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Abstract  

Vikström,  A (2002) From doing to enriched learning. An action research study of 
two teams of teachers work with science in school year 1-6. Licentiate thesis, no 
2002:54. Department of teacher education.  Luleå  University of Technology. 
IS SN:1402-1544.1SRN:LTU-LIC-02/54--SE 
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This paper describes an action research project in which six teachers in two different 
teams together with me developed science teaching and learning in their schools. As 
a teacher educator I had worked a lot with teacher competence development in 
science teaching and during that work raised a lot of questions. In the last years the 
national aim of teachers competence development has been that it should proceed 
from the expressed needs of teachers. Trying to do that I reflected upon that those 
needs expressed, maybe were not the most important needs to fulfil. I experienced 
that the teachers wanted to learn activities that they could imitate in their classrooms 
and that they did not ask themselves what was learnt. They took learning of the 
content for granted. Being convinced that an important factor for professional 
development is the teachers reflection and learning from their own practise the 
action research project started. For this study I raised two overall research questions: 

1. How far can the teachers develop professionally by learning to learn 
from their practise so that the schools science teaching also develop? 

2. What critical factors for this professional development can be 
described? 

The central value position for this study and it's associated theoretical framework is 
that learning is a process where the relation between the individual and the world is 
changed. Learning is always about learning something and if we have learnt, we are 
able to experience that something in a new and more complex way. To experience 
something in a new way means that the individuals focus and reflect upon aspects 
that they have not been focused upon before. Learning can also promote 
development and by looking at reflection as both a mean for, and a result of 
learning, follows that increased reflection is a mark of development. Reflection is 
then seen in a non-hiearchial way. Increased reflection means that the teacher has 
access to more, larger and more complex domains of reflection. 

The paper describes four action cycles. The first cycle started with the overall 
questions above but in the next cycles some specific questions were asked: "What do 
teachers learn by studying their students learning?" and "What do teachers learn 
by studying their students learning of a certain content when the teachers at the 
same time study the same content themselves?" "Content" in this case is especially 
ecological understanding which is seen as a fundamental and important content in 
building a sustainable future on democratic foundations. 



To find the answers of the research questions various methods have been used. For 
example teacher's written reflections, notes from all our meetings, individual and 
group interviews and observations have been the foundation for my interpretation of 
what has occurred. I have made a naturalistic generalization. This paper and the 
results presented are my responsibility but the teachers have seen and commented 
upon my generalizations. 

The main results of this study are that the critical factors for the teacher's 
professional development in science teaching are whether the teachers focus upon 
learning the content at all, to what extent they are able to focus upon qualitative 
aspects of the content and if they were able to focus upon what their students 
understand of those aspects. Four domains of reflection are described; each domain 
is embedded in, and interact with others. 

1. Focus upon doing where the learning of content is taken for granted. The 
teacher is working within a "zone of security" which means that this 
teacher avoids content that is seen as too difficult. Science activities to 
imitate is what the teacher wants to learn. Many factors in the working 
situation of teachers explain why this domain is often dominant in 
teacher's reflection. 

2. Focus upon quantitative learning of the content. In this domain the teacher 
has started to ask questions about learning the content but the teacher's own 
understanding is not sufficient to notice qualitative aspects in that learning. 
From that limitation follows that the teacher still acts within quite a narrow 
zone of security and that the content and teaching methods chosen are not 
so varied. 

3. Focus upon qualitative learning of the content. Now the teacher's own 
understanding is sufficient to notice the qualitative and most critical aspects 
of the content. The teacher is able to find his or her own teaching methods 
and contents that have been avoided before are now possible for the teacher 
to work with. The teacher also see that content as possible for the students 
to understand. 

4. Focus upon dialogue with a starting-point in the content. To reach this 
domain it is not enough that the teacher's own understanding of the content 
is sufficient. The teachers also has to understand what the student 
understands of that content and use that as a starting-point their teaching. 
By focusing on dialogue with the students the teacher's own learning is 
increased, the teacher and the students are learning in parallel structures. 

Finally, I discuss what concrete consequences it could have if a teacher focuses 
more on a certain domain than another, what can be the reasons for many teachers to 
reflect as they do, and what can be done to improve this. 

Summary in English can be ordered from the Department of Teacher Education.  
Luleå  University of Technology 
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Sammanfattning 

Lärarna och skolans utveckling 

Mitt eget engagemang i skolans och lärarutbildningens 
ekologiundervisning grundar sig i  en  övertygelse att ekologisk 
förståelse är viktig kunskap ur ett demokratiperspektiv. I begreppet 
ekologisk förståelse ingår  de  tre insikter Carlsson  (1999)  beskrivit; 
insikten om fotosyntesen som grund för livet på jorden, insikten om 
materians cirkulation och insikten om solenergin som basen för alla 
organismers energiförsörjning.  

En  tillbakablick på  de  senaste femtio årens utveckling när det gäller 
lärares fortbildning och skolans utveckling visar på ett allt större lokalt 
inflytande. Ett förhållandevis nytt inslag i denna utveckling är 
aktionsforskning som kompetensutveckling där forskare och 
forskande praktiker tillsammans bedriver forskning som ingriper i, 
och påverkar  den  praktik där forskningen bedrivs.  Min  utgångspunkt i 
denna uppsats är att lärare som ifrågasätter  sin  egen praktik och 
fördjupar  sin  reflektion över denna, också kan öka  sin  individuella 
kompetens och utvecklas professionellt. 

Projektets bakgrund och det dubbla syftet 
Bakgrunden till  den  aktionsforskningsstudie uppsatsen handlar om är 
att  jag  som lärarutbildare deltagit i kompetensutvecklingsinsatser 
finansierade av Skolverket vars syfte var att utgå från skolornas egna, 
uttryckta behov.  De  fortbildningsönskemål som då framfördes 
upplevde  jag  som att det lärarna ville lära sig var övningar och 
aktiviteter  de  kunde överföra direkt till  sin  undervisning. Lärarna ville 
härma,  de  ville lära att "göra". Innehållet i lärandet problematiserades 
inte utan  togs  för givet. Även om  jag  kunde  se  att fortbildningen  togs  
emot positivt av lärarna och också fick många positiva effekter i 
skolorna kände  jag  att detta inte var tillräckligt.  Jag  ville fördjupa 
lärarnas reflektion över vad som lärdes när något gjordes. Mot denna 
bakgrund fick kompetensutvecklingsinsatserna  en  ny  form  där lärarna  
skulle  vara aktionslärande, dvs utveckla  sin  naturvetenskapliga 
undervisning och lära i  sin  egen praktik och  jag skulle  vara 
aktionsforskare och finna svar på mina forskningsfrågor. 
Aktionsforskningsstudien fick därmed ett dubbelt syfte.  De  två 



övergripande forskningsfrågor som funnits med genom hela studien 
är:  

1. I vilken utsträckning kan lärarna utvecklas professionellt 
genom att lära att lära i  sin  praktik så att skolans 
naturvetenskapliga undervisning genom detta också utvecklas?  

2. Vilka kritiska faktorer för denna utveckling kan beskrivas? 

Lärande, utveckling och forskning i aktion 
I kapitel  3  ges  en  översikt över några av  de  olika perspektiv som finns 
på begreppen lärande, reflektion och utveckling. Hur  jag  själv 
förhåller mig till dessa begrepp ser  jag  som viktigt inte minst med  
tanke  på att  jag  som aktionsforskare direkt intervenerat i själva 
forskningsprocessen och påverkat  den,  utveckling  har  studerats genom 
att utveckling  har  åstadkommits.  Den  syn på lärande  jag  intagit är 
icke-dualistisk, lärandet ser  jag  som  en  process där relationen mellan  
den  som lär och världen på något sätt förändras. Lärandet  har  för mig 
alltid ett innehåll och lärande kan innebära att detta innehåll kan 
erfaras på ett nytt och mer ändamålsenligt sätt. Aspekter som tidigare 
funnits i bakgrunden kan i lärprocesser lyftas fram till medveten 
reflektion genom att  variation  åstadkoms i det innehåll som erfars.  
Min  syn på utveckling är att utveckling kan främjas av lärande. Lärare  
har en central  funktion att främja  en  elevs lärande och utveckling 
genom att lyfta fram sådant som ligger inom räckhåll för  eleven.  
Reflektion ser  jag  som både ett medel för, och ett resultat av lärande.  
En  utökad reflektion kan därmed ses som ett tecken på utveckling och  
en  lärare som fördjupat  sin  reflektion  har  också möjlighet att utvecklas 
vidare.  Min  syn på reflektion är inte hierarkisk utan  jag  ser på 
reflektion som något som pågår inom olika domäner. Utökad eller 
fördjupad reflektion innebär då att reflektionen sker inom fler 
domäner och att fler kritiska aspekter uppmärksammas inom dessa 
domäner. 

Metod 

Aktionsforskning som begrepp, och dess cykliska förlopp,  har  sitt 
ursprung i  Kurt  Lewins arbete  under  1940-talet.  Sedan  dess  har  



diskussionen att indela aktionsforskningen i olika kategorier pågått, 
liksom diskussionen om vilka olika  roller  deltagare i ett 
aktionsforskningsprojekt kan, och bör  ha. En  vanlig typ av 
kategorisering är indelningen i teknisk, praktisk och frigörande 
aktionsforskning.  Min  egen syn är att detta ska ses som olika domäner 
av aktionsforskning, mer eller  mindre  inkluderande och interagerande 
med varandra. 	I  min  egenskap av lärarutbildare/forskare och 
naturvetare  har jag haft en  annan  roll  än  de  deltagande lärarna.  De  
lärare som deltagit i studien  har  inte av mig blivit utvalda som 
"försökspersoner" utan snarare är det tvärtom;  de har  valt mig när  de  
av eget intresse och engagemang gick  in  i projektet.  En  grundsyn i 
projektet  har  varit att vi alla velat bidra till ett trovärdigt resultat. 

Aktionsforskningens cykliska förlopp leder till  en  kontinuerlig 
datainsamling och analys som  sedan  ligger till grund för  den  
aktionscykel som följer. Studiens dubbla syfte leder till att 
forskningsmetoderna även blir till redskap för lärarnas lärande och 
utveckling. Genom att lärarna verbaliserats sig inför mig och 
varandra,  har de  bidragit med  data  till  min  forskning, samtidigt som 
detta fyllt  en  funktion för deras eget lärande.  De  använda 
datainsamlingsmetoderna som förekommit är lärarnas skriftliga 
reflektioner, anteckningar från samtliga tillfällen då vi träffats, 
lärarnas egna utskrifter  de  gjort av sina elevintervjuer, gruppintervju 
och individuella intervjuer av lärarna.  Under  analysen  har  detta gett 
mig underlag att beskriva kvalitativa skillnader i lärarnas utveckling.  
Jag har  därvid gjort  en  naturalistisk generalisering som också lärarna 
getts möjlighet att kommentera och påverka.  Den  kontinuerliga 
analysen som gett möjlighet till kontinuerlig  validering,  liksom 
lärarnas bekräftande reaktioner på resultatet är viktiga faktorer för 
resultatets trovärdighet och giltighet. 

Aktionscykel  1 
Under den  första aktionscykeln med arbetslaget på Fjärdskolan. 
handledde  jag de  tre lärarna genom ett tema kallat "Så ett frö".  De  
övergripande forskningsfrågorna fanns med  men  av särskilt intresse 
var att öka lärarnas reflektion över vad eleverna lärde sig  under  temat. 
Detta  skulle  lärarna studera genom att följa elevernas lärande genom 
portfoliometodik. Huvudresultatet av aktionscykeln var att lärarna 
insåg att portfolion som  den  var utformad inte gav särskilt mycket 



kunskap om vad eleverna lärde sig och lärarna beslöt därför att i nästa 
aktionscykel intervjua sina elever. För mig var detta ett tecken på att 
lärarna  nu  inte  tog  lärandet av innehållet lika mycket för givet. 

Aktionscykel  2 
Under den  andra aktionscykeln, "Insjön", med arbetslaget från 
Fjärdskolan innehöll temat ekologiska  studier  av ekosystemet i 
skolans närhet.  Till  denna cykel formulerade  jag en  specifik 
forskningsfråga med anknytning till  de  övergripande forsknings-
frågorna: Vad lär sig lärare av att studera sina elevers lärande? 
Temat inleddes och ayslutades med att lärarna intervjuade samtliga 
elever. Fyra intervjuer  per  lärare skrevs ut och användes som 
utgångspunkt vid  en  kombinerad utvärdering/gruppintervju vid slutet 
av temat. Här koncentrerade  jag min  datainsamling på lärarna som 
individer i högre  grad  än vid föregående aktionscykel. Resultatet 
pekade på att lärarna i varierande  grad  uppmärksammade kvalitativa 
aspekter i elevernas lärande och att brister i lärarens egen 
ämnesförståelse var avgörande för detta. När lärarna inte själva 
förstod aspekter av innehållet blev deras analys av elevernas lärande 
mer kvantitativ. Detta är något  jag  anser vara självklart  men  det som 
inte är lika självklart är vad lärarens egen medvetenhet om  den  egna 
förmågan att uppmärksamma kvalitativa aspekter betyder för  elevens  
lärande. Lärarens egen förståelse verkade också begränsa det läraren 
trodde var möjligt för elever att lära sig. Följden av detta blev  en  insikt 
hos både mig och lärarna själva att deras egen förståelse var  en  
överordnad aspekt av vad eleverna i  sin  tur fick möjlighet att lära sig. 

Aktionscykel  3 
Den  första aktionscykeln "Skolträdgården" med arbetslaget från 
Backskolan sammanföll i tid med arbetet med temat "Insjön" på 
Fjärdskolan och  min  forskningsfråga var här densamma. Även i denna 
aktionscykel intervjuade lärarna sina elever i början och slutet av 
temat och lärarreflektionerna på dessa intervjuutskrifter utgjorde mitt 
viktigaste dataunderlag. Resultaten från dessa bägge aktionscykler, 
"Insjön" och "Skolträdgården", bekräftade varandra på många sätt. 
Lärarnas syn på lärandet av innehållet kunde vara mer eller  mindre  
kvalitativ. Själv hade  jag  efter dessa aktionscykler insett att lärarna 
kunde intervjua sina elever med olika syften, antingen för att utnyttja 



dem  för  en  kontroll av  de  utförda undervisningsinsatsernas effekt på 
elevernas lärande, eller som ett redskap för läraren att lära mer om  
elevens  tänkande. Kunskap om  elevens  tänkande sågs i varierande  
grad  som ett redskap i undervisningen. Lärarna relaterade på olika 
sätt, och i olika  grad,  sitt eget lärande till elevernas.  Dialogen  med 
eleverna var mer eller  mindre central  i lärarnas reflektion. 

Aktionscykel  4 
Den  fjärde, och sista aktionscykeln, "Amaryllisen", var gemensam för  
de  två arbetslagen från Fjärdskolan och Backskolan. Tillsammans med 
ytterligare ett tjugotal lärare deltog  de  i  en  universitetskurs i ekologi. I 
kursen ingick ett av mig handlett utvecklingsarbete på  den  egna 
skolan. Därför kunde  min  forskningsfråga utvecklas till Vad lär sig 
lärare av att studera sina elevers lärande av ett specifikt innehåll när 
lärarna själva samtidigt studerar samma innehåll?  Under  denna 
aktionscykel intervjuades lärarna individuellt. Resultatet blev att 
tidigare aktionscyklers resultat bekräftades och kompletterades. Svaret 
på aktionscykelns forskningsfråga  skulle  kunna sammanfattas som: 

• Lärare som själva förstår ett innehåll  har  förutsättningar att 
analysera sina elevers lärande av samma innehåll. 

• Lärare som ökar  sin  egen förståelse av ett innehåll ökar  sin  tro 
att detta innehåll är möjligt för elever att förstå. 

• Lärare kan reflektera över, och tillämpa sina egna lärprocesser 
i  sin  undervisning. 

• Lärare reflekterar i varierande  grad  över hur viktig dialogen 
med  eleven  är för det egna lärandet och handlandet i 
praktiken. 

Sammanfattning och diskussion  
Jag har under  dessa aktionscykler alltmer uppmärksammat ett antal 
faktorer som visat sig vara kritiska för dessa lärares utveckling. Dessa 
faktorer  har jag  valt att presentera som fyra reflektionsdomäner,  en  
lärare som  har  tillgång till alla fyra reflektionsdomänerna anser  jag har  
större möjligheter att lära och utvecklas professionellt i  sin  praktik. 
Reflektionsdomänerna ska inte betraktas hierarkiskt utan som 
inkluderande, och interagerande med varandra: 



1.Fokus på görande innebär att innehållet, vad som lärs, tas för givet. 
Läraren verkar inom  en  "trygghetszon" och undviker innehåll som 
anses för svårt. "Härmande" kan utöka denna zons storlek. Många 
faktorer i lärares arbetssituation förklarar varför denna 
reflektionsdomän är så vanlig hos lärare. 

2.Fokus på kvantitativt lärande av innehållet innebär att läraren börjat 
ställa frågor om vad elevernas lär sig  men  lärarens egen begränsade 
förståelse av innehållet försvårar för läraren att göra kvalitativa 
bedömningar. Innehållet i sig betraktas också kvantitativt, som  en  viss 
mängd kunskap som ska tas  in  på  en  viss tid. Begränsningen i 
lärarens förståelse medför också att trygghetszonen inte blivit större 
och att undervisningen inte blir särskilt varierad. 

3.Fokus  på kvalitativt  lärande  av  innehållet innebär att lärarens  egen  
förståelse  av  innehållet är tillräcklig för att uppmärksamma  de  
kvalitativa aspekterna i lärandet  hos både sig  själv och eleverna. 
Läraren är säkrare, vågar  sig  pä  ett nytt innehåll,  med mer  varierade 
och självständiga  undervisningsmetoder,  och  tror  också att ett  mer  
komplext innehåll är möjligt för eleverna att förstå. 

4.Fokus på  dialog  med utgångspunkt i innehållet. För reflektion inom 
denna domän är det inte tillräckligt att läraren själv förstår ett innehåll, 
läraren måste också försöka förstå vad  eleven  förstår och använda 
detta som utgångspunkt i  sin  undervisning.  Under  dialogen lär läraren 
parallellt med  eleven  och resultatet kan då bli  en  växande 
yrkeskompetens. 

Samtliga  sex  lärare,  men  i varierande  grad,  visar på utökad och 
fördjupad reflektion inom dessa domäner och  jag  anser att samtliga 
utvecklats professionellt och även ökat sina möjligheter att lära vidare 
i  sin  praktik. Genom detta  har  också skolans naturvetenskapliga 
undervisning utvecklats. Som lärarutbildare  har jag  lärt och utvecklats 
parallellt med lärarna. 

Hur lärare reflekterar menar  jag  kan få många konsekvenser för det 
som sker i deras praktik.  En  lärare med fokus på görande  skulle, t ex  
som "forskande praktiker", eller i ett utvecklingssamtal med elever 
och föräldrar, kunna uppmärksamma helt andra aspekter i praktiken 
och elevernas lärande än  en  lärare med ett mer kvalitativt, innehållsligt 
fokus. Att lärares reflektion ofta befinner sig inom "görande"- 



domänen tror  jag  kan  ha  många orsaker. Det kan vara tilltron till 
individuella, självgående aktiviteters effekt på elevernas lärande, vad 
ett fungerande "görande" innebär för på elevers och lärares 
arbetssituation och  den  bekräftelse lärare får från det omgivande 
samhället på hur  de  arbetar och inte vad  de  åstadkommer. Att lärare, 
gärna med stöd utifrån, får möjlighet att kollektivt diskutera vad som 
ska åstadkommas i skolan och förstå innebörden i detta vad, tror  jag  
med erfarenhet från denna studie kan vara ett fruktbart sätt att öka 
lärares individuella kompetens.  En  lärare som dessutom fördjupar  sin  
reflektion över sina elevers lärande av detta vad, och i  sin  
undervisning omsätter denna reflektion i  handling,  menar  jag har  
utvecklats professionellt. Detta är något som  jag  också anser kan få 
betydelse för måldokumentens förmåga att styra skolan och påverka 
elevernas lärande enligt samhällets intentioner. 

I vilken  grad  dessa  sex  lärare omsätter  sin  fördjupade och utökade 
reflektion i faktisk  handling  är  en  ännu obesvarad fråga  En  annan 
viktig och obesvarad fråga är frågan om vad deras elever lär sig. Detta 
är något  jag  hoppas få söka svaret på i  en  uppföljande studie. 
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Kapitel 1  

Inledning 

När  jag  som nyutexaminerad lärare för tjugotvå år  sedan  började un-
dervisa i naturvetenskap tänkte  jag  inte annat än att om  jag  bara for-
mulerar mig på rätt sätt och upprepar detta tillräckligt många gånger 
så kommer mina elever att förstå precis vad  jag  menar och dessutom 
minnas det. Det var  min  uppgift att överföra kunskap till mina elever 
och denna kunskap såg  jag  som sanna bilder av  en  gemensam verklig-
het. Det dröjde inte länge innan  jag  upptäckte att så inte var fallet. 
Mina elever kom inte alltid ihåg vad  jag  hade  sagt  och framför allt 
verkade  de ha  förstått det på ett helt annat sätt än  jag  aysett. Då starta-
de  den  lärandets resa som  jag  fortfarande befinner mig på,  en  resa där  
jag  försöker finna svaret på vad det innebär att  ha  lärt och förstått nå-
got, och hur  man  som lärare kan hjälpa sina elever att lära, att utveckla  
de  kunskaper och förmågor som är ändamålsenliga i  den  värld vi  lever  
i,  nu  och i framtiden.  

Finns  det då kunskaper som är viktigare än andra, finns det sätt att för-
stå något som är av högre kvalitet än andra sätt? För mig  har  nog sva-
ret på dessa frågor alltid varit ett otvetydigt  ja.  Som lärare i biologi 
och kemi i grundskolan  har  skolans miljöundervisning varit  en  viktig 
och stor  del  av mitt arbete.  Under  årens lopp  har jag  provat det mesta, 
naturstudier och friluftsliv, studiebesök på soptippar, skolträdgårds-
verksamhet, listan  skulle  kunna göras lång. I allt detta  har  ändå samma 
grundsyn funnits och bara vuxit sig starkare. Det räcker inte att upp-
leva naturen och att säga sig tycka om  den,  det räcker inte att påstå att 
vi måste vara rädd om  den  och uttrycka  de  rätta värderingarna. I sko-
lans styrdokument, från nationell till  lokal  nivå, är formuleringar som 
gäller omsorgen om vår miljö och  den  långsiktigt hållbara utveck-
lingen centrala.  Jag  tror inte  heller  någon lärare, skolledare eller lärar-
utbildare  skulle  förneka vikten av detta. Frågan är vad som gäller i 
verkligheten, vilken syn på människans förhållande till medmän-
niskorna och naturen som visar sig i  den  konkreta skolvardagen.  Jag  
upplever att klyftan är stor mellan  de  uttryckta och  de  faktiska värde-
ringarna. Denna klyfta måste göras synlig för att kunna överbryggas. 
Vi måste också  ha de  kunskaper som krävs för att kunna argumentera 
och fatta riktiga beslut, för detta krävs ekologisk förståelse.  Svein  Sjö- 
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berg  (2000) anger  fyra  argument  för att motivera  de  naturvetenskapli-
ga ämnenas  roll  i skolan: Ekonomiargumentet,  de  naturvetenskapliga 
ämnenas betydelse för individens lönsamma förberedelse för yrke och 
utbildning och för samhällets ekonomiska välstånd, nyttoargumentet 
som hjälper oss att praktiskt bemästra vardagslivet i ett modernt sam-
hälle, kulturargumentet som placerar naturvetenskapen i sitt historiska 
och kulturella sammanhang och till sist demokratiargumentet där na-
turvetenskaplig kunskap är grund för initierad åsiktsbildning och del-
tagande i demokratin. Det är det sistnämnda argumentet som är  min  
främsta drivkraft i arbetet som lärare i naturvetenskap. 

