 

blir då offentlig för allmänheten och kan hämtas via Luleå Tekniska Universitetets hemsida.  

Jag kommer i denna studie att följa forskningsetiska principer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Eftersom studien involverar barn krävs ett skriftligt samtycke från barnets vårdnadshavare. Det är 

viktigt att veta att deltagande i studien är frivilligt och barnet har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan någon som helst motivering.  

Barnet kommer givetvis också att ges möjlighet att godkänna sitt deltagande i studien innan 

studien påbörjas. 

Med vänlig hälsning 

Ida Öhman 

 

Ort:__XXXXX           den____XX/XX____2017 

 

Vid frågor och ytterligare upplysningar kontakta mig på: 

Mail:  XXXXXX@XXXXXXX   eller på 

Mobilnr: 07XXXXXXXX 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 
 

Samtycke till deltagande av ditt barn i denna studie 

Jag ger medgivande till att mitt barn deltar i studien om hur elever i årskurs 1-3 använder och 

utvecklar sitt språk i naturvetenskap. Svar önskas senast fredag 3/3- 2017.  

Barnets namn: ........................................................................... 

Ort:______________________ den _____/_____2017 

...................................................................................................... 

Namnteckning: vårdnadshavare 

 

 

Jag vill inte att mitt barn skall delta i studien, sätt kryss i rutan  

Barnets namn: ........................................................................... 

 

 

 

 