Ekologisk förståelse innebär att vi förstår hur livet på jorden fungerar, 
att vi ser naturens möjligheter och begränsningar. Detta innefattar bl  a  
förståelsen för hur materien ordnas och resurser byggs upp i foto-
syntesen, hur cellandning och andra förbränningsprocesser på nytt 
skapar oordning i materien och hur kretsloppen sluts och resurser ska-
pas på nytt, om och om igen, allt drivet av energi från solen.  Britta  
Carlsson  (1999) har  beskrivit tre insikter som tillsammans utgör fun-
damenten i begreppet ekologisk förståelse; insikten om foto-syntesen 
som grunden för allt liv på jorden, insikten om materians cirkulation i 
processer av varierande längd och insikten om solenergin som basen 
för alla levande organismers energiförsörjning. Ekologisk förståelse 
betyder också för mig att  ha  dessa insikter och att förstå att vi männi-
skor aldrig kan skapa resurser i egentlig mening. Vi  har  alltid varit, 
och kommer att förbli beroende av  de  gröna växternas produktion för 
vår överlevnad här på jorden. 

Hur förstår  du,  som  nu  läser detta vad  jag  skrivit ovan? Det beror på 
vem  du  är, vilka erfarenheter och förkunskaper  du har.  Det är mycket 
möjligt, för att inte säga troligt, att  du  inte förstår det på precis det sätt 
som  jag  gör. Tänk  dig  då att  du  i  din  tur  skulle  försöka få någon annan 
att förstå innebörden i det  jag  skrivit, hur  skulle du  då bära  dig  åt?  Jag  
är lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen med särskilt intresse för 
ekologiundervisning.  Jag  ser det som  min  professionella uppgift att 
utbilda lärare till ekologisk förståelse av hög kvalité. Ekologisk för-
ståelse av  en  kvalité som beskrivs av exempelvis  de  högre kategorier 
av ekologisk förståelse som  Britta  Carlsson  (1999)  identifierat.  De  lä-
rare  jag  utbildar skall i  sin  tur  ha  förmåga att hjälpa sina elever att ut-
veckla ekologisk förståelse av hög kvalitet.  
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Den  här uppsatsen handlar om hur  en  grupp lärare tillsammans med 
mig och sina elever utvecklar  sin  kompetens att arbeta med lärande av 
naturvetenskap, främst ekologi.  Under  vårt långa och nära samarbete  
har  det blivit  klart  för mig att deras drivkraft är  den  samma som  min, 
den  kompetens  de  fått på detta område kan få betydelse för vårt de-
mokratiska samhällsbygge och vår långsiktiga överlevnad på jorden. 
Redan från början visste  jag  att deras kompetens inte  skulle  öka bara 
genom att  jag  upprepade rätt saker vid tillräckligt många tillfällen. 
Exakt vad som  skulle  krävas visste  jag  dock inte, som lärarutbildare 
hade  jag  inte svaret på problemet. Vårt gemensamma lärande  har  varit  
en  lång och spännande resa.  De  kunskaper  jag  vunnit  har jag  försökt 
återge i denna uppsats.  Hit  hör både personliga lärdomar och generella 
kunskaper som  jag  anser vara värdefulla för fler än oss som deltagit.  
De  individuella lärarnas lärande kommer att ta  gestalt  i deras under-
visning och förhoppningsvis främja deras elevers lärande. 

Lärarna och skolans utveckling 

Från centrum till periferi-ett femtioårigt perspektiv 
Denna uppsats kan ses som ett av många tecken på att cirkeln  har  slu-
tits när det gäller synen på hur skolans utveckling ska kunna styras. På  
1940  talet (Rönnerman,  1998)  var det vanligt att lärare deltog i forsk-
nings- och utvecklingsarbete i skolan. Från  1950  och framåt kan  man  
tala om statens övertagande och lärarnas  deprofessionalisering.  Lärar-
na kopplades bort från kunskapsutvecklingen och från möj-ligheten att 
utveckla ett professionellt kunskapsobjekt omkring vilket deras erfa-
renheter kunde organiseras och kumuleras (Carlgren & Marton,  2000).  
Inger  M.  Andersson  (1996)  beskriver fyra faser i denna utveckling;  fas 
1  på 60-talet kännetecknades av jakten på  "den  rätta metoden" då 
forskning  skulle  hjälpa skolan att finna  de  rätta undervisningsmeto-
derna och fortbildning utgjorde statens styrmedel.  Under  70-talet,  fas 
2,  ansågs fortbildning av arbetslag stimulera till skolutveckling. Detta 
sammanföll med  implementeringen  av Lgr-80 och strategin inriktades 
mot  den  lokala nivån, bl  a  inrättades regionala fortbildningsnämnder.  
De  kommunala  s  k LUVA projekten fortsatte decentraliseringsproces-
sen  under fas 3  på 80-talet. Länsskolnämn-derna fick i uppdrag att 
fördela statliga medel till lokalt utvecklings-arbete utifrån lärares pro-
jektansökningar. Nutiden beskrivs i  fas 4  då kommunerna  har  det fulla 
ansvaret för lärares fortbildning, i dag be-nämnt kompetensutveckling.  
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Den  nya läroplanen Lpo-94 betonar det lokala ansvaret i ännu högre  
grad  än tidigare. Lärare måste få  in-formation  om vad det nya styrsy-
stemet innebär för arbetet i skolan och dess utveckling. Lärares kom-
petensutveckling  har  kommit att handla om bl  a  elevinflytande, utvär-
dering, värdegrundsfrågor, miljöfrågor, internationalisering och äm-
neskunskaper. Även om ett lokalt ansvar gäller är  den  centrala styr-
ningen fortfarande tydlig. Det är Skolverkets uppdrag att föra dialogen 
med  den  lokala nivån och formulera tydliga uppdrag till politiker och  
personal.  Det mål- och resultatorienterade styrsystemet prioriterar 
kompetensutveckling som resulterar i skol-utveckling och bättre un-
dervisningsresultat (Rönnerman,  1998).  Sverker Lindblad beskriver  en  
utveckling som gått från centrum till periferi. Lärares uppgift  har  tidi-
gare varit att förändra verksamheten utifrån centrums idéer, ett cent-
rum som utvecklat vetenskaplig sys-tematik som underlag för förnyel-
se utan hänsyn till lärarnas eget int-resse av förändring. Detta  har  en-
ligt Lindblad medfört att lärare drivit  sin  egen linje utan hänsyn till 
centrums direktiv.  Hans  slutsats är att lärare inte är motståndare till 
förändring  men  att  de  är intresserade av att föra  in  förändringar i  den  
kontext som  den  egna skolan och klassen utgör,  man  genomför det  
man  själv kan försvara (Lindblad,  1994).  

Aktionsforskning som kompetensutveckling 

Forskande partnerskap, samarbete mellan forskare och forskande 
praktiker är ett förhållandevis nytt inslag i det pedagogiska landskapet.  
Tiller  (1999)  betecknar detta som det tredje paradigmet, ett paradigm 
som förutsätter att det är möjligt att bedriva  god  forskning genom att 
ingripa i och påverka  den  praktik där forskningen bedrivs. Centrala 
ord inom detta paradigm är aktionsforskning och aktionslärande. Rön-
nerman  (1999)  beskriver aktionsforskning som  en  forsknings-ansats 
som tar utgångspunkt i praktiken, i ett samarbete mellan forskare och 
praktiker och som verkar för förändring.  Hon  menar att  en  konsekvens 
av det decentraliserade ansvaret för lärares kompetens-utveckling är 
att denna måste utgå från  de  behov lärare själva  anger.  Lärarna måste 
tillägnas verktyg för att studera  sin  egen praktik  samt  teoretiska be-
grepp för att analysera och förstå  den  egna verksamheten om  de  ska 
bedriva skolutveckling.  Jag  anser att dessa verktyg då också måste ut-
göras av möjligheten att upptäcka nya behov och ifrågasätta  de  existe-
rande.  De  behov som lärare i första  hand  anger  behöver enligt  min  
mening inte vara  de  enda behov som är angelägna att tillfredsställa. 
Mikael Alexandersson  (1994b)  skriver att fortbildning bör innebära att  
man  blir medveten om sina egna antaganden och skapar distans till  
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sina egna  rutiner.  När  man  upptäcker  ny  kunskap,  både om den  egna  
undervisningen  och  om  sitt  eget  tänkande skapas förutsättningar för 
att  det  egna handlandet omprövas och  det  egna tänkandet fördjupas.  
Det  är  enligt min mening  inte  helt  oproblematiskt att  som  kompetens-
utredningen  (SOU  1992:7) skriver,  ge  den  enskilde "aysevärt utrym-
me att ta egna  initiativ  till kompetensutveckling". Risken finns att  den  
enskilde läraren, och även skolledare,  då  efterfrågar  mer  kompetens-
utveckling  med  utgångspunkt i förgivettagna  behov.  Liksom Alexan-
dersson  (1994b) tror jag  inte fördjupat lärande uppstår enbart genom 
större  kvantiteter  fortbildning utan genom fördjupad reflektion. 

Carlgren & Marton  (2000)  hävdar att det idag är  den  "reflekterande 
praktikern" som  far  stå för förändringsberedskapen i skolan  men de  
anser att reflektionsbegreppet inom lärarutbildningen varit alltför 
"hur" orienterat, dvs "hur"  man  undervisar på det rätta sättet.  De  nya 
styrdokumenten specificerar vad lärarna ska åstadkomma, inte hur  de  
ska göra. Det professionella objektet, definierat som elevernas lärande 
av vissa förmågor och förhållningssätt, måste mejslas fram genom att 
problematisera det som tagits för givet, vad det innebär att lära sig oli-
ka saker, dvs att förena hur och vad.  En  seriös diskussion bör därför 
föras om innehållet i det forskande partnerskapet menar Carlgren & 
Marton. Annars finns risken att detta blir ännu  en variant  på  den  väl-
bekanta "hur" orienteringen när det gäller lärares yrkeskunskaper och 
ett sätt att tala om forskning som bättre går att förena med  en  diskus-
sion om lärarrollen än med utvecklandet av lärares professionella ob-
jekt.  En  lärare kan lära av sina elever genom att studera  dem  med ana-
lytisk medvetenhet. Läraren kan då komma underfund med hur  de  
tänker, hur deras kunskaper är beskaffade och hur  de har  bildats och 
med insikt om detta hjälpa  dem  vidare (Carlgren & Marton,  2000).  

Lärarna  har  tidigare varit forskningens objekt och implementerare av 
forskningens resultat, idag ska  de  återigen bli subjekt och  delta  i kun-
skapsproduktionen, lärarna ska professionaliseras. (Carlgren & Mar-
ton,  2000). Om  lärare ska professionaliseras genom att vara subjekt i 
kunskapsproduktionen anser  jag  att det som i så  fall  utgör lärarnas ob-
jekt blir kritiskt. Kunskap kan svårligen vinnas om ett objekt som inte 
fokuseras eller om redskapen för att studera objektet saknas. I denna 
aktionsforskningsstudie  har jag  på olika sätt försökt stimulera lärarnas 
ifrågasättande av  den  egna praktiken och erbjuda  dem  verktyg för det-
ta.  De har  reflekterat över  den  egna praktiken, elevernas och det egna 
lärandet och relationerna här emellan. Lärarnas egen undervisning  
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elevernas lärande av undervisningsinnehållet  har  varit deras objekt. 
Samtidigt  har jag  studerat lärarna, lärarna  har  varit mina forskningsob-
jekt. Mikael Alexandersson  (1994b)  talar om att skapa "kunskaps-
ökande allianser", där lärare i  dialog  med andra kan sträva efter ökad 
meningsfullhet och förståelse av  den  egna praktiken och genom denna 
process utgöra  en  lärande  organisation.  I skolan ska både  de  vuxna 
och  de  växande kunna lära i parallella strukturer. I detta håller  jag  med 
Alexandersson, liksom i att detta lärande ska fyllas med ett ändamåls-
enligt innehåll. 

Vad  innebär  det då  att utveckla  sin kompetens?  Alexandersson  
(1994b)  vill beskriva  kompetensen som en relation  mellan  individ  och 
uppgift.  Den  individuella  kompetensen  utgörs  av  individens upplevel-
se och erfarenhet att räcka till i olika ayseenden. I  en  lärares individu-
ella  kompetens  inryms  dennes  förmåga att identifiera och värdera and-
ras  behov  och  intentioner.  Läraren måste kunna svara upp mot  den  
lärandes förutsättningar vilket medför  krav på  öppenhet och intresse 
för att  den  egna  undervisningen  skall fördjupas.  Då  utvecklas lärarens  
eget  tänkande och tidigare  teorier  omprövas.  Den  individuella  kompe-
tensen  framträder  enligt  Alexandersson i  dels en  kunskapsdimension,  
dels en  färdighetsdimension vilka tillsammans möjliggör  en kompe-
tent handling. Den  gemensamma  kompetensen  motsvaras  av  skolans 
samlade förmåga att tillvarata  den  enskilde  elevens  förutsättningar  så  
att  han eller  hon  på  ett tillfredsställande sätt utvecklas utifrån samhäl-
lets  intentioner.  Englund  (1992)  betecknar professionalism  som den 
kompetens som  krävs för att utöva ett  yrke på  ett framgångsrikt sätt 
medan begreppet  professionalisering mer  uttrycker  en individs eller en  
yrkesgrupps strävanden  efter position  och  status  och snarare  kan  be-
tecknas  som  ett sociologiskt begrepp. I statliga utredningar  (SOU  
1992:94)  används begreppet  professionalisering  i sammanhang där 
betydelsen  av  lärares kompetensutveckling betonas.  Enligt  Carlgren & 
Marton  (2000)  måste  tre  förutsättningar uppfyllas för  en professionali-
sering av  läraryrket:  

1. Det ska finnas ett uppdrag som kräver kunskap som andra 
grupper inte  har. 

2. Lärarna skall  ha,  och uppfatta att  de har, den  kunskapsbas som 
krävs.  

3. Lärarna måste av omgivningen uppfattas  ha  sådan kunskap.  
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I vårt samarbete  har jag  särskilt intresserat mig för lärarnas kunskaps-
bas och deras egen medvetenhet om denna. 

Lärares yrkeskunskap och naturvetenskaplig  undervisning  

Schulman  (1986)  introducerade begreppet  pedagogical content know-
ledge  (PCK) när  han  ifrågasatte varför  forskning om undervisning  och 
lärarutbildning inte beaktat forskningsfrågor  som  handlar  om under-
visningens  innehåll. Nyckelelement i begreppet PCK är kunskaper  om  
hur  ett ämnesinnehåll  kan  framställas, kunskaper  om  elevernas förstå-
else  av  innehållet och  hur  detta är kopplat till elevernas lärande.  

...that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the 
province of teachers, their own special form of professional under-
standing (Schulman, 1986 s. 8) 

PCK  har  sitt ursprung i lärarens egna yrkeserfarenheter och lärarens 
egna ämneskunskaper  anses  vara  en  nödvändig förutsättning.  De  kun-
skaper och föreställningar  en  lärare  har om  själva syftet  med  ämnet  
kan  också  ses som en  beståndsdel i  en  lärares  pedagogical content 
knowledge  (van  Driel  et al, 1998).  Lärares yrkeskunskap  skulle  kunna 
beskrivas  som den  integrerade kunskap  som  vägleder läraren i  dennes 
praktik.  Yrkeskunskapen  kan  omfatta lärarens kunskaper, föreställ-
ningar och förväntningar  om  lärande,  elever,  ämnesinnehåll och styr-
dokument  mm.  PCK  kan då  uppfattas  som en komponent  i denna in-
tegrerade yrkeskunskap.  Den  kritiska betydelse lärare  har  för  reformer  
i skolans värld  har gjort forskning om  lärares yrkeskunskap i förhål-
lande till  det  specifika undervisningsinnehållet allt  mer relevant. Den  
naturvetenskapliga  undervisningen  genomgår stora förändringar runt  
om  i världen och även inom detta  område har  förändringsförsök gjorts 
genom att lärare förväntats ta emot nya  idéer  utifrån och omsätta  dem  
i  sin praktik. En  verklig  reformering  innebär radikala förändringar i 
lärares kunskaper och föreställningar  om  ämnet och sinas  elevers  lä-
rande  av  detta. Därför  har en  allt större insikt växt fram  om  att föränd-
ringar inte  kommer  till stånd  om  inte hänsyn tas till lärares egna tan-
kar, föreställningar,  intentioner  och attityder. Lärare vill inte riskera 
att förändra  det som  deras yrkeserfarenhet lärt  dem  fungerar. Här  har 
forskning  också visat  på  skillnader mellan lärare  som har stor  erfaren-
het  av  naturvetenskaplig  undervisning  och  de som har mindre  erfaren-
het.  En erfaren  lärare i naturvetenskap  som  lär  sig  ett nytt naturveten-
skapligt ämnesinnehåll införlivar detta snabbt i  sin egen  yrkeskun-
skap.Den läraren agerar inom ett  stabilt,  individuellt uppbyggt  ram- 
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verk som kan variera betydligt från lärare till lärare och skolkultur till 
skolkultur även om läroplanen är densamma. För  en mindre  erfaren 
lärare kan yrkeskunskapen bestå av icke-integrerade  element  och  den  
läraren kan uppleva konflikter mellan sina personliga föreställningar 
om naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning å ena sidan 
och klassrumssituationen å  den  andra.  (van  Driel  et al, 2001).  

För att utveckla kunskapsbasen hos  de  lärare  jag  samarbetat med  har  
det varit viktigt att tydliggöra vad  de  ska åstadkomma. Lärarnas äm-
neskunskap  har jag  sett som  en  förutsättning för professionell utveck-
ling och förändring.  En  professionell och  kompetent  lärare anser  jag  är  
en  lärare som ser sitt professionella objekt tydligt.  Den  läraren förstår 
hur  en  förmåga eller  en  förståelse av något är beskaffad och kan varie-
ra sina angreppssätt för att åstadkomma denna förmåga.  En  sådan lära-
re behöver inte  via  kompetensutveckling lära sig "det enda rätta" sättet 
att undervisa,  en  sådan lärare finner i stället vägen i dialogen med 
kollegor och sina elever och agerar på ett professionellt sätt.  En  lärare 
som reflekterar över  sin  egen praktik tar ansvar för  sin  professionella 
utveckling.  Min  uppgift som lärarutbildare  har  varit att utmana och 
stödja denna reflektion i övertygelsen att grunden för lärares lärande 
ligger i deras möjligheter att identifiera  problem  och ställa nya frågor.  
Om  lärarna i detta aktionsforskningsprojekt utvecklats professionellt 
menar  jag  att deras kompetens att åstadkomma lärande i  form  av eko-
logisk förståelse  har  ökat. 

Denna uppsats  beskriver  ett kompetensutvecklingsprojekt  som  utveck-
lades  till  en  aktionsforskningsstudie där  jag som  forskare  ville  finna  
svar på  mina  frågor och lärarna  ville  utveckla  sin egen  professionella  
kompetens  och  sin  skola.  Under  mina  15 år som  lärare i grundskolan  
har jag  ofta deltagit i kompetensutveckling initierad och styrd ovan-
ifrån, kompetensutveckling  jag  inte upplevt  som  meningsfull  eller som  
något  som  angått  mig  i  mitt  dagliga arbete.  Precis  som  Lindblad  
(1994)  hävdar påverkade inte  den  fortbildning  jag deltog  i  min egen 
eller min  skolas utveckling i någon nämnvärd  grad.  Framgångsrika 
förändringsförsök fokuserar  på  arbetet i  sig  självt, inte  på abstraktio-
ner  (Zuber-Skerritt  1996)  och  den  fortbildning  jag  fått  hade jag  upp-
levt  som just abstraktioner. Det var  därför  med  glädje  jag som  lärarut-
bildare svarade  på  Skolverkets inbjudan Stöd  till  kompetensutveckling  
1997.  Detta  blev  startpunkten  till  ett kompetensutvecklingsprojekt där 
lärarnas egna  behov av  kunskapsutveckling  var  utgångspunkten.  Med  
ännu större glädje insåg  jag så  småningom att aktionsforskning  kunde 
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vara såväl ett sätt att utveckla lärares professionella kompetens som ett 
sätt för mig som forskare att få svar på några av mina frågor om läran-
de och utveckling.  
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Kapitel 2 

Projektets bakgrund och det dubbla syftet 

Lära att göra eller lära att lära? 
Våren  1997  kom Skolverkets inbjudan Stöd till kompetensutveckling 
(Skolverket,1997) där idéskisser till kompetensutveckling för skolans  
personal  efterfrågades. Inbjudan speglade Skolverkets önskan att stöd-
ja utvecklingen av  en dialog  och ett samspel mellan högskola, lärarut-
bildning, skolor och  kommuner  i fråga om skolutveckling, kompe-
tensutveckling och lärarutbildning. Skolverkets utgångspunkt var ock-
så det nära sambandet mellan kompetensutveckling och skolutveck-
ling och att stöd  skulle  utgå till insatser utformade från kommunernas 
och skolornas behov. I inbjudan lyfte Skolverket fram ett antal områ-
den som nationellt prioriterade, bl  a  utveckling av undervisningen i 
naturvetenskap, teknik och miljö. 

Denna inbjudan väckte mitt intresse som lärarutbildare och  jag tog  
kontakt med ett antal skolor i regionen som  jag  hade anledning att tro 
kunde vara intresserade av dessa områden. I  dialog  med inledningsvis 
sju skolor utformades  en  idéskiss som resulterade i ett ekonomiskt 
stöd som gjorde att kompetensutvecklingsprojektet kunde starta hös-
ten  1997. Under de  följande åren ansöktes i samarbete med olika sko-
lor årligen om fortsatt ekonomiskt bidrag från Skolverket och  t o m  år  
2000  utföll dessa ansökningar positivt.  

Under  åren  1997-2000  deltog ett 15-tal skolor och bortemot  200  lära-
re, till övervägande  del  verksamma i grundskolans år  1-6.  Totalt  har  
dessa lärare deltagit i ca  150  kompetensutvecklingsdagar och där-
utöver även andra  former  av samarbete. Kompetensutvecklingen be-
drevs  under  ledning av lärarutbildare från  Institutionen  för lärar-
utbildning vid Luleå tekniska universitet.  Jag har  själv fungerat som 
projektledare och även svarat för huvuddelen av lärarutbildarin-
satserna.  

En  grundtanke i projektet var hela tiden att utforma kompetens-
utvecklingsinsatserna efter lärarnas egna uttryckta behov och på deras 
egen hemmaplan. Lärarutbildarna utformade tillsammans med lärarna 
på skolorna innehållet och formerna för samarbetet som varit av myc-
ket skiftande karaktär; naturstudier i närmiljön, skolträdgårdsverk- 

10 



samhet, laborativa övningar, miljöundersökningar, didaktiska diskus-
sioner  mm.  Gemensamt för allt samarbete  har  varit förankringen i lä-
rarnas egen skolmiljö, arbetet  har  utgått ifrån deras undervisning och 
deras elever. Kompetensutvecklingsinsatserna upplevdes mycket posi-
tivt av lärarna. Det var många som uttryckte att detta var första gången  
de  fått fortbildning  de haft  verklig nytta av i  sin  skolvardag. Lärarna 
vittnade på många sätt om att insatserna verkligen  haft konkret  effekt i 
deras klassrum, att  de  använt det  de  lärt sig i  sin  undervisning, att det 
fungerat bra och att även deras elever uppskattat det som gjorts. Dessa 
positiva resultat rapporterade  jag  årligen till Skolverket (Vikström,  
1998;1999; 2000  och  2001). 

Historien  hade kunnat sluta lyckligt där,  jag  hade kunnat låta mig nöja 
med  all den  uppskattning projektet fått. Efter att med stor entusiasm 
och tjänstvillighet  ha  försökt uppfylla alla  de  önskemål dessa lärare 
gett uttryck för började  jag  allt oftare ställa mig frågan: Vilka är  de  
behov lärare egentligen  har  och är  de  själva medvetna om  dem?  Det  
jag  dittills upplevt var att lärarna efterfrågade exempel på sådant  de  
själva kunde göra med sina elever  sedan.  Lärarna imiterade övningar 
och erfarenheter  de  fått  under  kompetensutvecklingsdagarna i sitt ar-
bete med eleverna. När  den  "kopieringen" var gjord efterfrågades nya 
övningar att imitera och  sedan  nya igen. Detta upplevde  jag  som att 
lärarna ville "lära att göra" och  jag  kan idag  se  kritiskt på  min  egen 
insats som lärarutbildare  under  projektets första år. Denna inriktning 
på aktiviteter av olika  slag  där lärandet av innehållet inte problemati-
serades är ett bra exempel på lärarutbildningens "hur-orientering" 
(Carlgren & Marton,  2000)  och det inflytande  den  konstruktivistiska 
aktivitetspedagogiken  haft  på lärares perspektiv på lärande (Carlgren,  
1999).  

I lärarnas språkbruk var uttryck som "undersökande arbetssätt", "prak-
tiskt arbete" och frågor av typ  "har du  något bra experiment som 
handlar om det där?" vanligt förekommande.  Den  experimentella me-
toden, det undersökande arbetssättet,  en  forskningsmetod som blivit  
en  undervisningsmetod på det naturvetenskapliga undervisnings-
området (Ekstig,  2000)  fann  jag  mycket lätt att motivera lärare för. 
Deras tveksamhet inför experimentellt, undersökande arbete låg ofta 
på ett praktiskt  plan.  Genom att som lärarutbildare  visa  att experiment 
går att genomföra på ett säkert sätt och med mycket enkla medel så 
stimulerades lärarna att använda  dem  i sina klassrum. Det  de  efter-
frågade var enkla tydliga recept på utrustning och tillvägagångssätt.  
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Receptet  skulle  också innehålla experimentets "förklaring" dvs det 
som läraren  skulle  kunna svara sina elever om frågor uppstod. Samma 
erfarenheter gjorde  jag  även med andra  former  av undersökande ar-
betssätt, vid naturstudier i närmiljön efterfrågades övningar an-
passade till exempelvis  den  skog som fanns i skolans närhet, övningar 
som  sedan  kunde användas direkt utan att lärarna behövde förändra  
dem  på något sätt. Samma funktion som mina  "tips"  fyllde böcker 
med enkla experiment och övningar och litteraturförslag med detta 
innehåll mottogs tacksamt av lärarna.  Tomas  Kroksmark  (1997)  skri-
ver att det på ytan tycks finnas vissa givna idéer om vilka synliga un-
dervisningsmetoder som lämpar sig bäst för att åstadkomma kun-
skapsutveckling och inlärning hos  eleven. Den  omedvetna traderingen 
av i detta  fall  det undersökande arbetssättet kan antas vara vägledande 
i betydande  grad  för grundskollärarens val av undervisningsinnehåll 
och undervisningsmetoder (Kroksmark,  1997).  Lärare frågar sig sällan 
vad som ska läras (Marton,  1997)  utan  man  frågar i stället: vad ska vi 
göra? 

Även  om jag kan se  kritiskt tillbaka  på  dessa  projektets  första  år, så 
anser jag  ändå att  det  finns inslag i lärarnas oreflekterade  kopiering av 
aktiviteter som  fyllt  en  viktig  funktion  i deras lärandeprocess. I  Drey-
fus-modellen  för lärande  (Dreyfus  &  Dreyfus,  1986)  beskrivs lärande  
som en  process i  fem steg:  Nybörjare lär  av  att någon visar, avancera-
de nybörjare  har  fler praktiska erfarenheter och  kan se  likheter  med  
liknande  situationer  och handla utifrån detta.  Den kompetente  utöva-
ren  har  större erfarenhet och  kan  välja  bland  alternativa handlingssätt 
och är involverad i  resultatet. Erfaren  utövare är  man om man  snabbt  
kan  koppla till tidigare erfarenheter, göra egna bedömningar och tolk-
ningar och  har  ett bra helhetsperspektiv.  En erfaren  utövare handlar  
med en kombination av  analytiskt och  intuitivt  tänkande. Expertnivån 
skiljer  sig  från  de  övriga genom att  en  expert fattar  beslut  och handlar  
helt intuitivt, en  expert gör blixtsnabbt  det som  fungerar i  situationen.  
När  jag  tänker tillbaka  på  lärarnas utveckling i detta  projekt kan jag se  
att denna första härmningsfas varit viktig för att några  av  lärarna alls  
skulle  våga beträda  de  två första  stegen  i Dreyfusmodellen.  Jag anser  
att härmningen  var  viktig för att erfarenhetslärandet överhuvudtaget  
skulle  starta. Många  av  lärarna  hade  ringa  eller ingen  erfarenhet  av 
undervisning  i naturvetenskap. Deras osäkerhet  tog sig  ofta uttryck i 
praktiska  faktorer som t ex  rädsla för småkryp och olycksfall och 
otryggheten i att prova  på  ett experiment  som man  inte  skulle  kunna 
förklara för eleverna.  Till  detta  lades  fördomar och  traditioner de bar 
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med sig som  en  barlast från  sin  egen tid som elever. Exempelvis fick  
jag  många vittnesmål om  den  bild lärarna hade av hur naturvetenskap-
lig undervisning borde gå till, ofta  en  bild av naturvetenskaplig under-
visning som så krävande att  den  inte var möjlig att ge sig i kast med 
överhuvudtaget (Vikström,  1998; 1999; 2000).  Då  de  fick chansen att 
tillsammans med  en  lärarutbildare öva på det som kändes osäkert,  fa 
en  lättfattlig förklaring på övningarnas teori och insåg att skolans ma-
teriella resurser var tillräckliga, så gjorde detta lärarna tillräckligt 
trygga för att  de skulle  våga prova på själva. 

I Dreyfusmodellens  tredje steg  (Dreyfus  &  Dreyfus,  1986)  beskrivs  en 
kompetent  utövare  som  någon  som  är involverad i  resultatet.  När  jag  
inför  den  årliga  rapporteringen  till Skolverket begärde  in underlag  från  
de  deltagande skolorna slogs  jag  allt  mer av  att  det som  där värderades 
och betraktades  som  ett  resultat var  i vilken utsträckning kompetens-
utvecklingens  aktiviteter  använts i lärarnas  undervisning.  Lärarna räk-
nade upp  aktivitet på aktivitet som de  provat  på med  sina  elever  och 
värderade  aktiviteten  i  termer av  hur  de  fungerat  rent  praktiskt och  om  
eleverna tyckt  om det eller ej.  Elevernas lärande  av det  naturveten-
skapliga innehållet problematiserades överhuvudtaget inte. I  slutrap-
porten det tredje  verksamhetsåret formulerade  jag  därför följande: 

Bra kompetensutveckling i naturvetenskap är endast  den  där lärarnas 
lärande leder till elevernas lärande. För att detta skall ske krävs att lä-
rarna blir medvetna om, reflekterar över, och ges redskap för att be-
döma resultatet av elevernas lärande i förhållande till sitt eget (Vik-
ström,  2000)  

När  jag  idag läser detta  skulle jag  vilja tillägga även det omvända, det 
vill säga att elevernas lärande även, ska leda till lärarnas lärande. Vid 
samma tid läste  jag  Alexanderssons avhandling Metod och medvetan-
de  (1994)  och fick där bekräftelse på det  jag  upptäckt. Alexanders  son  
skriver att det inte är självklart att lärare upp-märksammar ett under-
visningsinnehåll när  de  reflekterar över sina elevers lärande. Bara  en  
av tolv lärare i hans undersökning riktade medvetandeakten mot ett 
specifikt innehåll och mot  den  enskilde  elevens  tänkande, verbala 
förmåga och konkreta  handling  i för-hållande till detta. Övriga riktade 
sitt medvetande mot  den  pågående verksamheten, elevernas aktivitet 
och koncentration och fenomen av mer allmän karaktär. Alexanders-
son  studie visade också att lärarnas handlingar sammanföll med  den  
riktning  de  hade på medvetande-akten.  Den  kanske mest centrala frå- 

13 



gan i Alexanderssons  (1994)  studie var varför inte fler lärare riktade 
sitt medvetande mot ett specifikt innehåll. Enligt Alexandersson står 
ett svar att finna i det att om lärare ger uttryck för ett förgivetttagande 
av innehållet  har  detta inte varit utsatt för reflektion och att om elever-
nas tänkande blir föremål för lärarnas reflektion så riktas lärarnas 
medvetande även mot det egna tänkandet. I  sin  avhandling identifiera-
de Alexandersson fyra didaktiska kunskapsbehov; kunskap om det 
specifika innehållet, kunskaper om hur  eleven  tänker kring detta inne-
håll, kunskaper om hur  man  som lärare kan stödja  elevens  förståelse 
av innehållet  samt  medvetenhet om betydelsen av denna interaktiva 
process (ibid).  

De  insikter och erfarenheter  jag  vunnit  så  här långt i  projektet blev en  
vändpunkt.  Mina  insatser  som  lärarutbildare  skulle  från och  med nu  
inriktas  mot  att hjälpa lärarna att utveckla  de  didaktiska kunskapsbe-
hov Alexandersson  (1994)  identifierat.  Jag ville  påverka deras medve-
tandeakt och därmed deras handlande.  Fenstermacher  (1986)  argu-
menterar för att värdet  av forskning  i  undervisningens praktik  är  den  
hjälp  den ger  att identifiera  vad som  krävs för att förändra lärares 
praktiska  argument, de argument som  avgör  en  lärares handlande, och 
introducera nya.  Eftersom jag samtidigt hade  blivit  antagen  till  fors-
karutbildning i lärande och från  projektet bar med mig en  mängd frå-
gor  om  lärares lärande och professionella utveckling  så  föll  sig  ak-
tionsforskarrollen mycket  naturlig.  Lärarna  skulle  hädanefter inte lära 
att göra,  de skulle  lära att lära  (Tiller,  1999)  och lärandets  fokus skul-
le  vara  det  naturvetenskapliga innehållet. 

Ett dubbelt syfte  

Den som  brukar betraktas  som aktionsforskningens  grundare  Kurt  
Lewin  beskrev på  1940-talet erfarenheterna från sina social-
psykologiska  studier med  slutsatsen "no  action  without  research and  
no  research  without  action". Kurt  Lewin  kan  betecknas  som en  veten-
skaplig  pragmatiker  (Adelman,  1993). Aktionsforskningens  karakte-
ristiska  drag  är  just  dess dubbla riktmärken; att producera kunskap och 
att genom  intervention  förbättra fältet för själva kunskapsprouktionen.  
Enligt  Elliot  (1991)  är dess  mest  fundamentala syfte att förbättra och 
utveckla praxis medan kunskapsproduktionen är  av  underordnad bety-
delse. För  mig har  frågan  om  vilket syfte  som  är underordnat vilket 
inte utgjort något  problem. Det har  varit genom att verka för föränd-
ring och utveckling i  den  konkreta skolverkligheten  som jag  sökt  sva-
ret på  mina forskningsfrågor och  det  första syftet  har  därmed varit  
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nödvändigt för att uppnå  det  andra.  Elliot  varnar för att  aktionsfors-
kande  lärare  kan  träda ut  ur sin  pedagogiska  roll  och börja betrakta  
undervisning  och  forskning som  två separata  aktiviteter.  Detta är  en 
av  anledningarna till att  jag  funnit  Tillers  (1999) argumentation  att 
knyta aktionslärandebegreppet till lärarnas forskande  aktivitet  och  ak-
tionsforskningen  till  det som  bedrivs  vid universitet  och högskolor till-
talande. Såväl  jag som  lärarna  har  deltagit i  en kontinuerlig  lärande-
och reflektionsprocess.  Vi har  därmed varit aktionslärande och lärt 
tillsammans i  vår  till stora delar gemensamma praxis även  om vi har 
haft  olika  roller.  Vårt gemensamma syfte  har  varit att utveckla denna 
praxis, dvs skolans naturvetenskapliga  undervisning.  Revans  (1982) 
beskriver aktions-lärande  som en  process där  man  använder veten-
skaplig metod, utbyter erfarenheter och  konstruktiv kritik  och lär  sig  
nya handlingssätt.  På mig som  aktionsforskare ställdes dessutom  kra-
vet  att finna svaren  på  mina forskningsfrågor och redovisa dessa i  en  
dokumenterande och argumenterande text. Ett  krav på  lärarna att  de 
skulle  ta  del av  även  ansvaret  för denna text  har jag  ansett  som  omöj-
ligt  med tanke på  deras arbetssituation och  kanske  inte  ens  givande för 
deras utveckling.  

Vad innebär det då att utveckla  den  naturvetenskapliga under-
visningen?  Jag har  tidigare hävdat att både lärare och elever ska lära i 
skolan och att naturvetenskapen, exempelvis  den  ekologiska förståel-
sen är ett exempel på det ändamålsenliga innehåll som är nödvändigt 
för processen. När  jag  i denna uppsats använder ordet innehåll är det 
alltid  just  detta innehåll  jag  ayser. För att utveckla  den  
naturvetenskapliga undervisningen skall såväl lärarnas eget som 
elevernas lärande av detta innehåll fokuseras. Denna fokusering skall  
ha  som mål att innebörden i det lärande som skall ske och  har  skett 
skall bli tydligt. Det professionella objektet för  den  naturvetenskapliga 
undervisningen, att åstadkomma kunskaper och färdigheter viktiga i 
nuet och framtiden skall framträda. Detta  skulle  med bakgrund av 
mina tidigare erfarenheter i projektet kunna uttryckas som att lärarnas 
perspektiv  skulle  förändras från görande till lärande. Detta sätt att 
uttrycka saken får dock inte tolkas  absolut. Jag  påstår inte att görande 
inte innebär lärande, tvärtom anser  jag  att det alltid pågår ett lärande, 
vad vi än gör. Poängen är att lärarna genom sitt förändrade perspektiv 
ska reflektera djupare över vad som lärs när  de  och eleverna gör saker 
tillsammans. 
När det handlar om aktionsforskning är forskningsfrågorna av naturli-
ga skäl inledningsvis breda och diffusa för att  under  processens gång  
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mejslas fram och bli allt mer preciserade (Ghaye & Ghaye,  1998).  Det 
forskningsintresse  jag  hade när aktionsforskningsstudien startade kan 
formuleras så här:  

1. I vilken utsträckning kan lärarna utvecklas professionellt ge-
nom lära att lära av  sin  praktik  sä  att skolans naturveten-skapliga 
undervisning genom detta också utvecklas?  

2. Vilka kritiska faktorer för denna professionella utveckling kan 
beskrivas?  
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Kapitel 3  

Lärande, utveckling och  forskning  i  aktion  

Dualistiska och icke-dualistiska  perspektiv på  lärande  
Som  aktionsforskare  har jag  tagit ställning för  det tredje paradigmet  
(Tiller  1999). Jag  förutsätter därmed att  det  är möjligt för  mig  att på-
verka  det  fält  jag forskar  inom, att påverka lärarnas lärande och  samti-
digt  åstadkomma  god forskning.  Redan  Dewey  kritiserade  den  tradi-
tionella åtskillnaden mellan kunskap och  handling  och hyste förhopp-
ningar att forskares  studier av  praxis  skulle  kunna integrera praxis  
med  vetenskapen.  Kurt  Lewin utvecklade Deweys  idéer  vidare och 
integrerade i sina socialpsykologiska  studier  vetenskap och praxis och  
var en  förespråkare för  aktionsforskningens potential  att inte bara ut-
veckla praxis utan även producera vetenskaplig kunskap.  En  grund-
läggande värdering bakom denna ståndpunkt är att deltagare i  aktions-
forskningsstudier  är mogna och ansvarstagande människor  som  strä-
var  efter  att bidra  med  valida  data  och åstadkomma ett trovärdigt  re-
sultat  (Argyris  et al, 1985). 

Som aktionsforskare  har jag  intervenerat i mitt forskningsobjekt,  jag 
har  påverkat lärarnas lärande och utveckling. Hur  min  påverkan ge-
staltat sig är i  sin  tur avhängigt  den  syn  jag  själv  har  på hur lärande 
sker och vad lärande innebär.  Jag har  alltid ansett det möjligt att ge-
nom undervisning skapa situationer där eleverna kan få förmågor som 
ska användas någon annanstans, i andra sammanhang, och att  min roll  
som lärare här är betydelsefull och  central.  Som  jag  skrev i inledning-
en såg  jag  som nyutexaminerad lärare på mig själv som någon som 
kunde överföra kunskap till  en  mottagande elev,  min  kunskapssyn var 
teknisk och rationell. Med denna syn på undervisning ska läraren tala 
och lära ut och  eleven  lyssna och lära  in.  Det språkbruk som i vår kul-
turkrets används om verksamheten i skolan handlar ofta om att inhäm-
ta eller ta  in  kunskap, kunskaper som  sedan  kan lagras i ett kunskaps-
förråd för att vid behov plockas fram och tillämpas. Kunskaper är med 
detta synsätt något som kan föras ut och  in  ur människor. Lösningen 
på överföringsproblemet består då i att finna tillräckligt kraftfulla me-
toder. Metodiken  har  också varit skild från innehållet i  den  lärarut-
bildning som erbjudits mig och andra lärarstuderanden  under  samma 
tid (Säljö,  2000). Under  ett  par  decennier  har  mina erfarenheter och  
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mötet med olika teorier om lärande fört mig fram till helt andra per-
spektiv. 

Grundläggande för ett perspektiv på lärande är synen på hur  man  upp-
fattar relationen människa-värld,  en  dualistisk eller icke-dualistisk 
syn.  Den  individuella  konstruktivismen,  som  har  sina rötter i  den  Pia-
getianska traditionen lägger tonvikten vid  den  lärandes egen aktiva  
roll  vid förvärvandet av kunskap. Individen konstruerar själv  sin  kun-
skap. Denna konstruktion av mening äger  rum  inom varje individ som 
därigenom konstruerar  sin  egen verklighetsuppfattning. Det finns  en  
fysisk värld och  en  värld såsom  den  gestaltar sig för individen, "det 
kommer  an  på ögonen som ser"  (von  Glaserfeld,  1995;  Sjöberg,  
2000).  Med detta synsätt finns  en  skiljelinje mellan "det yttre" och 
"det inre", kunskap är något som ska "tas  in".  Vi kan med detta syn-
sätt upptäcka "sanningar" genom att systematiskt studera vår omvärld 
och formulera teorier som stämmer med våra observationer  (Lemke,  
1990)  Piagettraditionen  har haft  ett stort inflytande på olika  former  av 
aktivitetspedagogik där eleverna antas bygga upp sina kunskaper själ-
va genom egna aktiviteter av olika  slag  (Carlgren,  1999).  Forskning 
om elevers lärande i naturvetenskap  har under  lång tid dominerats av 
detta individkonstruktivistiskta perspektiv. Det goda Piagetepoken 
förde med sig var att  den en  gång för alla öppnade elevperspektivet. 
Forskarna började i slutet av sjuttiotalet ställa frågor som gett upphov 
till tusentals artiklar och rapporter om elevers uppfattningar om natur-
vetenskapliga fenomen (Andersson,  2000;  Carlgren & Marton  2000;  
Jakobsson,  2001). 

Under  1980-talet växte kritiken mot  den  konstruktivistiska Piagettra-
ditionen som ansågs alltför mycket betona  den  individuella kunskaps-
konstruktionen och förbise betydelsen av  interaktionen  mellan männi-
skor och  de  sociala och kulturella faktorerna i omvärlden. Utveckling-
en gick mot  en social  konstruktivism där  man  lär tillsammans med 
andra i gemensamma aktiviteter och där varje deltagare bidrar till allas 
förståelse. Tonvikten ligger alltså på  den  betydelse kulturella seder, 
språk och andra människor  har  för att åstadkomma kunskap. Våra me-
daktörer hjälper oss att förstå hur omvärlden fungerar och skall för-
stås. Kunskapstraderingen sker genom att omvärlden förtolkas genom 
samspel med omgivningen. Vi upptäcker inte "sanningar" i världen 
utanför utan vi konstruerar mening i  den  genom vårt språk och andra 
verktyg vi  har  till vårt förfogande.  
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(Carlgren,  1999;  Lemke,  1990;  Säljö,  2000). Den  socialkonstruk-
tivistiska inriktningen  har  i hög  grad  inspirerats av Vygotskijs teorier 
om lärandet. Vygotskij betonade kommunikationen mellan människor 
och  den  möjlighet denna erbjuder oss att tillägna oss andras erfarenhe-
ter och upplevelser (Vygotskij,  1978).  Andersson  (2000)  gör  en  Vy-
gotskijinspirerad  observation  när han skriver att många naturveten-
skapliga kunskapsobjekt,  t ex atom, gen, evolution,  är socialt konstru-
erade begrepp och teorier som elever inte kan upptäcka på samma sätt 
som  de  kan upptäcka att magneter drar till sig järnföremål. För att till-
ägna sig dessa begrepp måste  de ha  tillfälle att vara tillsammans med 
människor som använder dessa begrepp på olika sätt och i olika situa-
tioner, bli  en del  av  en  naturvetenskaplig kultur där lärare är kulturbä-
rare och eleverna kultureras (Andersson,  2000).  

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår även det från att 
människans förståelse av verkligheten är socialt konstruerad och bero-
ende av  de  sammanhang där  den  är skapad. Skillnaden mellan  de  bäg-
ge är att socialkonstruktivister betonar att kunskap konstrueras i  inter-
aktionen  människor emellan medan kunskap i  en  sociokulturell teori 
också kan uppstå i  en  medierad kultur, kunskapen kan finnas mellan 
människor. Säljö  (2000)  beskriver detta som att kunskapen är exoso-
matisk, utomkroppslig, och kan existera utanför individen. Människan 
som biologisk varelse är begränsad  men  som kollektiva varelser i  en  
kultur är vår förmåga  enorm  och  just  våra biologiska begränsningar  
har  varit motorn i denna utveckling. Med resurser i  form  av intellektu-
ella,  (t ex  vår förmåga att läsa och skriva) och fysiska redskap  (t ex  
datorer, telefoner och mikroskop) och genom kollektiva samspel kan 
vi utnyttja våra biologiskt begränsade förutsättningar med häpnads-
väckande resultat  Kommunikationen, interaktionen  mellan människor 
är avgörande för hur sociokulturella resurser skapas och förs vidare. 
Frågan om hur vi lär blir enligt detta perspektiv  en  fråga om hur vi 
tillägnar oss dessa resurser (Säljö,  2000).  

Marton &  Booth  (1997)  föredrar att använda begreppet "socialkon-
struktivism"  som  ett paraplybegrepp för alla  de  inriktningar  som  läg-
ger tonvikten  vid det som  omger individen.  De  menar att  den  indivi-
duella  konstruktivismen  och  den  sociala  konstruktivismen  är varand-
ras spegelbilder  eftersom den  förra  anser  att  det  yttre (handlingar, be-
teenden) är i  behov av en  förklaring och  det  inre (psykiska handlingar) 
är  det  förklarande och  den  senare  anser  att  det  är tvärtom. För  en  indi-
viduell  konstruktivist  är  det  enda sättet att lära  sig  att lära  på egen 
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hand,  för  en socialkonstruktivist  är enda sättet att  delta  i autentiska 
verksamheter (Marton &  Booth,  1997).  Bägge dessa konstruktivistiska 
riktningar  har en dualistisk syn på  förhållandet människa-värld, läran-
det,  kunskapen  kan pågå  och existera antingen inom  eller  utanför in-
dividen,  det  handlar  om  att överbrygga klyftan mellan  det  inre och  det  
yttre.  

Jag har  i denna uppsats intagit ett icke-dualistiskt  perspektiv på  läran-
de.  Med  detta  perspektiv  finns  det  bara  en  värld  men som individer 
erfar vi den  världen  på kvalitativt  olika sätt. Lärande innebär  då  att 
kunna erfara denna värld  på  nya sätt.  Relationen  mellan individen och 
världen förändras och förhoppningsvis är detta något  som  är  positivt  
för individen. Individen lär  sig  att erfara världen och därmed agera i  
den på  ett bättre sätt än tidigare. Världen konstrueras inte  av den  lä-
rande och  kan  inte  heller  påtvingas  den  lärande utan världen konstitue-
ras  som en intern relation  mellan  det  lärande  subjektet  och världen. 
När lärande  sker erfar  individen  både sig  själv och världen  på  ett nytt 
sätt (Marton &  Booth,  1997,  Bowden  & Marton,  1998). De  sociala 
sammanhangen,  kommunikationen  mellan människor och  situationen  
där lärandet  sker  är för  mig  viktiga  faktorer  för  hur  relationen  mellan 
individen och världen  ser  ut och förändras.  

Hur  en  lärare formar sitt undervisningsobjekt beror på hur läraren er-
far ämnesinnehållet och  sin  undervisning. Detta blir avgörande för det 
som  eleven  i  sin  tur får möjlighet att lära sig, läraren skapar olika  rum  
för elevernas lärande. Eleverna riktar sitt medvetande mot det under-
visningsobjekt som läraren  format.  Läraren kan hjälpa  eleven  att erfa-
ra innehållet på nya sätt genom att  visa  på variationer i det, genom att 
lyfta fram sådant som funnits i bakgrunden, genom att tillämpa  varia-
tion  på något som tidigare varit  fast  och betraktats som självklart.  Un-
der  många år, med grund i det  jag  lärt i  min  egen praktik,  har jag  först 
omedvetet, därefter allt mer medvetet och explicit tillämpat detta i  min  
egen undervisning. Först på senare år  har jag  insett att detta är  en  be-
skriven teori med ett eget namn: variationsteori. Denna uppsats vilar 
därför på denna variationsteoretiska grund vilken innebär att  en  förut-
sättning för lärandet är att dimensioner av  variation  öppnas upp i för 
undervisningen kritiska aspekter (Carlgren & Marton  2000).  

Säljö  (2000)  framför  en  viktig synpunkt då han skriver att allt lärande 
inte är av godo. Lärandet i sig är inget  problem,  människan kan inte 
undvika att lära. Det vi bör fråga oss är vilken riktning lärandet  har, 
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vad  människor lär  sig.  Lärande är för  mig  alltid kopplat till ett visst 
innehåll. I denna uppsats är lärandets innehåll naturvetenskapligt  med  
särskilt  fokus på  ekologisk förståelse.  Med  ett icke-dualistiskt  per-
spektiv på  lärande innebär  det  att  om de  deltagande lärarna lär  sig  nå-
gonting  så kommer de  att  få  förmågan att erfara naturvetenskapliga 
fenomen och naturvetenskaplig  undervisning på  ett annat sätt än  de  
erfarit  den  tidigare. Detta  skulle  kunna innebära att  de kommer  att ur-
skilj  a  andra  aspekter av  naturvetenskap och naturvetenskaplig  under-
visning  än  de gjort  innan och vara  samtidigt  och fokuserat medvetna  
om  dessa  aspekter på  ett nytt sätt (Marton &  Booth,  1997).  För  just  
ekologisk förståelse  har Britta  Carlsson  (1999, 2002)  förutom betydel-
sen  av de tre  insikterna  jag  redovisade i inledningen också identifierat 
transformationsidén  som en  särskilt  kritisk aspekt  för att förstå eko-
systemets  funktion.  Transformationsidén är insikten att  all  materia  be-
står av  konstanta enheter,  atomer, som  kombineras ihop  på  olika sätt  
så  att  kvalitativt  nya ämnen och  strukturer  bildas. Mängden materia är  
således konstant men  dess  form  varierar,  en  insikt  som  utgör  en  "gate-
keeper"  för utvecklandet  av en mer  komplex  ekologisk förståelse. I  
min  handledning  av  lärarna i aktionsforskningsprojektet  har jag  sär-
skilt försökt lyfta fram innehållets kritiska  aspekter, t ex  transforma-
tionsidén, i lärarnas reflektion.  Jag har med  detta inte trott  det  vara 
möjligt att lärarna  skulle komma  att  se på  ekologisk förståelse  på  ex-
akt  samma sätt  som jag  gör.  Min  aysikt  har  varit att  de med  hjälp  av  
förmågan att urskilja  just de  kritiska aspekterna ska  få en  ekologisk 
förståelse  av  högre  kvalitet  än  de haft  tidigare.  Jag  menar vidare att 
detta ökar möjligheterna att förstå större sammanhang, exempelvis  det  
sätt  vi  hanterar  resurser  och avfall  på  i vårt samhälle, något  som kan  
kopplas till  just  transformationsidén. Detta nya sätt att erfara ekolo-
gisk förståelse  kommer då  att ge lärarna möjlighet att handla annor-
lunda i  sin undervisning  och att utvecklas professionellt.  Min  för-
hoppning  har  varit att  om  lärarna  kan  urskilja innehållets kritiska  
aspekter så kan de  också bättre upptäcka olika  kvaliteter  i sina  elevers  . 
förståelse  av  detta innehåll och stödja eleverna att utveckla denna för-
ståelse vidare.  Jag tror  att  de då kommer  att vara  mer  kompetenta att 
hjälpa sina  elever  att utveckla ekologisk förståelse  av en  kvalité  som  
är ändamålsenlig för att utveckla ett hållbart framtida samhälle. 

Uppsatsen handlar om lärares lärande. Det lärarna ska lära sig är att 
utveckla  sin  undervisning i naturvetenskap, så att deras elever ska 
förstå naturvetenskapen på ett kvalitativt bättre sätt. Mikael Alexan-
dersson  (1994)  menar att för att  god  undervisning ska uppstå måste  
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läraren  ha  kunskaper om innehåll och metod i förhållande till  den  en-
skilde  eleven,  vara medveten om hur  eleven  förstår detta innehåll, hur  
eleven  kan hantera detta innehåll och vad  man  som lärare kan göra för 
att utveckla denna process. Då anpassas undervisnings-metoden till  
den  egna förståelsen av det specifika innehållet och hur  eleven  förstår 
detta. Detta leder fram till  de  fyra didaktiska kunskapsbehov  jag  
nämnt tidigare: kunskap om det specifika innehållet, kunskaper om 
hur  eleven  erfar detta, kunskaper om hur  man  kan stödja  elevens  för-
ståelse av detta  samt  medvetenhet om betydelsen av denna interaktiva 
process (ibid). Lärandets innebörd  har  oftast varit förgivettagen och 
underförstådd medan metoder, hur  man  lär  har  ägnats betydligt större 
intresse.  Den  pedagogiska diskussionen  har  behandlat frågor som är 
omöjliga att besvara; hur ska vi göra, vilket sätt att undervisa ger bäst 
resultat? Att frågorna är omöjliga att besvara beror på att användning-
en av  en  metod blir meningsfull endast i förhållande till ett syfte, att 
åstadkomma lärande av ett bestämt innehåll dvs kunskaper och fär-
digheter. Diskuteras aktiviteter och metoder frikopplat från detta syfte 
betyder det att innehållet är förgivettaget, att det inte problematiseras 
(Carlgren & Marton,  2000). 

Min  utgångspunkt i denna uppsats är att lärande lättare äger  rum  i ett 
medvetandemöte, där läraren och  eleven  möts i  en dialog om  innehål-
let. För att detta skall  ske  krävs att läraren  har  intresse  av  att inta  ele-
vens perspektiv  och försöker förstå  vad eleven  förstår  så  långt detta är 
möjligt. Inte minst gäller detta  hur  eleven  förstår innehållets  mest  kri-
tiska  aspekter.  I  dialogen med eleven kan  läraren  få  kunskap  om ele-
vens  förståelse  av  ett innehåll och  sedan  använda denna kunskap i  sin 
undervisning.  Läraren  kan då  hjälpa  eleven  vidare genom att  på  olika 
sätt utmana  elevens  lärande. Lärandets  drivkraft  är att uppleva  en me-
ning med det som  lärs. Därför menar  jag  att  en  uppgift för  en  lärare 
också är att ge lärandet ett autentiskt sammanhang även i skolans icke-
autentiska  situationer.  Läraren  kan  skapa  de  miljöer  som ger  eleverna  
de slags  erfarenheter  på  vilka  de mer  traditionella skolkunskaperna är  
svar  (Carlgren,  1999;  Marton &  Booth,  1997).  I vårt samarbete  har vi  
försökt placera  det  naturvetenskapliga innehållet i autentiska sam-
manhang  som t ex en  skolträdgård  eller en  naturmiljö i skolans närhet. 
Syftet  har då  varit att göra  de  kritiska aspekterna synliga mot  en  bak-
grund  av  något  som det  känts meningsfullt och  roligt  att lära  sig mer 
om. På  samma sätt  har jag  betraktat lärarnas lärande  av det  naturve-
tenskapliga innehållet i  relation  till deras praxis. Genom att försöka ge 
deras  eget  lärande  av  innehållet direkta  konsekvenser  i denna praxis  
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har jag  hoppats att detta  skulle  verka motiverande och meningsfullt för 
lärarnas lärande. 

Lärarnas professionella objekt definieras av Carlgren & Marton  
(2000)  som elevernas utveckling av vissa förmågor och förhållnings-
sätt, inte minst  de  förmågor och förhållningssätt som är viktiga i ett 
framtidsperspektiv.  De  tror att läraryrket  nu  håller på att skifta från  en  
hur- till  en  vad-kultur. Betoningen kommer att skifta från undervis-
ning till lärande, från att hinna med läroboken till att utveckla elevers 
förmågor och från att  se  förmågor och förhållningssätt som vackra ord 
i läroplanen till att  fa  insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dyli-
ka insikter i  den  professionella gärningen.  Under  rubriken "Skolans 
uppgifter" står det i Lpo-94 att eleverna ska få möjligheter att ta an-
svar för miljön och att undervisningen bör belysa hur vårt sätt att leva 
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. För att klara detta upp-
drag menar  jag  att lärare, förutom mycket annat, måste  ha  insikter i 
beskaffenheten hos begreppet ekologisk förståelse och vara medvetna 
om dess kritiska särdrag. 

Konsten att lära alla allt uppkommer  med  insikten att  det  inte existerar  
en  konst för att lära alla allt. (Marton &  Booth  1997 S. 261) 

Perspektiv  på utveckling 
Uppsatsen handlar om lärares lärande och utveckling. Det perspektiv 
på lärande som här framförs, får konsekvenser för synen på hur ut-
veckling går till.  Den  individuella  konstruktivismen  ser lärandet som 
bestämt av individens mognad och lärandet bestäms av individens 
egen aktivitet i förhållande till omvärlden. Med denna syn blir det vik-
tigt att undersöka  de  utvecklingsmässiga förutsättningarna för lärandet 
och skapa betingelser för individens spontana utveckling (Carlgren,  
1999;  Säljö,  2000). 

Den  här uppsatsen utgår i stället från synen att lärande kan främja ut-
veckling. Detta sammanfaller med Vygotskijs idéer om barnets poten-
tiella utvecklingszoner som  anger  vad  den  lärande kan klara med hjälp 
av andra.  Den  lärande kan imitera handlingar som går utanför dess 
egen  potential samt  införliva dessa genom att använda  de  nya kunska-
perna i nya sammanhang. Utvecklingszonen tydliggör  den  förståelse 
som ännu är ofärdig och  under  utveckling, och som riskerar att förbi-
ses om undervisningen endast ägnas åt  den  lärandes självständiga pre-
stationer. Läraren får här  en central roll  för att lyfta fram det som  lig- 
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ger inom räckhåll för  eleven  och därmed påskynda ut-vecklingen 
(Carlgren,  1999;  Säljö,  2000;  Vygotskij,  1978).  För att kunna göra 
detta måste läraren veta vad som finns inom räckhåll för  eleven,  dvs 
skaffa sig kunskap om  elevens  förförståelse. Detta är huvudskälet till 
att  jag  i detta projekt  har  försökt öka lärarnas reflektion över elevernas 
förförståelse och vad kännedom om denna kan användas till.  Den  här 
uppsatsen beskriver ett aktions-forskningsprojekt med syftet att lärar-
na ska lära och utvecklas professionellt i  sin  egen praktik. I grunden 
för detta ligger mitt antagande att lärare kan lära mer tillsammans och 
ännu mer  under  ledning av  en  om innehållet mer kunnig lärarutbilda-
re. Precis som  jag  ser lärarnas  roll  som  central  för elevernas lärande  
har jag  sett på  min  egen  roll  som lärarutbildare som viktig för lärarnas 
lärande. I denna  roll har jag  försökt åstadkomma  den dialog  mellan 
mig och lärarna som  jag  trott bäst befrämjat deras utveckling, ett möte 
med utgångspunkt i deras förförståelse och behov. Detta möte  har  
också varit utvecklande för mig som lärarutbildare, vi  har under  pro-
cessen lärt parallellt. 

Aktionsforskning syftar till att påverka  en  utveckling,  en  aktionsfors-
kare medverkar till utveckling. Syftet  med  detta aktionsforskningspro-
jekt  var  dubbelt, att utveckla  just  dessa lärares naturvetenskapliga  un-
dervisning  och att  samtidigt  generellt beskriva lärares lärande inom 
detta  område.  Även här  kan  Vygotskijs  teorier  utgöra ett stöd. Vy-
gotskij hävdade att  om man  vill studera något ska  man  studera  det  i 
dess rörelse,  det  är bara i rörelse  som  något verkligen visar  vad det  är  
(Vals mer, 1989).  Vygotskij argumenterade för att genom att samla  in 
data under processens  gång  så kommer  forskaren att finna viktig  in-
formation om den  process  som  studeras (Wertsch &  Stone,  1978). 
Under  detta aktionsforskningsprojekt  har jag som  forskare och lärar-
utbildare påverkat  processen,  påverkat dess rörelse,  men  också  under  
hela  processens  gång samlat  in data som kan  ge kunskap  om det som  
skett.  Det har  alltså antagits att genom att åstadkomma utveckling  kan  
kunskap  om  utveckling erhållas.  Aktionsforskningens  dubbla syften 
märks också i  det faktum  att  det  är svårt att skilja forskningsmetoder-
na från lärandets  metoder.  Datainsamling och analys är inte  processer 
som  skiljts från  vare sig  mitt  eget eller  lärarnas lärande utan  har  också 
varit viktiga redskap för att påverka detta lärande.  Den  svenska  termen  
aktionsforskning är  en  direkt  översättning  av den  engelska  "Action 
research". "Research-in-action", forskning  i  aktion,  säger  på  många 
sätt  mer om vad det  handlar  om. 

24 



Perspektiv på  reflektion 

Reflektion  har  varit ett nyckelbegrepp i  den  pedagogiska  debatten  i  
snart  två  decennier,  inte minst i  diskussionen  kring aktionslärande och 
aktionsforskning..  Det som  aktualiserade  diskussionen var Donald  
Schöns bok  The  Reflective Practitioner  (1983).  Schön  införde begrep-
pen  reflection-in-action,  reflektion  då en handling pågår,  och  reflec-
tion-on-action,  reflektion före  eller efter handlingen.  Schön  menade 
att  man under  reflektionsprocessen för  en konversation med  själva  si-
tuationen. Efter  Schöns bok fick  John  Deweys tankar förnyad  aktuali-
tet.  Liksom Vygotskij  talar  Dewey  om den  fördröjda  eller  uppskjutna  
handlingen  och  hur  tänkandet uppstår  ur hinder. En  fördröjd  handling  
är ett tecken  på  tänkande,  en  känsla  kan  skapa  en  fördröjd  handling  
(Lindqvist,  1999).  I  sin  bok How we  think  (1933) beskriver  Dewey  
hur  reflektionsprocessen börjar  med  att  man  stöter  på en problematisk 
situation.  Denna  situation kan man då  välja att undvika,  eller  att ge  sig  
i  kast med,  dvs börja reflektera för att finna lösningar (Brusling & 
Strömqvist,  1996).  Dewey  gör  en  viktig skillnad mellan rutinhand-
lingar och reflekterade handlingar. Rutinhandlingar vägleds  av impul-
ser, traditioner  och förgivettaganden.  Den  reflekterade  handlingen  
däremot inbegriper  aktiv  och  kritisk granskning av  själva  handlingen  
och  de motiv  och förhållanden  som ligger  bakom  den,  och  de  framtida 
följder  handlingen kan  tänkas  fa. Den  reflekterade  handlingen  är ett 
holistiskt sätt att möta och svara  på problem som  uppstår  (Zeichner  &  
Liston,  1996).  Ett icke-dualistiskt  perspektiv på  lärande  får konse-
kvenser  även för synen  på  reflektion.  En  lärare  kan  erfara  en under-
visnings-situation på  ett särskilt sätt, fokusera medvetet  på  vissa fe-
nomen medan andra finns i  en  förgivettagen bakgrund. Fenomenen i 
bakgrunden  kommer då  inte att problematiseras och därmed  heller  inte 
utgöra  de hinder som leder  till reflektion och reflekterade handlingar. 
Bakgrundens fenomen  kommer  i stället att behandlas rutinmässigt.  

Om  lärande innebär att erfara världen  på  nya sätt  kan det  betyda att 
tidigare icke-problematiserade fenomen fokuseras och utsätts för re-
flektion. Exempelvis  kan det  innehållsmässiga  fokus som Alexanders-
son (1994)  fann saknades  hos  flertalet  av  sina försökspersoner  komma  
att bli föremål för reflektion  på  ett sätt  det  inte varit tidigare.  Schön  
och  Dewey,  och flertalet  av de  forskare  som  skrivit  om  reflektionsbe-
greppet  beskriver  reflektion  som  ett sätt att lära  av  sina erfarenheter.  
Jag  menar att för att lära  av  sina erfarenheter måste dessa problemati-
seras, annars tas  de  för givna och behandlas rutinmässigt.  
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Om  lärande främjar utveckling och med  en  syn på utveckling som 
överensstämmer med Vygotskijs kan även  en  lärares reflektion ut-
vecklas med hjälp av andra.  Handal  (1996)  lägger stor vikt vid  verba-
liseringen  av reflektionen tillsammans med kollegor.  Han  menar att 
om reflektionen skall baseras på  den  gjorda erfarenheten, reflektion 
över praxis, så bör praxis återuppbyggas.  En  handledare kan bidra till  
den  handleddes reflektionsprocess genom att anknyta till vederböran-
des praxis. Handledningen syftar då inte till att leda fram till  en  be-
stämd  norm  som  anger  vad som är rätt eller inte.  Den  går ut på att  den  
handledde ska öka  sin  medvetenhet om det egna yrkesutövandet (vad 
och hur) och om praktiska, teoretiska och etiska skäl till detta  (Han-
dal,  1996).  

Vad en  lärare reflekterar över menar  jag  alltså är kritiskt för  det  erfa-
renhetslärande  som har  möjlighet att äga  rum. En  handledare, i detta  
projekt jag  i  form av den  aktionsforskande lärarutbildaren,  kan  bidra 
till lärarnas reflektionsprocess genom att ställa lärarna inför utmanan-
de frågor,  problem  och uppgifter  (Handal,  1996).  Hand-ledaren  kan då  
hjälpa till att bygga upp meningsskapande relevansstrukturer och 
åstadkomma  den variation som  är nödvändig för att lärarna ska urskil-
ja  de  kritiska aspekterna från bakgrunden (Marton &  Booth,  1997).  
Handal  (1996) har  också kritiserat  Carr  & Kemmis  (1986) syn på  
handledarens  roll  inom  aktionsforskningen.  Medan  Carr  & Kemmis 
menar att handledaren skall dra  sig  tillbaka  så snart det  är möjligt och 
"frigöra" deltagarna  så  menar  Handal  att detta är ett  idealt krav på  re-
flekterad aktionsforskning.  Jag  delar här  Handals  uppfattning,  extern  
handledning  kan  vara  bidrag  till fortsatt reflektion och fortsatt kompe-
tensutveckling. Här vill  jag  dock peka  på den  risk Carlgren  (1999) ser 
med  ett förändrat  perspektiv på  lärande, risken att detta  kan  uppfattas  
normativt, som  ett  facit. Jag har  uppmärksammat risken att  det jag  
framfört  vid min  handledning  av  lärarna uppfattats alltför  absolut.  
Särskilt för  de  lärare  som  bär  med sig traditionen av  att  det  existerar 
ett "rätt sätt att vara lärare  på" har jag  sett risken att  de  försökt tolka  
vad jag som  lärarutbildare  anser  vara rätt.  Jag  håller  med  Carlgren  
(1999) om  att  det  nya  perspektivet  istället ska bli  en  utgångspunkt för  
en  förändrad förståelse för  den  pedagogiska  praktik som  finns i sko-
lorna och  anser  att i  aktionsforskningens form kan  såväl forskaren  som 
de  deltagande lärarna  få  möjlighet till detta.  
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Reflektion  ses  ofta  som  ett medel för lärande.  Med det  synsätt  som  är 
utgångspunkten för denna uppsats menar  jag  att reflektionen är  en del 
av  lärandet, reflektion  som  medel för lärande och  resultat av  lärande  
ses  här  som en  helhet.  En  utökad reflektion är för  mig  ett tecken  på  
lärande och utveckling.  Om  lärande innebär att erfara världen  på  ett 
nytt sätt, att bli förmögen att fokusera  på  fler  aspekter samtidigt, så 
kan  också reflektion betraktas  på  ett liknande sätt.  En  lärare  som  re-
flekterar över fler  aspekter samtidigt  är  en  lärare  som  reflekterar  kvali-
tativt  annorlunda än  en som  reflekterar över färre. Mycket  har  skrivits  
om  reflektion och många försök  har  exempelvis gjorts att beskriva re-
flektion i olika hierarkiska nivåer.  Exempel  på  detta är  Carr  &  Kern-
mis (1986)  indelning i  tre  reflektionsnivåer;  den  tekniska reflektionen 
där uppmärksamheten riktas mot förgivettagna  mål, den  praktiska ni-
vån där reflektionen  sker  för att klargöra  de  antaganden och förutsätt-
ningar  som  gäller för att kunna uppskatta värdet och tillräckligheten  
av  uppsatta  mål  och värdera  resultatet av dem  och till sist  den tredje  
kritiska nivån  som  adderar etiska och moraliska ställningstaganden 
och ifrågasättanden till  den  praktiska  handlingen.  Handal  & Lauvås  
(1987)  reflektionsnivåer är närliggande;  de  skiljer  på dels  handlings-
nivån,  dels  nivån där  de  teoretiska och praktiska skälen för  handling  
blir föremål för reflektion och till sist  den  nivå  av  reflektion där  de  
etiska skälen för  handlingen kommer  till uttryck.  Griffith  &  Tann  
(1992)  liksom bl  a  Uljens  (1997) ser  reflektion  som leder  till att lärare 
bildar  egen ny teori som den  högsta nivån  av  reflektion.  

Tiller  (1999)  menar att vi ur analytisk synpunkt kan finna tre nivåer av 
reflektion: På  den  första nivån är eftertanken svag och osynlig. Denna 
nivå är nära knuten till  handling  och kan bara förstås fullt ut om vi föl-
jer handlingen på nära håll. Aktörerna kan inte i ord uttrycka vad  de  
gör, inte kommunicera  sin  kompetens. På nästa nivå möter vi aktörer 
som stött på ett  problem, en  kritisk  situation  och kommunicerar det 
med sig själv och varandra. Ofta hittas då många bra lösningar och 
outnyttjad utvecklingskraft visar sig.  Den  tredje nivån kännetecknas 
enligt  Tiller  (1999)  av  den  fortlöpande och systematiska meta-
reflektionen, grundlig eftertanke blir då  en del  av vardagen. Lärare får 
visserligen mycket  feedback  från sina elever och från situationen  de  
arbetar i  men  responsen handlar i alltför liten  grad  om elevernas läran-
de utan mer om situationen som sådan  (Laursen 1994). Om  elevernas 
lärande av det naturvetenskapliga innehållet inte problematiseras av 
lärarna uppstår inte  den  kritiska  situation  Tiller  (1999)  ser i  den  andra 
reflektionsnivån och därmed kan inte  heller den  tredje nivån uppnås.  
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Zeichner  (1994)  tar  aystånd från  det  hierarkiska nivåtänkandet och 
menar att lärares arbete  med  nödvändighet domineras  av  reflektion  på  
handlingsnivån.  Zeichner  vill i stället  se på  reflektion  som  något  som  
försiggår inom olika domäner  som  alla är lika nödvändiga och viktiga.  
I  denna uppsats, där  det  antas att  en  lärare för att lyckas  med sin un-
dervisning  bör  ha  alla  de  didaktiska kompetenser  som  Alexandersson  
(1994)  framfört menar  jag  att  Zeichners  domäntän-kande  kan  vara  en 
grund.  Detta behöver inte innebära att  det  inte  kan  finnas olika  
kvaliteter hos  reflektionen.  Jag anser  att ett  kvalitetskriterium på  
reflektion  med  detta synsätt är att reflektionen  sker på  flera domäner, 
ofta  samtidigt,  och att reflektionen inom dessa domäner utökas och 
berikas  med  nya kritiska  aspekter.  Uppsatsens ayståndstagandet från  
det  hierarkiska nivåtänkande gäller enbart  tanken  att  en  
reflektionsdomän är viktigare än någon annan, att  det t ex  är  en  
"högre" nivå att reflektera över innebörden i formuleringar i 
läroplanen än över praktiska handlingar nödvändiga att fatta i  en  
direkt klassrumssituation. För att åstadkomma  god undervisning  
måste  en  lärare behärska båda delarna.  

Med  ett icke-dualistiskt synsätt  på  lärande där lärande är något  som 
sker  i  relationen  mellan individen och världen, följer menar  jag,  att 
reflektion  kan  betraktas  på  samma sätt.  Situationen,  kontexten är  en 
del av  reflektionen.  En individs  reflektion och utvecklingen  av dennes  
reflektion måste beskrivas  som en del av den situation  där  den sker,  i  
tid  och  rum.  Zeichner  (1994)  efterfrågar  mer forskning om vad  lärare 
reflekterar över och hur  de  reflekterar.  I  denna uppsats  ligger  detta 
intresse  som en grund, på  vilka  kvalitativt  skilda sätt  just  dessa lärare, 
i  just  denna  situation  och  vid  denna tidpunkt reflekterar. Lärande 
innebär att erfara världen och  sig  själv  på  ett nytt sätt  (Marton  &  
Booth,  1997). Med  hjälp  av  distanserande självreflektion  kan  läraren 
upptäcka  sig  själv (Bengtsson,  1994)  i  sin praktik.  Läraren måste 
kunna reflektera över  elevens  erfarna värld  men  också  se sig  själv däri 
för att kunna möta  sin elev  i  en dialog.  I  detta  aktionsforsknings-
projekt har  därför självreflektion  setts  som en  viktig  ingrediens  i 
lärandet. 

Vygotskij  (1986)  utvecklade på 30-talet sina teorier om hur vårt 
tänkande utvecklas främst genom att vi samtalar och skriver om ett för 
oss meningsfullt innehåll. I vårt samarbete  har jag  eftersträvat att 
lärarna på många olika sätt ska verbalisera sina tankar inför mig och  
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varandra i tron att detta påverkat deras lärande positivt. Som 
handledande lärarutbildare  har jag  gått igenom samma process och lärt 
parallellt med lärarna.  
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Kapitel 4  

Metod  

Aktionsforskningens design 
Som  tidigare nämnts  anses aktionsforskningens  ursprung finnas i  den 
amerikanske socialpsykologen Kurt  Lewins arbete  under  1940-talet. 
Lewin försökte  bland  annat studera huruvida högre  produktivitet 
kunde  uppnås i fabriksmiljöer genom fabriksarbetarnas demokratiska 
deltagande och inflytande i arbetets  organisation.  Lewin myntade 
uttrycket  "action research"  och pekade  på  att  processen var cyklisk  
och att  den  innehöll  de  olika  stegen  planera, agera, observera och 
reflektera  (Adelman,  1993;  Elliot  1991).  Engelsmannen  Lawrence  
Stenhouse  var den som under  60-talet började driva  tesen  "läraren  som  
forskare" och  hans tes var  att  det var  lärarna  som kunde  förändra 
skolans värld genom att själva förstå  den  (Stenhouse,  1975).  

Många  av aktionsforskningens  förgrundsgestalter  har  varit verksamma 
i  Australien. Hit  hör  bl  a Stephen  Kemmis och  Robin  Mc-Taggart  som  
utvecklade Lewins cykliska aktionsforskningsförlopp till  modellen av 
en spiral.  I  spiralen  finns  aktionsforskningens  fyra  moment: 

1. Planering: som innebär att  en aktionsplan  upprättas för att förbättra  
en situation. 
2. Agerande eller aktion:  planen  implementeras.  
3. Observation:  effekterna av aktionen observeras i  den  kontext där 
det sker.  
4. Reflektion över effekter och vad som lärts verkar som  en  
katalysator för vidare planering och agerande. 
(Kemmis & McTaggart,  1988)  

Aktionsforskningens  spiralformade förlopp gör att  den  skiljer  sig  från  
mer  traditionell  kvalitativ forskning. Det som  skall  ske går  inte alltid 
att förutse, forskaren  går in  i  processen med  ett visst forsknings-
intresse  men  forskningsfrågor, datainsamlings- och analysmetoder  kan 
komma  att förändras  under  resans gång. För varje  vary  i  spiralen  
förändras  forskningsdesignen,  i ett aktionsforskningsprojekt är  det  
därför svårt att överhuvudtaget tala  om en  speciell  forskningsdesign.  
Denna uppsats handlar  om  ett forskningsprojekt  som har det  för 
aktionsforskning typiska cykliska/spiralformade förloppet. I detta  
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kapitel kommer  jag  att behandla  de  metoder som använts på ett gene-
rellt och övergripande  plan. De  specifika metoder som använts vid  
respektive  aktionscykel redovisas och diskuteras i  de  följande 
kapitlen. 

Olika  typer av  aktionsforskning och deltagarnas olika  roller 
Det  finns ett  flertal  olika sätt att klassificera aktionsforskning.  Carr  & 
Kemmis  (1986)  vill skilja  på teknisk, praktisk  och frigörande  
(emancipative)  aktionsforskning och  anser  att bara  den  sistnämnda  
kan  räknas  som  äkta aktionsforskning. I  den  tekniska  
aktionsforskningens  definieras  processens  riktning  av den som 
kommer in  utifrån.  Carr  & Kemmis  (1986) anser  att deltagarna i detta  
fall  befinner  sig  i underläge  ur  maktsynpunkt,  de har  inte  initiativet  
och utmaningarna i  sin  hand  och därmed försvåras deras lärande. I  
den  praktiska  aktionsforskningen står  forskaren och deltagarna 
närmare varandra, forskarens  roll  är där att bidra till 
reflektionsprocessen.  På den  emancipativa nivån  har  deltagarna  helt  
tagit  ansvar  för sitt  eget  lärande.  Carr  & Kemmis  skriver: 

a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social 
situations in order to improve the rationality and justice of their own 
practices, their understanding of these practices, and the situations in 
which the practices are carried out.. .(Carr & Kemmis, 1986 s. 162) 

Ortrun Zuber-Skerritt  (1992)  föredrar att i stället  se  dessa  tre former 
av  aktionsforskning  som  olika utvecklingsstadier.  I  det  aktionsforsk-
ningsprojekt  som  denna uppsats  beskriver kan jag se  att detta stämmer 
bättre,  processen  visar  på drag av  såväl  teknisk, praktisk  och 
frigörande  natur. Om  kompetensutvecklingsproj ektet inledningsvis 
överhuvudtaget  kunde  benämnas aktionsforskning  så var den  i  så  fall  
av teknisk  karaktär.  Jag var den som tog kontakt med  skolorna och  
hade initiativet. De  första  åren  förde  det  goda  med sig  att  en grund av  
förtroende skapades.  Jag  agerade  som en  tjänstvillig vägvisare  till  lä-
rarna och när några  av dem  senare  blev  tillfrågade  om  att  delta  i  det  
forskningsprojekt  det  hela utvecklats  till  ställde dessa lärare  villigt  
upp.  Med tiden har vi  allt  mer  lämnat  den  tekniska  fasen,  övergått  till  
en mer praktisk sådan  och i syftet att lärarna ska lära att lära i  sin 
praktik ligger  ett frigörande  mål. 
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När  den  första aktionscykeln inleddes  var jag klar  över att  processen  
att utveckla lärarnas professionalitet inbegrep att utveckla deras 
reflektion över  sin undervisning  och elevernas lärande (Zuber-Skenitt,  
1996). Min roll som  handledare  var  att förstärka deras reflektions-
process genom utmanande frågor, lyfta fram  det som  styrde lärarnas 
handlingar och tydliggöra  konsekvenser  och fenomen  som  lärarna inte 
alltid  var  medvetna  om  (Weiskopf  &  Laske, 1996).  Dessutom  skulle 
jag  i  kraft av min  sakkunskap  bistå dem rent  naturvetenskapligt 
ämnesmässigt. Även  om  lärarna  under processens  gång  blev  allt  mer  
självständiga och initiativtagande och  min roll  allt  mindre dominant så 
har det faktum  kvarstått att  jag som  lärarutbildare  haft en  särställning. 
Detta  beroende på  att  jag har  varit  den som haft mest  
naturvetenskaplig kunskap och undervisningserfarenhet från detta  
område  att dela  med mig  ay.  Jag  är också  den som  i första  hand  samlat  
in data  och tolkat dessa, medan lärarna varit aktionsläranden  har jag  
varit aktionsforskare,  jag har  inte varit bara  en  deltagare  bland  andra  
(Tiller  1999,  Webb,  1996).  Detta innebär inte att kunskapsprocessen 
inte varit  kollektiv,  lärarna  har  bidragit  till mitt  lärande lika mycket  
som jag  bidragit  till  deras och  slutresultatet hade  inte varit möjligt 
utan mötet oss emellan.  

Kenneth M.  Zeichner  (1993) har  kritiserat  diskussionen om  hur 
aktionsforskning ska klassificeras och menar att onödig  tid har  ägnats 
åt att utröna vilka  som  är "äkta" aktionsforskare. Detta är något  som 
jag  håller  med  Zeichner  om.  Liksom  Zeichner  anser jag  att  
separationen  och  den  hierarkiska  ordningen  mellan tekniskt, praktiskt 
och kritiskt  ger en  skev  bild  och att  de tre  snarare  kan  betraktas  som 
mer eller mindre  inkluderande varandra.  I  denna uppsats  har det  setts  
som naturligt  att  en  lärande grupp människor och  processen de  är 
involverade i,  har  förändrats  beroende på situationen  och  de behov 
som  uppstått. Liksom McTaggart  (1996) skriver anser jag  inte  den  
viktigaste frågan vara "Är  vi  frigjorda ännu?" utan  "Har  saker och  ting  
blivit bättre än  de  varit?".  

De  deltagande lärarna  
Under  åren  1997-2001  träffade  jag  bortemot  200  lärare i 
kompetensutvecklingsprojektet.  Under  år 2001samarbetade  jag  med 
ca  70  lärare som arbetade på sju olika skolor,  en  skola inriktad mot 
skolår  7-9,  övriga mot skolår  1-6.  Eftersom  jag  ville inrikta mig på  de  
lärare som  jag  uppfattade hade störst behov att utveckla  sin  kompetens 
erbjöd  jag de sex  skolorna med elever i skolår  1-6  att  delta  i  
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aktionsforskningsprojektet. Erbjudandet fick  de  både skriftligt och 
muntligt och  jag  redogjorde  kort  för innebörd och syfte med projektet 
och vad som  skulle  krävas av deltagarna. Två arbetslag från två av 
skolorna anmälde sitt intresse, fyra lärare från Fjärdskolan och nio 
lärare från Backskolan. Av olika skäl som kommer att redovisas i 
följande kapitel, fanns bara tre av lärarna från Fjärdskolan och tre av 
lärarna från Backskolan kvar genom alla aktionscykler och samarbetet 
med dessa  sex  lärare är också det  jag  byggt mitt resultat på. 

Urvalet av "försökspersoner" är alltså inte bestämt av mig som 
forskare med något särskilt syfte, snarare är det så att 
försökspersonerna valt mig.  Bland  lärarna fanns såväl kvinnor som 
män. Eftersom  jag  inte  lagt  något genusperspektiv på studien och för 
att ytterligare skydda deltagarnas anonymitet  har jag  valt att ge  dem  
alla kvinnonamn. Annika,  Birgit  och Cajsa jobbar på Fjärdskolan i ett 
arbetslag med skolår  4-6. De  jobbar med åldersblandade grupper om  
15-18  elever. Alla tre är grundskollärare med mellan  12-20  års 
yrkeserfarenhet. Fjärdskolan är  en 1- 6  skola med ca  150  elever på 
landsbygden utanför  en  medelstor stad. Lärarnas personliga intresse 
och skolans närhet till naturen  har  bidragit till att  natur-  och 
milj öundervisningen är  en del  av skolans profil. Liknande 
förhållanden gäller för Backskolan som också ligger på landsbygden  
men  några  mil  längre söderut. Här arbetar  Doris  och  Eva  med  barn  
från skolår  0 -3  och Frida med barnen i skolår  4-6.  På Backskolan är  
de  yngre barnen organiserade i åldersblandade grupper medan  de  i 
skolår  4-6  arbetar främst i sammanhållna årsklasser. Dessa tre lärare 
utgör i  sin  skola inte ett lärarlag på samma sätt som lärarna på 
Fjärdskolan  men  eftersom deras samarbete  under  detta projekt ändå 
varit av  den arten har jag  valt att beteckna även  dem  som ett arbetslag.  
Doris, Eva  och Frida  har  grundskollärarutbildning, lång yrkes-
erfarenhet och ett särskilt intresse för  natur-  och miljöundervisning. 

Kontinuerlig datainsamling och analys 

I detta aktionsforskningsprojekt  har  det dubbla syftet utgjort  en  grund 
och  en  helhet. Datainsamling och  analyser  av  data har  inte bara varit 
grunden för det vetenskapliga bidraget, det  har  också varit ett redskap 
för lärarnas lärande och utveckling.  Den  cykliska/spiralformade 
processen leder till att såväl datainsamlingen som analysen är  en  
kontinuerligt pågående process.  Under  aktionscykelns alla faser 
samlas  data in, under  reflektionsskedet analyseras det observerade 
effekterna i syfte att vidta åtgärder inför nästa aktionscykel. Det är  
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också viktigt att påpeka att även om  en  aktionsforskningsstudie saknar  
en  i förväg bestämd  design  så måste datainsamlingen  under  
processens gång vara minst lika rigorös som vid annan forskning 
(Ghaye, & Ghaye,  1998). 

De  datainsamlingstekniker som använts  under  studien är 
mångskiftande: 

1.Forskarens anteckningar och reflektioner. 
Varje gång  jag  träffat lärarna  har jag  skrivit  en  daterad anteckning om 
vad vi gjort, vad vi talat om och vad vi kommit överens om följt av 
mina personliga reflektioner över detta. Detta gjorde  jag  såväl vid  de  
tillfällen vi tillbringade hela kompetensutvecklingsdagar tillsammans 
som vid tidsmässigt kortare handledningstillfällen och andra möten. 
Detta material utgörs av ca  150  handskrivna  A5  sidor. Ofta hände det 
att  en  reflektion  jag  gjort i mina anteckningar resulterade i ett brev till 
lärarna, med  en  fråga eller fundering för  dem  att reflektera över till 
nästa gång vi  skulle  träffas.  

2. Sammanfattningar av lärarnas privata reflektioner  
Jag har  hela tiden uppmanat lärarna att reflektera skriftligt och då 
rekommenderat  Tillers  (1999)  "Gjort-Lärt-Klokt"-modell. Denna 
innebär att  man  skriver vad  man  gjort, vad som skett, vad  man  lärt sig 
av detta och vilka kloka åtgärder som bör vidtas med anledning av det  
man  lärt. Det inträffade också att  jag  gav lärarna specifika frågor att 
reflektera skriftligt över. För att inte lägga  band  på lärarnas reflektion 
valde  jag  att låta dessa vara privata  men  begärde då och då skriftliga 
sammanfattningar som lärarna kunde censurera efter eget behov. 
Dessa sammanfattningar gav mig möjligheten att konfrontera lärarna 
med vad  de  själva skrivit vid  de  intervjuer  jag  senare gjorde.  Bell  
(1987)  skriver också att dagboksskrivande kan vara ett sätt att få bra 
intervjuer till stånd eftersom det innebär att  den  intervjuade  har  
möjlighet att komma bättre förberedd till intervjun. Lärarnas skriftliga 
reflektioner omfattar totalt mellan  15  och  20  sidor  per  lärare.  

3. Annan skriftlig dokumentation: 
Arbetslagens lokala planerings- och måldokument  samt  deras 
skriftliga svar på vissa uppgifter  har  utgjort såväl dataunderlag för mig 
som underlag för våra gemensamma diskussioner. Enkäter eller någon  
form  av skriftliga individuella  tester har  inte förekommit. Skriftliga  
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kursuppgifter omfattar ca  20  sidor  per  lärarlag. Lärarlagens 
måldokument finns redovisade i bilaga  1-5. 

4. Deltagande  observation 
Jag har  vid ett flertal tillfällen besökt lärarna, och i viss utsträckning 
tagit  aktiv del  i undervisningssituationer Dessa observationer  har  gett 
mig möjlighet att  se  situationer ur lärarnas perspektiv och få  
information  om kontext.  Bell  (1987)  beskriver observationer som ett 
sätt att få veta om människor gör vad  de  säger sig göra.  Adler  &  
Adler (1994)  skriver angående observationer att subjektiva tolkningar 
är  en  uppenbar risk och anledningen till att mycket ra kvalitativa  
studier  bygger på enbart observationer. För mig  har den  deltagande 
observationens viktigaste funktion varit ge  en  bild av lärarnas 
undervisning som grund för  min  handledning och mina intervjuer av 
lärarna.  Jag har  inte observerat  dem  i sådan omfattning att  jag  kan 
påstå att  jag  därigenom säkert vet att  de  gör vad  de  säger sig göra.  
Under  observationerna  har jag  fört anteckningar. Dessa anteckningar  
har jag  öppet redovisat vid det samtal som förts efter varje 
observationstillfälle. Detta  har  gett mig tillfälle att ge direkt och 
personlig  feedback  till lärarna, något som  jag  sett som positivt för 
deras utveckling. Öppenheten med observationsanteckningarna  har  
också  haft  betydelse för det förtroende som funnits mellan lärarna och 
mig.  

5. Gruppintervju 
Vid ett tillfälle valde  jag  att intervjua lärarna i grupp. Huvudskälet till 
detta var att  jag,  i Vygotskijs anda, ansåg att lärare lär mycket av att 
lyssna till varandra och att tvingas formulera sig inför varandra. Då 
finns också möjligheten till  den  åteuppbyggnad av praxis som  Handal  
(1996)  skriver om.  Fontana  &  Frey  (1994)  skriver att gruppintervjun 
kan erbjuda andra  data  och andra perspektiv än  den  individuella 
intervjun vilket  jag  också funnit. Vid detta tillfälle uppstod 
diskussioner som annars inte  skulle  uppstått och  jag  fick möjlighet att 
ställa frågor  jag  annars inte  skulle ha  ställt. Gruppintervjun varade i ca 
två timmar och spelades  in  på bandspelare för att därefter skrivas ut. 
Deltagarna fick  en kort  tid efter intervjun tillgång till  den  ordagranna 
intervjuutskriften. Detta för att  de skulle  få möjlighet att reflektera 
över vad som sagts och komma med eventuella synpunkter,  en  åtgärd 
som  jag  ansett vara viktig för lärarnas lärande, för förtroendet oss 
emellan och för trovärdigheten i mina resultat. Gruppintervjuutskriften 
omfattar  15  sidor.  
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6.  Individuella intervjuer 
Samtliga lärare  har  intervjuats individuellt.  De  svårigheter  man  kan 
ställas inför när  man  ska intervjua  en  helt okänd människa behövde  
jag  inte möta.  Jag  och lärarna var väl bekanta med varandra och  jag  
fick  tack  vare detta många öppna och spontana svar. Kvale  (1997)  
skriver att ett kvalitetskriterium på  en god  intervju är omfattningen av 
rika, specifika och relevanta svar från  den  intervjuade  samt  att ju 
kortare intervjufrågor och ju längre intervjusvar  desto  bättre.  Jag  anser 
att kvaliteten på dessa intervjuer enligt Kvales kriterium är  god. De  
individuella intervjuerna spelades  in  på  band  och skrevs ut ordagrant 
och även dessa intervjuutskrifter fick lärarna tillgång till. 
Intervjuutskrifterna varierar mellan  15-20  sidor  per  lärare. 

Genom  min  egen kontinuerliga reflektion  har  processen utsatts för  en  
fortlöpande och preliminär analys av mig som forskare. Dessa 
reflektioner  har jag  ibland delgett lärarna, ibland inte. Anledningen till 
detta är att  jag  ibland känt att  min  bild av skeendet  har  varit alltför 
preliminär och osäker. Vid  de  tillfällen då  jag  känt mig övertygad om 
att mina analyserande reflektioner  skulle  bidra positivt på lärarnas 
lärande och utveckling  har jag  delgett lärarna  dem.  Vid det ayslutande 
reflektions- och utvärderingstillfälle som ayslutat varje aktionscykel  
har jag  och lärarna delgett varandra våra  respektive  tolkningar och 
reflektioner över det som skett. Dessa diskussioner utgjorde  sedan  
grunden för planeringen av nästa aktionscykel. På detta sätt  har  
lärarna själva varit direkt involverade i analysprocessen. 

Slutanalys och generaliserbarhet 
När  den  sista aktionscykeln ayslutats  hade jag en  preliminär  bild av de  
kritiska faktorerna i lärarnas utveckling. För att bearbeta denna 
preliminära  bild  sammanställde  jag  allt mitt datamaterial,  cykel  för  
cykel,  arbetslag för arbetslag och lärare för lärare. Därefter gick  jag  
igenom alltihop  på  nytt ett  flertal  gånger för att söka  efter  kvalitativa 
skillnader i lärarnas utveckling.  En  viss  struktur hade  framträtt för  mig  
redan  under de  preliminära  analyser som  skett  under pågående 
aktionscykler. Den strukturen  visade  sig vid slutanalysen  bli allt 
tydligare.  Min  preliminära  bild  förändrades till viss  del men  
framförallt  blev den  tydligare och  mer  precis.  Variationen  i  de  
individuella lärarnas utveckling  kunde nu  beskrivas. Här finns 
beröringspunkter  med  fenomenografiska  studier. Min  strävan  vid 
slutanalysen har  också varit att hitta generella  resultat på en kollektiv  
nivå. Marton &  Booth  (1997)  menar att  det  i  en  fenomenografisk  
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beskrivning  av  lärandets principer tas fasta  på vad som  lärs i 
övertygelsen att  det  generella bara  kan  ayslöjas genom  det  specifika.  
Jag anser  också att  man  genom att studera lärare  som  lär och 
utvecklas, även  en mindre  grupp lärare, och  med  hänsyn  tagen  till  det  
specifika sammanhanget och innehållet  kan  erhålla generella 
kunskaper  om  lärares lärande och utveckling. Dessa generella 
beskrivningar gäller  då en  tänkt  abstrakt individ,  inte  just de individer 
som  undersökts.  De sex  lärare  jag  studerat  har var  och  en  bidragit  med  
olika sätt att erfara sitt  eget  och sina  elevers  lärande  av  naturvetenskap 
och visat  variation på  hur  de  utvecklats. När detta satts samman i  en 
teoretisk  helhet bildas  det  generella  resultatet.  Stake  (1983, 1994)  
använder begreppet  naturalistic generalizations  för  de  generella 
kunskaper  som kan  erhållas genom  studier av  ett  specifikt  fall.  Han  
menar att allting i ett  fall  inte  kan  förstås  men  att  det  är forskarens 
uppgift att finna  det som  är allra viktigast att förstå och redovisa detta  
på  ett  sådant  sätt att läsaren  av forskningsrapporten  utifrån sina 
erfarenheter  kan  göra egna generaliseringar. Människor  kan  dra 
allmänna slutsatser även  ur  enstaka  fall  och  det  är forskarens  ansvar  
att ge  grund  för  validering av data  och generella  resultat.  

Naturalistic generalizations develop within a person as a product of 
experience. They derive from the tacit knowledge of how things 
are.. .they seldom take the form of predictions but lead regularly to 
expectations. They guide action, in fact they are inseparable from ac-
tion (Stake, 1983, s. 282). 

Kvale  (1997)  menar att  en  generalisering kan innebära att  man  gör  en  
väl överlagd bedömning om i vad mån resultaten från  en  undersökning 
kan ge vägledning för vad som kommer att hända i  en  annan, liknande  
situation. Min  utgångspunkt  har  varit att  man  genom att följa  en  grupp 
människor och studera  dem  på djupet kan anta att det mönster som då 
uppträder kan vara giltiga även för andra människor i liknande 
sammanhang.Under det ayslutande analysarbetet fick lärarna ta  del  av 
mina första skriftliga reflektioner efter det att  den  inledande 
sammanställningen av datamaterialet var gjord. När slutanalysen var 
färdig  har  även detta resultat delgetts lärarna vid ett möte mellan mig 
och  respektive  lärarlag. Att på detta sätt låta lärarna ta  del  av och få  en  
chans att komma med synpunkter på resultatet innan det går i tryck,  
har jag  sett som viktigt framförallt för det inneburit att ta etisk hänsyn. 
Det  har  också  haft  ett värde för att testa trovärdigheten i resultaten, 
lärarna  har  getts möjlighet att göra sina egna naturalistiska  
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generaliseringar och kommunicera  dem  med mig.  In  i det sista  har  
också lärarnas lärande och utveckling beaktats, att ta  del  av analys och 
resultat är även det  en  ingrediens i denna process. För att få  en  mer 
detaljerad bild av såväl datainsamling som analys hänvisas till 
beskrivningen av  respektive  aktionscykel i följande kapitel. 

Etiska hänsyn, synliga och osynliga värderingar  
Jag  och dessa lärare  har  samarbetat väldigt nära och personligt med 
varandra.  De har  varit medvetna om att  jag  studerat  dem  och bägge 
parter  har  insett att resultatet kan komma att ifrågasätta  dem  i deras 
yrkesroll. Här  har  vårt gemensamma syfte varit av avgörande 
betydelse; lärarna  har  varit förvissade om att vi tillsammans strävat 
efter  en positiv  utveckling. Ifrågasättande och konfrontation  har  när 
det förekommit också  haft  detta syfte. Informerat samtycke  har  
givetvis varit  en  nödvändighet  men  det  har  varit ett samtycke som 
ständigt  har  omförhandlats. Som  jag  beskrivit ovan  har jag  försökt 
vara så öppen som möjligt inför lärarna och gett  dem  möjlighet att 
komma med sina synpunkter. Vårt samarbete  har  byggt på ömsesidigt 
förtroende.  Ur  etisk synpunkt  har jag  därför funnit det olämpligt att 
skriva om lärarna utan att dessa i förväg fått ta  del  av det som ska 
komma i tryck. 

Som aktionsforskare  har jag  tagit ställning för att värderingsfri 
forskning är  en  omöjlighet (McTaggart,  1997). Jag har  försökt att i 
uppsatsen tydliggöra mina värderingar något som bara låter sig göras 
till  en  viss  grad  eftersom  jag  inte själv kan vara helt medveten om  
dem. Den  allra viktigaste värderingen som  driver  mig i mitt arbete är 
dock förhoppningen att forskningen skall komma praktikerna till 
godo. 

Trovärdighet och giltighet 

Aktionsforskning  har  inte sällan hamnat i konflikt med mer etablerade 
och traditionella forskningsparadigm.  En  ofta använd  definition  på 
vetenskap är att  den  innebär metodiskt sökande efter ny och 
systematisk kunskap (Kvale,  1997). Jag  kan inte  se  att aktions-
forskning inte  skulle  kunna svara mot denna  definition.  Detta beror ju 
på hur orden metodisk, ny, systematisk och kunskap definieras. 
Aktionsforskning kan som  jag  ser det ge upphov till kunskap som vore 
svår att producera inom andra forskningsparadigm. Värdet av funnen  
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kunskap anser  jag  avgörs av  den  som tar  del  av  den. En central  uppgift 
för mig som forskare är att samla och analysera  data  och redovisa 
mina slutsatser på ett sådant sätt att mottagarna finner mig trovärdig 
och mina resultat rimliga,  men  också ge  dem  möjlighet att dra egna 
slutsatser. Då kan resultatet av  en  undersökning ta  formen  av  en dialog  
mellan författaren och läsaren rörande möjliga tolkningar snarare än  
en  enda tolkning av  en  författare som uttrycker  absolut  säkerhet inför  
en passiv  läsare. Mottagaren bör  fa en  så tydlig bild av resultatet att 
denne får möjligheten att  ha en  avvikande åsikt och att göra 
generaliseringar baserad på sina erfarenheter (Stake,  1983; 1994; 
1995;  Winter,  1996).  

I denna studie  har de  deltagande lärarna varit  de  som försett mig med  
data. De har  i tal och skrift uttryckt hur  de  erfar sitt eget lärande, sina 
elevers lärande och  sin  undervisning. Endast i begränsad omfattning, 
vid observationerna,  har jag  kunnat iaktta deras faktiska handlande. 
Detta innebär att  jag  tolkat hur lärarna uttryckt sina erfarenheter inför 
mig och varandra. I mina resultat gör  jag  med detta som grund 
påståenden om  de  kvalitativa skillnaderna i lärarnas utveckling.  Min  
utgångspunkt är att lärarna verkligen velat beskriva vad  de  erfarit på 
ett uppriktigt sätt. Vi  har  tillbringat mycket tid tillsammans, mötts i 
olika situationer och sammanhang  under en  period av tre år eller mer.  
Under  denna tid  har  vi lärt känna varandra, ett förtroende  har  vuxit 
fram liksom  en  gemensam önskan om ett gott och trovärdigt resultat 
av vårt arbete. I datamaterialet finns  en  hög  grad  av samstämmighet 
mellan vad lärarna uttrycker vid intervjuer och vad  de  uttrycker på 
andra sätt och vid andra tillfällen. Olika typer av datainsamling,  s  k 
triangulering,  har  alltså använts för att undvika misstolkningar.  
Graden  av intrasubjektivitet anser  jag  därmed vara  god. 

De  deltagande lärarna  har jag  också sett som medbedömare och 
intersubjektiviteten oss emellan  har  även  den  varit hög.  De har  känt 
igen sig själva i resultatet och bekräftat det. Inom aktionsforskningen 
kan  man  möta åsikten att ett resultat är trovärdigt endast om det 
uppstått genom diskussion och om  en  gemensam förståelse växt fram 
där det tas lika hänsyn till alla deltagares synpunkter och 
ställningstaganden (Ghaye & Ghaye,  1998). Jag har  här intagit  en  
annan ståndpunkt;  jag  gett mig själv tolkningsföreträde framför mina 
medbedömare. Mitt perspektiv,  min  förförståelse  har  varit annorlunda 
än lärarnas och  jag har  därför ibland kunnat tolka resultatet på ett 
annat sätt.  Jag  är  den  som skriver denna uppsats, då måste  jag  också ta  
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ansvar för det resultat som redovisas.  Under  processens gång  har  vi 
ofta talat om vårt resultat  men  i uppsatsen beskriver  jag  det som mitt. 
Lärarnas arbetssituation och  den  begränsade tid  de haft  till förfogande  
har heller  inte gett  dem  möjlighet att  delta  i högre  grad  än  de  gjort.  Jag  
hade i förväg bestämt mig för att om någon av lärarna gjorde  en  
tolkning som kraftigt avvek från  min skulle  detta redovisas, såväl våra 
samstämmiga som våra skilda tolkningar  skulle ha  ett värde. Några 
stora skillnader i tolkningar gjordes dock inte, tvärtom var våra  
respektive  bedömningar samstämmiga. 

Kvale  (1997)  skriver  under  rubriken pragmatisk validitet att inom 
aktionsforskning utvecklar forskaren och undersökningspersonerna  en  
gemensam kunskap och tillämpar  sedan  denna kunskap genom nya 
handlingar i denna  situation  varigenom kunskapen valideras i praxis.  
Den  reflektion/utvärdering som ayslutat varje aktionscykel  har  gett 
möjligheten att prova ett antagande i nästa cykel,  en  kontinuerlig 
analys som kontinuerligt validerats.  Den  kontinuerliga tolkningen  har  
också gett möjlighet för mig att validera resultatet  under  pågående 
process, exempelvis  har jag haft  många möjligheter att validera  data  i 
intervjusituationer och vid andra samtal (Kvale,  1997).  Det lärarna på 
olika sätt uttryckt  under den  långa tid vi samarbetat  har jag  således  
haft  många tillfällen att återkomma till och ställa frågor om.  
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Kapitel 5  

Fjärdskolan aktionscykel  1  "Så ett frö" våren  2001  

Resultatkapitlens  disposition  

I kapitel  5-9  beskrivs  de  fyra aktionscykler som genomförts; "Så ett 
frö", "Insjön", "Skolträdgården" och "Amaryllisen". Först beskrivs  de  
förutsättningar som gällde då aktionscykeln inleddes. Därefter 
beskrivs aktionscykeln med utgångspunkt i  de  fyra momenten i 
aktionsforskningsspiralen, planering, aktion,  observation  och 
reflektion. Planeringsmomentet innefattar det som förberedde det 
praktiska genomförandet och aktions- och observationsmomentet 
beskriver vad som  sedan konkret  hände.  Under  reflektionsmomentet 
beskrivs  den  utvärdering och  de  reflektioner som vi tillsammans 
gjorde när aktionscykeln ayslutades och som därefter utgjorde 
utgångspunkten för nästa aktionscykel.  Under  rubriken  "Resultat"  
redovisar  jag sedan  det som  jag  betraktar som aktionscykelns 
preliminära forskningsresultat och avslutningsvis följer  en  
sammanfattning och diskussion av aktionscykeln. Först redovisas  den  
första, andra och tredje aktionscykeln som genomfördes med 
arbetslaget från Fjärdskolan i kapitel  5, 6  och  7.  Därefter följer  den  
första och andra aktionscykeln med arbetslaget från Backskolan i 
kapitel  8  och  9.  Aktionscykeln "Amaryllisen" (kapitel  7  och  9)  var 
gemensam för  de  bägge arbetslagen. I kapitel  10  beskrivs slutligen ett 
sammanfattande resultat som följs av  en  slutdiskussion. 

Förutsättningar 

På Fjärdskolan arbetar  12  lärare och fritidspedagoger med ca  150  
elever från förskoleklass till år  6.  Skolan hade deltagit i 
kompetensutvecklingsprojektet från och med  starten 1997  och  all 
personal har  deltagit i varierande omfattning (Vikström,  1998, 1999, 
2000).  

När mitt erbjudande om att  delta  i aktionsforskningsprojektet kom 
hösten  2000  anmälde arbetslaget för skolår  4-6  sitt intresse. Detta 
arbetslag består av fyra lärare som var och  en  ansvarar för  en  
åldersblandad elevgrupp om  15-18  elever.  Den  naturvetenskapliga 
undervisningen bedrevs dels på schemalagda  "No-timmar" dels i  form  
av perioder med tematiska  studier.  Denna första aktionscykel 
beskriver ett sådant tema kallat "Så ett frö" som genomfördes  under 
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våren  2001.  Vid  starten  av temat var alla fyra lärarna med i 
samarbetet.  En  lärare blev  under  våren långtidssjukskriven och  har  
inte deltagit efter detta. Därför är det bara tre lärare, Annika,  Birgit  
och Caj sa, som i denna uppsats utgör arbetslaget på Fjärdskolan. Av 
dessa tre hade  Birgit  deltagit i kompetensutvecklingsprojektet  sedan 
1997 men  även hon hade  haft en  längre tids frånvaro från skolan  under  
dessa år. Annika kom med i kompetensutvecklingsprojektet efter  en  
längre tjänstledighet  1998  och Cajsa började samma år  sin  tjänst på 
skolan. Totalt hade  de  tre lärarna  under min  ledning deltagit i  7-10  
kompetensutvecklingsdagar med varierande innehåll innan aktions-
forskningsprojektet startade. 

När  jag  erbjöd lärarna denna nya samarbetsform beskrev  jag  varför  jag  
ville ge kompetensutvecklingen  en  ny uppläggning och att samarbetet  
skulle  kräva att vi tillsammans planerade, genomförde och 
utvärderade ett naturvetenskapligt ämnesområde/tema.  Jag  redogjorde 
för  de  erfarenheter  jag  fått  under de  tidigare åren och att vi  nu skulle  
fokusera tydligare på elevernas lärande av innehållet. Detta var något 
som även lärarna såg som angeläget.  

Moment 1:  Planering 
Redan i november  2000  startade aktionscykel  1  med  en  dags 
inledande planering. Utgångspunkterna för dagen var två; dels ett 
övergripande måldokument som arbetslaget formulerat för  sin  
naturvetenskapliga undervisning, "Naturtema för år  4-6  Fjärdskolan" 
(bil.  1),  dels det faktum att skolan  skulle  börja följa elevernas lärande 
med portfoliometodik. Initiativet att börja samla elevmaterial i  
portfolios  hade tagits från skolledarhåll och arbetslaget hade deltagit i 
ett flertal utbildnings- och diskussionsträffar angående detta i sitt 
rektorsområde. Eftersom detta med  portfolio  kommit att bli centralt i 
skolans verksamhet beslöt  jag  att införliva detta i vårt samarbete. 

Måldokumentet som beskrev skolans målsättningar för naturtema-
arbetet innehöll huvudmålet "Eleverna skall  ha  grundläggande 
ekologisk förståelse och  ha  ett ökat miljötänkande". Detta huvudmål 
följdes av ett antal delmål: "Eleverna skall  ha  kunskap om naturens 
olika kretslopp; solens kretslopp (fotosyntesen), vattnets kretslopp, 
geologiska kretslopp, känna glädje och trivsel, respekt för allt 
levande"  m  fl.  Till  sist beskrevs i dokumentet hur arbetet  skulle  
genomföras,  t ex  genom "undersökande praktiskt arbete i närmiljön". 
Detta dokument användes som utgångspunkt för denna första  
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planeringsdag. Vi diskuterade vad som kunde vara innebörden i 
begreppen "ekologisk förståelse" och "ökat miljötänkande" och  jag  
redogjorde för  min  syn på detta genom att  visa en  av mig konstruerad 
modell kallad "Bollarna på  backen". Modellen  visar skillnader och 
samband mellan grundläggande naturvetenskapliga begrepp som 
materia, energi, fotosyntes och förbränning och hur dessa begrepp 
hänger ihop med uppbyggnad och nedbrytning av resurser i 
ekosystemet, dvs centrala delar av  den  naturvetenskapliga innebörden 
i begreppet ekologisk förståelse. Denna modell illustrerar  de  insikter 
Carlsson  (1999)  talar om som centrala för begreppet ekologisk 
förståelse  men  kan dessutom användas som  illustration  för hur 
insikterna berör konkreta och vardagliga fenomen som exempelvis  en  
eld som brinner,  en  bil som kör,  en  människa som förbränner  sin  
frukost och hur dessa fenomen i  sin  tur hänger ihop med fotosyntesen.  
Den  teoretiska modellen konkretiserades med exempel på 
undervisningsinnehåll som kunde anknytas till  respektive  begrepp. 
Här exemplifierade  jag  med övningar lärarna lärt sig redan tidigare i 
kompetensutvecklingsprojektet och använt i  sin  undervisning.  Min  
erfarenhet var, som  jag  beskrivit i kapitel  2,  att lärarna inte tillräckligt 
reflekterat över innehållet i det lärande som övningarna kunde vara ett 
stöd för. Lärarna hade tidigare lärt sig att göra övningarna,  nu  var mitt 
syfte att  de skulle se  vilka begrepp som  skulle  kunna läras med 
övningarna som stöd och  illustration. Jag  gav till sist exempel på hur 
modellen "Bollarna på  backen"  kunde belysa miljöproblemen i vårt 
samhälle, där  de  alltmer utspridda bollarna representerade hur ordnade 
resurser omvandlas till oordnat avfall i allt högre takt. Lärarlaget sade 
sig efter denna diskussion vilja jobba vidare med denna utgångspunkt 
för begreppet ekologisk förståelse.  De  beslöt att det första temat  skulle  
behandla uppbyggnaden av resurser i ekosystemet,  de  gröna växterna 
och fotosyntesen konkretiserat i ett tema med odling som innehåll. 
Lärarlaget fick  en  "läsläxa" i  form  av  en  artikel (Tiberg,  1993)  som på 
ett bra sätt beskriver det vi talat om  under  dagen.  

Den  andra utgångspunkten för detta första planeringstillfälle var 
arbetet med elevportfolios. Vi diskuterade hur dessa kunde användas 
för att följa elevers lärande även i detta temaarbete. I portfoliometodik 
är det vanligt med olika  former  av dagboksskrivande, reflektion och 
självvärdering. Detta var något  jag nu  förde fram som givande även 
för lärarnas eget lärande.  Jag  delade därför ut  en  dagbok till lärarna. 
Dagen avslutades med att lärarna fick göra  en  första reflektion i  sin 
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dagbok och  jag  klargjorde att dagboken  skulle  vara  privat men  att  jag  
längre fram  skulle  önska mig skriftliga sammanfattningar av lärarna. 

I januari träffades vi på nytt för att planera temat "Så ett frö" mer i 
detalj. Samtalet  under  denna ett  par  timmar långa träff rörde främst det 
praktiska genomförandet av undervisningen. Lärarna efterfrågade 
praktiska  tips  och övningar och  jag  bistod  dem  också med detta. Vid 
detta möte gav  jag  lärarna två frågeställningar att fundera över  under  
temats gång och uppmanade  dem  att skriftligt notera sina reflektioner 
över dessa i sina dagböcker:  

1) Hur går det till när  du  planerar och bestämmer vad  du  ska göra 
i ditt arbete med barnen på  kort respektive  lång sikt?  

2) Hur går det till när  du  bedömer vad  en  elev lärt sig? 

Mitt syfte med dessa frågor var att få lärarna att fundera på innehållet i  
sin  undervisning, på vilka grunder innehållet bestäms och hur 
resultatet, lärandet av innehållet, värderas. Mina tidigare erfarenheter, 
som låg till grund för det dubbla, övergripande syfte  jag  formulerat i 
kapitel  2,  var ju att lärarnas reflektion över vad som lärs var viktigt för 
deras utveckling. 

Efter planeringsträffen i januari utformade lärarna på egen  hand  ett 
måldokument för temat "Så ett frö" (bilaga  2).  Detta dokument 
innehöll mer komplicerade undervisningsmål som  t ex  "Få  en  insikt 
om fotosyntesens betydelse" likaväl som enklare sådana, "Känna till 
vad som krävs för att ett frö ska gro". Här fanns också undervisnings-
mål av vad  jag skulle  vilja kalla "att göra"-karaktär som  t ex  "måla 
och dekorera  en  blomkruka". 

I februari träffades vi ännu  en  gång. Vid denna träff diskuterade vi  de  
förväntningar vi hade på varandra och på vårt samarbete, lärarnas 
kompetensutveckling och  min  forskarutbildning, skillnaden på att vara 
aktionslärande och aktionsforskare, att lärarna  skulle  studera sina 
elever och att  jag skulle  studera lärarna. Vi  tog  upp etiska frågor som  t 
ex  anonymitet, frivillighet  mm  Ett  par  dagar senare träffade  jag  också 
områdets skolledare och informerade dessa. Såväl rektor som 
områdesrektor gav sitt fulla stöd till projektet.  
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Moment 2  och  3: Aktion  och  observation 
Under  mars månad kom arbetet i gång på allvar. Eleverna startade 
odlingar av alla  de slag,  genomförde  diverse  experiment, arbetade med 
teoretiska arbetsuppgifter och skrev i sina naturdagböcker. 

I början av april besökte  jag  elevgrupperna och  de  visade ivrigt upp 
allt  de  hade på gång i  form  av plantor och odlingsförsök, stor aktivitet 
och arbetsglädje rådde i  de  gröna klassrummen fulla av krukor och 
odlingslådor. Eleverna hade också påbörjat dokumentationen av temat 
i sina  portfolios.  Jag  fick titta på några exempel på denna doku-
mentation som utgjordes av beskrivningar och resultat av utförda för-
sök, "instuderingsfrågor" och andra teoretiska uppgifter av traditionell 
typ  samt  elevernas dagboksanteckningar. Efter att  ha  besökt alla 
elevgrupper träffade  jag  lärarna i ett handledningssamtal. Vi 
diskuterade hur elevernas lärande  skulle  kunna följas med hjälp av 
deras  portfolio  och talade om möjliga bedömningsgrunder för detta.  
Jag  föreslog kriterierna:  1)  Förståelse-vad  har eleven  förstått och inte?  
2)  Process-hur  har eleven  lärt?  3)  Hur  har eleven  dokumenterat? Vi 
var eniga om att detta var mycket svårt och att vi måste börja 
någonstans och prova oss fram, både lärarna, eleverna och  jag  var 
noviser. Vid detta tillfälle fick lärarna också ytterligare förslag på 
undervisningsinnehåll i  form  av passande experiment och teoritexter. 

Senare samma månad besökte  jag  skolan på nytt vid två tillfällen. 
Denna gång för att själv  delta  i undervisningen på så sätt att  jag  
startade  en  sk "Kretsloppsburk" i vardera elevgruppen. Att odla i 
"slutet  rum"  hade vi vid förra träffen kommit överens om kunde vara  
en  bra utgångspunkt för att diskutera fotosyntesens funktion. Vid detta 
tillfälle var  jag  på lärarnas begäran  den aktive  läraren och  de  övriga 
lärarna i första  hand  observatörer.  Under  det att kretsloppskrukorna 
iordningsställdes diskuterade  jag  ett antal frågor med barnen. Vad 
kommer att hända? Tar luften  slut?  Kommer växterna att dö? Kommer 
det att bli  brist  på näring och vatten? Många intressanta barntankar 
kom fram i dialogen. I ett samtal med arbetslaget efter besöket i 
Annikas grupp diskuterades  den  förståelse och  de problem  eleverna 
gett uttryck för. Här  togs  konkreta exempel upp,  t ex  att eleverna inte 
alls reflekterade över bakteriernas betydelse och  den  koldioxid deras 
förbränning tillförde och att även växterna hade  en  egen cellandning. I 
denna diskussion var  jag den  som dominerade och kunde ge flest 
belysande exempel på det eleverna  sagt. Jag  gav lärarna förslag på hur  
de skulle  kunna jobba vidare med detta i sina elevgrupper.  
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Kretsloppsburkarna studerades därefter  under  många månader av både 
lärare och elever. Vi diskuterade även lärarnas egen skriftliga ref-
lektion och det visade sig att deras dagboksskrivande inte var så 
vanligt förekommande som  jag  hoppats. Arbetet med temat "Så ett 
frö" fortsatte till början av juni månad och ayslutades med att eleverna 
fick sälja sina vackra plantor till föräldrarna.  

Moment 4:  Reflektion 

I maj träffades vi för att diskutera hur vi  skulle  utvärdera temat "Så ett 
frö". Vi enades om att lärarna  skulle  sammanfatta sina reflektioner 
skriftligt inför utvärderingsdagen. Denna dag  skulle  vi också 
tillsammans titta på några elevportfolios och försöka  se  vad dessa gav 
oss för kunskap om elevernas lärande. 

I juni ayslutades denna första aktionscykel på Fjärdskolan med  en  hel 
dags utvärdering. Dagen inleddes med att  jag  gav lärarna  en  fråga att 
reflektera skriftligt över  under en  halvtimme: "Vad anser  du  är det 
viktigaste  en  elev ska få med sig efter tre år i  din  elevgrupp på 
Fjärdskolan och hur ska undervisningen utformas för att åstadkomma 
detta?" Anledningen till denna fråga var  min  nyfikenhet på hur lärarna 
uppfattade sitt eget uppdrag. Detta skriftliga bidrag från lärarna 
diskuterades inte vidare utan  jag tog  med mig det för senare analys. 

I stället fick lärarna muntligt redogöra för sina reflektioner på  den  
första av  de  två frågeställningarna från januari och vi enades om  en  
gemensam formulering som svar på frågan om hur det går till när  de  
planerar sitt arbete.  De  individuella, skriftliga sammanfattningar av 
lärarnas dagboksreflektioner lämnades  in  till mig. 

Efter detta ägnade vi tid åt att studera några elevportfolios och 
diskuterade  de  bedömningskriterier  jag  föreslagit i april. Dessa 
kriterier visade sig vara alltför oklara, vi var alla alltför novisa på 
området. I stället diskuterade vi vad i elevernas dokumentation som 
sade oss något om deras lärande och vad som inte sade oss något. I 
samband med detta diskuterade vi också fråga två från i januari,  den  
om hur lärarna bedömde vad  en  elev lärt sig.  Till  sist diskuterade vi 
vad lärarna tyckte att  de  själva lärt sig. Vid samtliga dessa 
diskussioner förde  jag  anteckningar. 

Dessa diskussioners viktigaste resultat var att lärarna  nu  var medvetna 
om att  de  inte visste så mycket som  de  trott om sina elevers lärande.  
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De  enades, givetvis uppmuntrade av mig, att vid nästa aktionscykel 
intervjua sina elever före och efter genomfört tema för att på detta sätt 
få veta mera.  

Resultat  
Aktionscykelns forskningsresultat presenteras i  form  av  de data  som 
gäller arbetslaget som helhet, följt av det  data jag  erhöll om  respektive  
lärare.  

Under den  sista utvärderingsdagens diskussioner enades arbetslaget 
och  jag  om  en  sammanfattande anteckning om svaret på  den  första 
frågan från i januari, dvs vad som avgör hur lärarna planerar och 
bestämmer vad  de  ska göra i sitt arbete med eleverna: 

Styrdokumenten kommer inte först. Först kommer  en  idé,  en 
inspiration,  från  media,  från omgivningen, vardagen, årstiden Vad vi 
blir inspirerade av beror ju på vilka vi är, våra intressen, vad vi är bra 
på.  Sedan  tänker vi på vilka möjligheter vi  har  att utveckla idén, våra 
förutsättningar i  form  av skolmiljö, material, personliga förut-
sättningar, vad barnen vill och tycker. Först därefter tittar vi 
kursplanerna och försöker anpassa vår idé till styrdokumenten.  En del  
mål vet vi inte alls vad vi ska göra med,  dem  hoppar vi helt enkelt 
över (Mina anteckningar  010611).  

Utvärderingsdagens diskussioner gav mig bekräftelse på det  jag  märkt 
långt tidigare i kompetensutvecklingsprojektet: Lärarna utgick inte 
från kursplanerna när  de  börjar planera ett arbetsområde i 
naturvetenskap.  De  utgår ifrån sina förutsättningar och egna intressen 
och anpassar kursplanerna till dessa i  sin  tur. Kursplanemål  de  inte 
förstår eller inte tycker sig klara av undviks helt.  Min  uppfattning är 
att lärarna agerade inom  en  trygghetszon vars gränser avgörs av 
tilltron till  den  egna förmågan och tillgängliga resurser. Lärarnas eget 
måldokument till temat "Så ett frö" (bil.2) tycker  jag bar  tydliga spår 
av lärarnas uppfattning om mål som något som ska göras och  jag  var 
tveksam till vilken innebörd målet om "insikten om fotosyntesens 
betydelse" hade för lärarna själva.  

Under  diskussionen om hur det går till när lärarna bedömer vad  en  
elev lärt sig framkom följande: 

Vi tror mycket om våra elever  men  VET lite. Vi kan ana vissa saker, 
att  de har  svårt att skilja på materia och energi  t ex,  precis som  Anna 
har sagt.  Naturdagboken är jättebra, där ser vi  en  hel  del, t ex  att dorn  

47 



kan helgardera och motsäga sig själva. Andra skriftliga dokument från 
eleverna,  t ex  instuderingsfrågor säger oss inte så mycket, vi undrar 
om  de  förstår alla ord  de  använder. Vi måste tala mer med eleverna, 
intervjua  dem  enskilt för att ra veta mer,  de  tänker så olika och lär sig 
så olika (Mina anteckningar  010611). 

Om  sitt eget lärande sade lärarna  bland  annat:  

Experiment  fungerar inte alltid,  man  måste prova  dem  i förväg. Vi 
måste kontrollera förförståelsen mycket bättre, vi måste följa upp 
elevernas påståenden med följdfrågor. Själva måste vi bli bättre på att 
reflektera i våra dagböcker. Vi  har  lärt oss mycket, ratt många "aha-
upplevelser" (Mina anteckningar  010611)  

Huvudresultatet av aktionscykel  1  var lärarnas nyvunna insikt om 
bristerna i deras kunskaper om elevernas lärande och deras beslut att 
intervjua sina elever var därför mycket glädjande. Lärarna hade alltså 
alltmer börjat fokusera på elevernas lärande av det naturvetenskapliga 
innehållet och  tog  inte längre detta för givet. Själv hade  jag  också lärt  
en  hel  del, t ex  att mina idéer om hur elevportfolion  skulle  kunna 
användas i bedömningen varit okunniga och naiva.  Jag  började också 
efter denna utvärderingsdag fundera mer på skillnaderna lärarna 
emellan och beslöt att till nästa cykel uppmärksamma individerna mer 
i  min  datainsamling.  Den  skriftliga dokumentationen lärarna lämnat 
till gav inte  heller  så mycket som  jag  hoppats.  De  tenderade att skriva 
"allt"  de  kunde komma på och detta gav ett alltför allmänt intryck.  Jag  
fick också  en  känsla av att  de  försökte formulera sig "rätt", alltså på 
det sätt  de  uppfattade  jag  som lärarutbildare ansåg vara "det rätta". 
När  jag  tittat på  de  enskilda lärarnas skriftliga reflektioner och fogat 
detta till mina egna personliga anteckningar om lärarna kunde  jag  efter 
cykel  1  säga följande om  de  tre lärarna på Fjärdskolan: 

Annika: 
På frågan om vad  en  elev ska få med sig efter tre år i Annikas grupp 
på Fjärdskolan, räknade hon upp främst ett antal allmänna exempel 
som trygghet, lust att lära, möjlighet att lyckas,  god  hälsa  men  också 
innehållsliga exempel som kunskaper i ekologi, svenska och mate-
matik. Detta  skulle  enligt Annika åstadkommas med portfolion, 
varierade arbetsformer, individualisering och att  eleven  skall mötas 
där  den  står. Annikas skriftliga bidrag angående  de  två 
reflektionsfrågorna från i januari samstämde väl med vad  jag  
antecknat från vår diskussion på utvärderingsdagen.  En  anteckning  jag  
gjorde och som gällde Annika personligen är att hon var  den  som  
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betydligt mer än  de  andra två reflekterade över hur undervisningen 
kunde utvecklas vidare.  Hon  sade vid vår diskussion  bland  annat att 
hon funderade på hur kunskapen om fotosyntesen kunde placeras  in  i 
ett större sammanhang på miljöområdet. Utöver detta var Annika  den  
enda av  de  tre lärarna som bifogade  en  detaljerad, skriftlig 
sammanställning av elevernas lärande före och efter genomfört tema.  
Hon  redovisade där vad hon funnit ut om elevernas kunskaper om 
fröns groning, växters liv, fotosyntesen  mm.  Hon  ayslutade denna 
sammanställning med  en  personlig, sammanfattande reflektion över 
elevernas lärande och skrev att  de  lärt sig att odla, att samarbeta, att 
undersöka och dokumentera, nya ord och begrepp och att  se  
sammanhang. Trots denna sammanställning uttryckte Annika vid vår 
diskussion att hon var osäker på vad eleverna egentligen förstått.  Om  
sitt eget lärande skrev Annika att det är viktigt att dokumentera 
elevernas förförståelse, att ge  dem  tid för reflektion och att hon ville 
arbeta mer praktiskt för att praktiska  barn  får chansen då.  Hon  skrev 
också att hon märkt att modellen "Bollarna på  backen",  handledningen 
och  en  bok hon läst,  Barns  tankar om ekologiska processer (Hellddn,  
1994),  hjälpt henne att bättre planera  sin  undervisning och bedöma 
elevernas lärande. 

Mitt sammanfattande intryck av Annika efter första aktionscykeln var 
att hon fokuserade på elevernas lärande av innehållet. Det som främst 
pekar på detta var  den  skriftliga, detaljerade sammanställning hon 
lämnade till mig.  Hon  problematiserade och reflekterade över 
kvaliteter i detta lärande och över sammanhang och långsiktiga mål. 
Däremot uttryckte hon aldrig några reflektioner över sitt eget lärande 
av naturvetenskap eller brister i  den  egna förståelsen. Även om 
Annika  nu  problematiserade innehållet så uttryckte hon fortfarande 
förgivettaganden angående fördelarna med det undersökande, 
praktiska arbetssättet. Annika var också  den  som var mest  aktiv  vid 
våra diskussioner och hon  satte  därför mer prägel på  dem  än vad  
Birgit  och Cajsa gjorde.  

Birgit: 
Birgits  skriftliga reflektion över vad  en  elev ska få med sig från Fjärd-
skolan liknade på många sätt Annikas.  Den  beskriver vikten av lugn 
och harmoni, lust att lära, baskunskaper och kunskaper om  natur  och 
miljö.  Birgit  betonade dock i högre  grad elevens  egen arbetsvilja, 
självständighet och ansvarstagande.  Hon  skrev att resultat kan 
åstadkommas med samsyn, samarbete och planering i arbetslaget, att  
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skolan måste få mer resurser och att lärare ska vara pedagoger, inte 
allt möjligt annat. När  Birgit  beskrev hur hon planerar och fattar beslut 
i sitt arbete stämde detta väl överens med  den  anteckning vi 
diskuterade oss fram till på utvärderingsdagen.  En  formulering i  
Birgits  reflektion som  jag  noterade särskilt var att hon, när hon 
planerade ställde sig frågan: 

Ska  jag  servera eller ska  de  lära självständigt?  (Birgits  skriftliga 
reflektion  010611)  

Detta fick mig att börja fundera på hur  Birgit  såg på elevernas lärande 
och  sin  egen betydelse för detta. 

När  Birgit  beskrev hur hon bedömer elevernas lärande gör hon det 
ganska allmänt.  Hon  skrev att hon lyssnar på eleverna, samtalar 
mycket med  dem,  hon läser vad  de  skrivit, hon  har  förhör ibland.  Hon  
skrev att om hon ser att hon fått eleverna med sig är halva arbetet 
gjort.  Birgit  hade inte gjort någon sammanställning av elevernas för-
och efterkunskaper av  den  typ Annika gjort och uttryckte sig inte  
heller  på annat sätt om innehållet i elevernas lärande. Vid vår 
diskussion på utvärderingsdagen uttryckte  Birgit  större osäkerhet 
angående vad eleverna egentligen lärt sig av innehållet än vad hon 
gjorde i  den  skriftliga reflektionen. Även  Birgit  ville intervjua 
eleverna  under  nästa cykel för att få veta mer om detta.  Om  sitt eget 
lärande skrev  Birgit  att hon blivit  en  bättre lärare för att hon känner 
sig säkrare och hon vet hur hon ska göra.  Hon  skrev att det hon lärt sig 
är användbart och nyttigt och att hennes eget intresse och engagemang 
är viktigt för att hon ska lära sig. Vid våra diskussioner var  Birgit den  
som oftast uttryckte  sin  egen osäkerhet, att hon själv uppfattade det 
naturvetenskapliga innehållet som teoretiskt svårt och att hon kände 
sig otillräcklig. Detta var inte något hon preciserade, hon sade att hon 
kunde för lite,  men  kunde inte peka på vad hon kunde för lite om. 

Sammanfattningsvis kunde  jag  efter första aktionscykeln  se  att även  
Birgit  fokuserade mer på innehållet när hon i vår diskussion uttryckte  
sin  osäkerhet om vad eleverna lärt sig. Däremot problematiserade hon 
inte kvaliteterna i detta innehåll i någon högre  grad.  Hon  verkade 
fortfarande ta lärandet av innehållet förgivet om eleverna var 
tillräckligt aktiva.  Hon  uttryckte också att hennes egen förståelse var 
otillräcklig  men  kunde inte precisera detta.  
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Cajsa: 
Caj sas skriftliga reflektion över vad hennes elev  skulle  få med sig från 
Fjärdskolan och hur detta  skulle  åstadkommas var mycket väl-
formulerad.  Hon  skrev om redskap för fortsatt lärande, baskunskaper, 
förmåga att använda undersökande arbetssätt, samarbetsförmåga, att ta 
initiativ, kreativitet, utvecklandet av specialintressen, demokratiska 
värderingar, ekologi och globala perspektiv  mm.  Detta  skulle  enligt 
Cajsa komma eleverna till godo genom elevdemokrati, tematiskt 
arbete, utnyttjande av närmiljön etc. Cajsa skrev också att skolans 
huvuduppgift är att åstadkomma lärande.  Hennes  individuella 
skriftliga reflektion över vad som avgör hur hon planerar sitt arbete 
sammanföll helt med  den  anteckning vi gjorde vid vår diskussion. 
Utöver detta skrev hon att hon måste kunna gripa  in  och improvisera 
om kaos eller håglöshet inträder.  Om  sina elevers lärande skrev Cajsa 
att hon kan följa utvecklingen av deras skriftliga och muntliga 
resonemang och att hon ser vissa saker direkt. Prov uppgav hon säger 
henne  en del men  att frågorna måste repeteras och varieras flera 
gånger för att måluppfyllelsen ska kunna bedömas.  Hon  skrev vidare 
att förförståelsen måste kontrolleras för att hon  sedan  ska kunna 
presentera fakta på sådan kunskap som ännu inte erövrats. Inte  heller  
Cajsa hade gjort någon sammanställning över elevernas lärande. Vid 
vår diskussion höll Cajsa med Annika och  Birgit  om nödvändigheten 
av att intervjua eleverna för att få veta mer om vad  de  egentligen lärt 
sig. Cajsa lämnade inte någon skriftlig reflektion om sitt eget lärande. 
Vid våra diskussioner sade hon ibland att hon upplevde 
naturvetenskapen som svår och att hennes egna kunskaper var 
otillräckliga.  Hon  uttryckte också att hon inte var särskilt intresserad 
av odling och att både hon och eleverna hunnit bli lite trötta på detta. 
Cajsa var  den  av  de  tre som var tystast vid våra diskussioner.  Jag  hade 
också  under  temats gång noterat att Cajsa var  den  i arbetslaget som 
genomförde undervisningsmoment i  sin  elevgrupp först av  de  tre 
lärarna och på kortast tid. 

Mitt intryck av Cajsa var efter  den  första aktionscykeln lite 
motsägelsefullt.  Hennes  skriftliga reflektioner var välformulerade och 
omfattande medan hennes muntliga uttryck visade på större osäkerhet.  
Hon  verkade, för mig på samma grunder som  Birgit,  mer fokuserad på 
lärande av innehållet än tidigare  men min  uppfattning var att Cajsa var 
osäker på kvaliteterna i elevernas lärande, något som hon ju liksom  de  
övriga två också medgay.  
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Sammanfattning och diskussion 
Genom denna nya samarbetsform hade lärarna blivit mer 
uppmärksamma på att lärandet av innehållet inte kunde tas för givet 
och ville  nu  intervjua sina elever för att få veta mer Annika var  den  
som mest uppmärksammade skiftande kvaliteter i elevernas lärande,  
Birgit  och Caj sa uttryckte sig vagare.  Ingen  av lärarna reflekterade 
särskilt mycket över  sin  egen förståelse av naturvetenskap förutom att  
Birgit  och Cajsa tyckte att det var "svårt". Detta tolkade  jag  som att 
lärarna inte hade  haft  möjlighet att reflektera tillräckligt över elevernas 
tänkande och att deras eget medvetande därför inte riktats mot det 
egna tänkandet (Alexandersson  1994). Min  förhoppning var  nu  att 
deras elevintervjuer  skulle  råda bot på detta och att  de  genom att 
studera sina elevers lärande också  skulle  lära för egen  del.  

I denna första aktionscykel var mina datainsamlingstekniker alltför 
trubbiga och otillräckliga för att  jag skulle  få veta särskilt mycket om 
lärarnas lärande.  Jag  kunde tro  men  inte veta.  De  frågor  jag  gett  dem  
och som  jag  fick skriftliga svar på kan  jag  idag  se  var alltför breda, 
svåra och  en  smula naiva.  Jag  hade också i denna cykel sett på lärarna 
som  en  grupp och inte insett vikten av att uppmärksamma individerna, 
något som  jag  kommit att göra senare.  Jag  kan idag  se  att  jag  i  min  
handledarroll inte var tillräckligt reflektiv.  Jag  bistod lärarna med 
förslag på övningar,  jag  föreläste och trodde att lärarna förstod mer än 
vad  de  gjorde.  Min  önskan var att hjälpa  men jag  hade mycket kvar att 
lära om vad denna hjälp  skulle  bestå i.  
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Kapitel 6  

Fjärdskolan aktionscykel  2  "Insjön" hösten  2001  

Förutsättningar 
När vi ayslutade aktionscykel  1  på Fjärdskolan kom vi överens om att 
ett lämpligt sätt att fortsätta  skulle  vara att arbeta med "nedförs-
backen" i modellen "Bollarna på  backen",  dvs hur  de  i fotosyntesen 
uppbyggda resurserna används i ekosystemet. I skolans omedelbara 
närhet ligger  en  insjö med bl  a  ett rikt fågelliv,  en  utmärkt miljö för 
ekologiundervisning. 

Inför  den  förra aktionscykeln hade  min  aysikt varit att rikta lärarnas 
uppmärksamhet mot elevernas lärande av innehållet. Detta hade i viss 
utsträckning lyckats  men  både  jag  och lärarna hade insett att 
elevportfolion inte gav tillräckligt med kunskap och att elevintervjuer  
nu  var nästa steg. Mitt forskningsintresse riktade sig  nu  mot frågan 
Vad lär sig lärare av att studera sina elevers lärande? Denna fråga 
var direkt kopplad till det övergripande syftet att lärarna  skulle  lära att 
lära i  sin  praktik. Vad  de  då  skulle  lära genom detta ville  jag nu  veta 
mer om.  

Moment 1:  Planering 

Planeringen av aktionscykel  2  startade redan när aktionscykel  1  
ayslutades.  Under  utvärderingsdagen av temat "Så ett frö" 
diskuterade vi vad som  skulle  kunna vara tänkbart innehåll och 
målsättningar för höstens tema "Insjön". Detta fortsatte med  en  
diskussion om utformandet av elevintervjuerna. Vi kom överens om 
att det kunde vara bra att  ha  någon  form  av  konkret  material 
tillgängligt som kunde inspirera eleverna att tänka högt. Därför enades 
vi om att lärarna  skulle  söka fram sju färgbilder med anknytning till 
insjöns ekologi;  en  bild med  en  sjö i solsken,  en  med vattenväxter, ett  
par  bilder med vatteninsekter eller andra smådjur i vattnet,  en  med  en  
fisk,  en  med  en  rovfågel och  en  bild som visar  en  isbelagd insjö 
vintertid. Dessa bilder  skulle  vara utgångspunkten vid samtalet mellan 
läraren och  eleven under  intervjun. 

I augusti fortsatte planeringen av det nya temat med att  jag  och lärarna 
tillbringade två hela dagar tillsammans.  Den  första dagen tillbringade  
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vi ute i naturen. Syftet med detta var att med olika konkreta exempel 
från det ekosystem där vi då befann oss illustrera för ekologin viktiga 
naturvetenskapliga begrepp som förbränning, nedbrytning, 
näringskedjor, energiomvandlingar, värmeförluster  mm.  Praktiska 
övningar varvades med teoretiska diskussioner. Dagen därpå 
tillbringade vi på Fjärdskolan för att tillsammans formulera ett 
planerings- och måldokument för temat (bil.  3).  Mina erfarenheter av 
det dokument lärarna skrivit till temat "Så ett frö" (bil.  2)  var att det 
dels var alltför "Hur-orienterat", dels att innebörden av  de  mål lärarna 
formulerat och därmed möjligheten att utvärdera  dem  varit alltför 
oklara för lärarna.  Jag  ville därför ägna tid åt att diskutera vad som  
skulle  läras i höstens tema och innebörden i detta. Resultatet blev ett 
omfattande dokument i två delar,  en del  behandlar ekosystemet 
"Insjön",  den  andra begreppet "Nedbrytning".  

Moment 2  och  3: Aktion  och  observation 
Jag  hade av olika skäl inte  de  möjligheter  jag  önskat  ha  för att följa 
arbetslaget och deras elever  under  temats genomförande. Vi hade 
telefonkontakt vid ett  par  tillfällen och  jag  fick veta att aktiviteten var 
i full gång. Samtliga elever hade intervjuats vid temats inledning och 
detta  skulle  göras på nytt vid dess avslutning.Temat "Insjön" och 
många av inslagen i det som gällde begreppet "Nedbrytning" var 
något vi hade arbetat med ett  par  år tidigare  under  kompetens-
utvecklingsprojektet och lärargruppen hade då också provat på detta 
med sina dåvarande elever.  De  hade redan kunskaper om håvning, 
akvarier, strandväxter, svampar, kompostering  mm  och  en arsenal  
med övningar att plocka fram och använda på nytt. Detta kan  ha  
bidragit till att efterfrågan från lärarna på  konkret  undervisnings-
innehåll inte var så stor som vid aktionscykel  1.  

I oktober besökte  jag  Fjärdskolan vid deras "Höstmarknad". Då såldes 
elevernas egenhändigt förädlade och tillverkade naturprodukter, sylt, 
svamppajer, prydnadskransar  mm  till föräldrarna. Samtidigt 
redovisade eleverna sitt ekologiska temaarbete som vid denna tid nått 
fram till drygt halvtid. Redovisningen såg lite olika ut i  de  olika 
elevgrupperna. Exempelvis fick eleverna berätta om  den  stora 
väggplansch som  de  gjort tillsammans om ekosystemet "Insjön",  de  
fick testa sina föräldrars svampkunskaper och  visa  det  de  samlat till  
sin  portfolio  från temat. Det förekom också att eleverna visade  
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föräldrarna måldokumentet och beskrev  de  mål som  de  tyckte sig  ha  
uppnått och vilka mål  de  hade kvar att jobba vidare med.  

Moment 4:  Reflektion 

Arbetet med temat fortsatte ytterligare några veckor efter 
höstmarknaden. I november träffades vi  en  eftermiddag för att 
utvärdera och reflektera över temat. Inför detta möte hade vi kommit 
överens om att lärarna  skulle  skriva ut fyra elevintervjuer vardera på 
papper.  De skulle  förbereda sig genom att skriftligt sammanfatta sina 
reflektioner över intervjuerna och sitt eget och elevernas lärande  under  
temat.  Jag  beslöt att genomföra detta möte som  en form  av 
gruppintervju eftersom  jag  ville att  de skulle  ta  del  av varandras 
reflektioner, kunna diskutera dessa och dessutom ville  jag ha  det hela 
inspelat på  band  för  min  egen datainsamlings  skull.  Gruppintervjun 
gick till så att vardera läraren först, utan att bli avbruten, fick redogöra 
för sina reflektioner. Därefter ställde  jag  ett antal följdfrågor.  Till  sist 
diskuterade vi alla tillsammans innan det var nästa lärares tur och 
proceduren upprepades. Hela mötet spelades  in  på  band  och skrevs ut. 
Utskriften fick lärarna tillgång till ett  par  veckor senare och  jag  
uppmanade  dem  att komma med eventuella synpunkter vilket inte 
skedde. Denna utskrift utgör tillsammans med lärarnas egna 
intervjuutskrifter och mina anteckningar datamaterialet i aktionscykel  
2  på Fjärdskolan.  

Resultat  

När  jag  läste utskriften från gruppintervjun kunde  jag se  att det lärarna 
uttryckte kunde sorteras i tre kategorier; det  de  sa om sitt eget lärande, 
det  de  sa om sina elevers lärande  samt  det  de  sa om  sin  undervisning. 
Detta blev  en  hjälp för mig när  jag skulle  tolka materialet och  den  
strukturen finns också i  min  följande resultatredovisning. I denna 
aktionscykel stod lärarna som individer i centrum för mitt intresse och  
jag  redovisar därför resultatet med denna utgångspunkt. 

Annika: 
När Annika redogjorde för  sin  skriftliga sammanfattning av vad hon 
själv lärt sig  under  temat räknar hon först upp  en  rad praktiska och 
metodiska reflektioner som  t ex  att det är bra att  ha  färdiga artlistor att  
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det behövs fler håvar, att det är svårt att hitta bra litteratur till eleverna  
mm.  

Inte  heller  vid denna aktionscykel uttryckte Annika särskilt många 
reflektioner om  sin  egen förståelse av det naturvetenskapliga 
innehållet. Ett av  de  fåtaliga exemplen är vad Annika sade om lärarnas 
egna brister:  

Jag  känner att vi behöver mer kemi (Annika gruppintervju  01119).  

Annika reflekterade däremot mer över vad lärarens egen förståelse av 
innehållet hade för  relation  till elevernas lärande av detsamma. Vid  
efterdiskussionen  ställde  jag  frågan till arbetslaget om vilken 
betydelse lärarnas egen förståelse av ämnesinnehållet hade. Annika 
svarade då:  

Jag  tror att det är jätteviktigt att vi  har  förståelsen för då  har  vi lättare å 
närma oss... alltså hur vi ska tackla problemen å vad vi ska jobba med 
med barnen så visst är det jätteviktigt (Annika gruppintervju  011119).  

Av särskilt intresse för  min  fråga om vad lärare lär av att studera sina 
elever var det Annika sade när hon beskrev hur hon lyssnade på 
eleverna:  

Du  kan  se  hur dorn tänker...å det är lättare för mej att få veta vad vi 
behöver jobba mer med (Annika gruppintervju  011119).  

Även detta anser  jag  vara ett exempel på att Annika såg sitt eget 
lärande i  relation  till elevernas och hur det hon lärt i  sin  praktik kunde 
få konsekvenser för undervisningen.  

En  reflektion över betydelsen av lärarens egen förståelse kopplades till 
varför det är viktigt att diskutera innebörden i målformuleringar: 

Utan  just  när det uppkommer, i vilken  situation  det än är att  man  då  
har  sammanhanget så att  man  vet vart  man  vill med det hela 
också.. .det är därför det är bra med våra målformuleringar också, att 
vi får det  klart  för oss vad vi strävar emot. Så att varje gång dom 
frågar om nånting, hur litet det än är så vet  jag  vart  jag  vill komma 
med det där, det är viktigt (Annika gruppintervju  011119). 
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När Annika redogjorde för sina skriftliga reflektioner över elevernas 
lärande så började hon med att säga:  

Jag  tycker att  jag  märker att fyran, när  jag  jämför med femmor och 
sexor, så är det stor skillnad. Femmorna å sexorna dorn pratar lite mer 
utifrån, dom  har  lite mer förklarat för sig från början, dorn pratar mer 
utifrån sammanhang å så där, dorn  har  ett annat utgångsläge. Fyrorna 
dom berättar om  fragment  mera, dorn tar lite här å lite där.  Dorn  kan  
ha  lärt sig jättemycket om nån insekt å om nån växt å då berättar dom 
om det  men har  svårare att komma  in  på helheter, om  den  ingår i nån 
näringskedja eller så. Det  har  varit roligt att notera för det betyder ju 
att det förra temat där fyrorna inte var med  har haft  effekt.  Sen  är det 
ändå så att dorn äldre barnen  har  ju  haft  svårt många gånger vad 
ekosystem är..  .jag  funderar mycket över, hur mycket kan vi kräva 
egentligen? (Annika gruppintervju  011119)  

Detta tycker  jag  visar att Annika reflekterade över  de  kvalitativa 
skillnaderna i elevernas lärande.  Hon  uppmärksammar vissa 
delaspekters, exempelvis kunskaper om  en  viss insekt,  relation  till  en  
helhet, näringskedjan, och hon reflekterar över vilken betydelse temat 
från aktionscykel  1 haft  Annika noterar i sina egna intervjuutskrifter 
tveksamheter och frågor kring det eleverna uttrycker.  Hon  frågar sig 
till exempel vad  en  flicka kan  ha  menat med ordet "näring" i ett visst 
sammanhang, och undrar vad  en  pojke menade när han sade att "solen 
inte går runt" dvs energiflöden.  Hon  sade också 	angående 
intervjuerna: 

Intervjuerna  har  gett mig oerhört mycket. Eleverna berättar mer om 
sammanhang  nu,  det gör dom. I  en  intervju  har jag  chansen att fråga 
om  just  "det". Vissa elever  skulle jag ha  gjort  en  annan bedömning av 
utan intervju (Annika gruppintervju  011119).  

När det gäller kraven på eleverna sade hon: 

Vi kan inte begära allting,  de  måste ju  ha en del  kvar till högstadiet 
också.  Men jag  tror att om vi pratar mycket om det, å gör experiment å 
odlar å så, så  faller  det på  plats  när dorn fortsätter på högstadiet å 
gymnasiet  men  vi kan inte tro att det kan vara  klart  i å med att vi  har  
arbetat med det här (Annika gruppintervju  011119). 

Om  hur målen från måldokumentet uppfyllts sade Annika:  

Jag  satt å började spalta ner vad eleverna hade lärt sej å då upptäckte  
jag  att  jag  skrev ner precis det vi skrivit i målen så  jag  slutade där å så 
tittade  jag  ...jo, det stämmer, vi  har  faktiskt arbetat med det mesta av  
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målen i varje  fall  med det som handlar om insjön. Vi  har  också pratat 
om nedbrytningen  men  där  har  vi inte gjort så mycket praktiskt så det 
känner  jag  att det är kvar (Annika gruppintervju  011119). 

De  två sista citaten anser  jag  vara exempel på att Annika fortfarande  
bar  med sig mycket av "att göra" tänkandet och kunde  se  lärandet av 
innehållet som något som automatiskt blev följden av att eleverna 
arbetade med praktiska aktiviteter. 

Annika beskrev angående  sin  intervjuteknik hur hon direkt ändrade  
den  då hon upptäckte att  den  passiva taktik hon först valt inte 
fungerade: 

Då bestämde  jag  mej för att  jag  gör inte riktigt så här utan  jag  kommer 
att fråga mera, kommer å gå  in  å fråga barnen  under  intervjuns gång å 
så gjorde  jag  i fortsättningen. För  jag  kände helt enkelt att  jag  ville få 
ut nånting mera av det här (Annika gruppintervju  011119).  

Detta bekräftades också i Annikas egen intervjuutskrift, här ett 
exempel från intervjun med  Viktor 10  år: 

Annika:  Kan du  berätta om solen?  
Viktor:  Mmm.. 
Annika: Varför är solen bra?  
Viktor:  För att  den  ger oss värme, näring, energi och sånt 
Annika: Hur ger  den  oss näring?  
Viktor: Ja, den  lyser på växterna och så bildar växterna näring och 
syre och sånt (Annikas utskrift av egen elevintervju  0111)  

Annikas intervjutskrifter visade också att hennes intervjuer var 
betydligt längre än både  Birgits  och Cajsas. 

Lite senare i diskussionen sade hon:  

Men  det funderade  jag  jättemycket på när  jag  intervjuade, för när dorn 
då berättade vissa saker å så "eller hur är det  nu?"  kunde dorn säga, 
då kände  jag  att  jag skulle  gärna vilja gå  in  och prata och berätta där.  
Fast nu  gjorde  jag  inte det, där stoppade  jag den  här gången. Det 
funderade  jag  på hela tiden.  A  när dom sa felaktiga saker så tänkte  jag  
också "Hur ska  jag  göra  nu?" men OK, den  här gången.. .vi tar det 
senare. Så  jag  noterade  en  hel  del  när  jag  lyssnade igenom deras  band  
å  sen  pratade vi om det i grupp då, om saker som dom hade yttrat som 
hängde i luften eller som var felaktiga (Annika gruppintervju  011119). 

58 



Annika verbaliserade på olika sätt hur hon  lagt  upp  sin  undervisning 
något som  jag  anser visar att hon reflekterade medvetet över sina egna 
val och sitt handlande:  

Till  halvtid då hade vi arbetat mycket på det sättet att vi hade tittat på, 
vad ska  jag  säga, pratat om insekter för sig, svampar för sig, å om 
olika djur å så där å  sen  på slutet gick vi tillbaka till sjön...å tittade på 
hur allting hänger ihop (Annika gruppintervju  011119).  

När Caj sa beskrev att hon känt sig stressad och att hon tyckte att 
målen varit alltför omfattande svarade Annika:  

Jag  tycker inte vi ska ta bort mål,  men  däremot ge det mer tid i så  fall.  
ik helheten i så  fall..  .Jag har  inte känt lika mycket  stress  som  du  för  
jag har  tagit tid frän svenskan,  matte,  jobbat heldagar med det där 
(Annika gruppintervju  011119).  

Annika återkom då och då till det undersökande arbetssättet på ett sätt 
som  skulle  kunna tolkas som att hon inte såg på detta fullt lika 
oproblematiskt som tidigare: 

Hur kan vi jobba mer praktiskt experimentellt? Det vill på å bli för 
mycket teori i alla  fall,  trots att vi är ute i naturen så mycket. För att 
befästa det, fä experimentera mer, vi pratar om syre, om koldioxid å så 
vidare,  men  vi behöver verkligen få testa dorn där tankegångarna 
(Annika gruppintervju  011119).  

Citatet tycker  jag  illustrerar att Annika funderade på experimentens 
funktion.  De skulle  för Annika kunna vara  en  utgångspunkt och ett 
stöd för det som i naturvetenskapen är  abstrakt,  exempelvis teoretiska 
resonemang om gaserna som inte syns. 

Mitt intryck av Annika förstärktes efter  den  andra aktionscykeln.  Hon  
var uppmärksam på kvalitativa skillnader i elevernas lärande av 
innehållet.  Hon  ville veta så mycket som möjligt om elevernas 
förståelse och tänkande och hon ville använda det hon fick veta för att 
stödja elevernas lärande.  Hon  gav uttryck för att hon såg sina egna 
brister och att hon förstod att hennes egen kunskap hade betydelse för 
hur hon  skulle  kunna utnyttja alla möjligheter till att stödja eleverna i 
deras lärande. Annika tänkte målinriktat och långsiktigt.  Hon  
reflekterade även över vilka begränsningar som kunde finnas "hur 
mycket kan vi kräva egentligen?" frågar hon sig. Annika gjorde 
skillnad på teoretiskt och praktiskt arbete med innehållet. Detta  
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tillsammans med hennes yttrande att "vi  har  arbetat med det mesta av 
målen" ger mig ett intryck av att hon trots allt kunde  se  det som att 
mål kan "göras" i viss utsträckning och att ett mål inte är uppnått om 
inte att visst mått av dels praktiska, dels teoretiska  moment  är 
avklarade.  Hon  gav uttryck för att problematisera funktionen hos 
experimenten i viss utsträckning, att  de  kunde vara  en  hjälp att 
diskutera och förstå abstrakta begrepp.  Jag  anser därför att Annika  
under  aktionscykel  2  inte såg på det undersökande arbetssättet fullt 
lika oproblematiskt som  under  aktionscykel  1  även om vissa 
förgivettaganden tycktes finnas kvar.  

Birgit:  
Även  Birgit  började  sin  redogörelse för  den  skriftliga reflektions-
sammanfattningen med att räkna upp  en  rad praktiska erfarenheter hon 
gjort, många av  dem  liknande Annikas, att  de  saknade material, 
litteratur, att akvarierna måste skötas om varje dag  mm. 

Birgits  reflektioner, både  de  hon förberett skriftligt och  de  hon 
uttryckte spontant vid diskussionen gav många och rika exempel på 
funderingar hon hade om  sin  egen ämnesförståelse:  

Jag  måste säga att  jag  vet inte om bakterier andas.., gör dorn det?  
(Birgit  gruppintervju  011119). 

Birgit  sade att hon varit tvungen att läsa mycket själv och att det varit 
väldigt nyttigt för henne. I samband med detta sade hon: 

...vissa grejer, när det gäller  t ex  fotosyntesen alltså att förstå det på 
riktigt..  .men  ändå,  jag  blir alldeles,  jag  tänkte, herre gud ändå! Nog 
kan  jag  det på papperet, å det kan ungarna också! Nog vet dorn det, att 
det klorofyllet å solenergin å solen flödar å klorofyllet är  en  
förutsättning att det ska bli, att vi ska finnas till överhuvudtaget..  .men 
jag  vet inte om dorn är helt hundra,  jag  vet inte om  jag  själv vet det,  
jag  vet inte! Hur är det med  er? Ni  är säkert jätteklara i huvudet!  
(Birgit  gruppintervju  011119). 

Birgit  uttryckte också tydligt hur hennes egen osäkerhet gjorde att 
vissa delar av innehållet aldrig behandlades, det var  den relation  hon 
såg mellan sitt eget och elevernas lärande: 

...hur energin flödar... å, det beror väldigt mycket på mej själv för  jag  
är osäker...å vi  har t ex  inte pratat om elden alls, och..  .jag  vet inte om 
det varit så,  jag har sagt  att  jag  inte  har haft  tid  men  det kan ju  ha  varit  
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så att  jag har  undvikit det helt enkelt för  jag  är väldigt osäker  (Birgit  
gruppintervju  011119). 

Under  diskussionen om  den  betydelse lärarens egen förståelse hade 
sade  Birgit  något som ytterligare illustrerade hur hon reflekterade över 
att hennes egen bristande förståelse verkade begränsande på elevernas 
möjligheter att lära sig detta innehåll: 

...det är jätteviktigt att vi kan.. ‚lära ut på ett bra och riktigt sätt, alltså 
om  du  är osäker.., som det här med energi,  jag  menar ju, hur kan 
barnen  fa  veta och förstå om vi inte själva liksom är hundra.. .eller 
nittinie?...jag menar,  man  undviker medvetet, i alla  fall  jag,  att prata 
om sånt som  man  inte vet om, som inte är säkert. För det kan ju bli 
såna där obehagliga frågor som  man  liksom..  ‚man  blir ställd,  man har  
ingen aning  (Birgit  gruppintervju  011119). 

Birgit  var  den  enda som beskrev hur  moment  i undervisningen fått 
henne själv att tänka efter: 

Akvariet...det är ju ett litet ekosystem,  det  fungerar ju,  hips,  vips 
kommer det  nya djur!  A den  här växtburken...jag trodde  den var  död,  
men den har  återhämtat  sej..  .För  mej har det  varit väldigt  nyttigt med 
dorn  här burkarna  (Birgit  gruppintervju  011119). 

Birgit  redogjorde för sina skriftligt förberedda reflektioner om 
elevernas lärande  bland  annat på detta sätt:  

Jag  upplevde att mina fyror kunde ganska mycket. Inte såna här 
begrepp som fotosyntes å klorofyll a...men ändå att dorn hade 
begrepp om solen, att  den  är viktig.. ,å  sen  ville  jag,  när det gäller 
sexor, var  jag  ännu hårdare,  jag  tänkte så här att eftersom vi  har  jobbat 
ganska länge med naturtemat, dom  har  i rimlighetens namn kanske 
lärt sej nånting, då borde dorn kunna nånting också!  Jag  var jätterädd 
att dom...att  jag  inte lyckats med nånting!  Men  det visade sej att dorn 
kunde ganska mycket! ...dom  har  förståelse, dom förstår, utom  en  
som inte  har en  aning om... och om det är mitt misslyckande eller om 
det är så att barnet inte förmår ta emot så mycket  information,  det vet  
jag  inte, det är  en  fyra.  Men  dorn flesta tycker  jag  förstår, särskilt det 
här med nedbrytning, att det tillhör kretsloppet  (Birgit  gruppintervju  
01119). 

Birgit  läste  sedan  innantill ur måldokumentet (bil.3) och 
kommenterade detta:  

Jo  det här syftet vi hade, nämligen att uppnå ekologisk förståelse 
"Förståelsen för fotosyntesen som  den  process som skapar  de  resurser  
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som utgör grunden för livet på jorden"  har  blivit uppfylld tycker  jag,  
ganska så.. .det här med energin "förståelsen för hur energin flödar..." 
där  har  vi inte, inte i  min  grupp i alla fall...å det beror på mej för  jag  
är osäker  (Birgit  gruppintervju  011119).  

Ovanstående två citat tycker  jag  visar hur  Birgits  egen osäkerhet 
försvårade för henne att göra kvalitativa bedömningar av elevernas 
lärande.  Hon  talade i kvantitativa  termer  och det hon refererar till ur 
måldokumentet är för mig motsägelsefullt eftersom  jag  anser att 
förståelsen för fotosyntesen är intimt förknippat med förståelsen för 
energins flöden vilket  Birgit  enligt  min  mening inte såg.  

Hon  uttryckte ibland mer precist kvalitativa reflektioner i barnens 
förståelse, hon hade exempelvis noterat att begreppet "andning" kunde 
vara problematiskt och att det gick att förstå något på olika sätt: 

Nog kan barnen fotosyntesen, i praktiken, alltså på papperet om  man  
säger så men...alla dessa ord...det  har  varit mycket diskussioner om 
"Hur kan växter andas?" dom förknippar andning med lungor  (Birgit  
gruppintervju  011119). 

Om  elevernas inställning till intervjuerna sade  Birgit:  

Ungarna upplevde det som roligt  men  dom fattade inte riktigt 
varför...dom frågade flera gånger:  "men  varför måste vi prata om dorn 
här...?" hur  jag  än försökte förklara fattade dorn ändå inte.. .när  jag 
skulle  intervjua dom andra gången fattade dom att dom  skulle  försöka 
komma ihåg lite mer, eller berätta lite mer.  A  det var  en  jättestor 
skillnad1  men  dorn  har  så svårt att formulera sina funderingar till ord 
i intervjuerna ...dom säger  "jag  vet,  jag  kan  men jag  vet inte hur  jag  
ska säga!"(Birgit gruppintervju  011119).  

Även ovanstående ett citat som  jag  tycker visar att  Birgit  ofta 
reflekterade kvantitativt över elevernas lärande.  Birgit  gjorde inte 
någon kommentar om något enskilt  barns  intervju liknande  de  Annika 
gjorde om ett  par  av sina elever.  

Birgit  visade att hon hade  en  annan inställning till intervjuerna än 
Annika. Intervjuerna verkade inte för  Birgit  vara ett tillfälle att lära 
mer om sina elevers förståelse i syfte att hjälpa  dem  vidare.  Hon  gav 
mig ett intryck av att hon såg  sin  egen  intervention  som något som  
skulle  undvikas, eleverna  skulle  tänka ostört:  
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Jag  försökte hela tiden tänka efter, att vara så tyst som möjligt Det 
var väldigt fä frågor  jag  ställde, bara  t ex  "kan  du  berätta mer?" eller 
"Är det nånting annat?".  Jag  utgick ifrån alltså: Vad vet dorn? Vad  har  
dom lärt sej?  Men  ingenting...utöver att  man skulle ha  nån  slags  
lektion samtidigt.  Jag  tycker att  jag  fått bra svar utan att blanda mej i 
så mycket  ...jag  känner mig inte på något sätt inblandad i alla  fall,  
alltså det dom  har  kommit fram till det  har  dom kommit fram till 
själva utan att  jag har  behövt blanda mig i... så känner  jag. Jag  
bestämde mej för att blanda mej i så lite som möjligt.. .det är så lätt att  
man  halkar  in  bara  (Birgit  gruppintervju  011119) 

Birgits  strategi vid intervjuandet bekräftades också av hennes egna 
intervjuutskrifter som också var betydligt kortare än Annikas.  

Hon  kommenterade vid ett  par  tillfällen betydelsen av att ta reda på 
elevernas förförståelse och visade även då att hennes reflektion över 
vad kunskap elevernas förförståelse kunde användas till inte var 
självklar: 

Att  man  alltid tar reda  på vad  barnen  kan  innan  man  börjar,  det  
glömmer  man bort  många gånger, alltså  det  är jätteviktigt!  Man  kollar, 
för  hips,  vips  vet  dorn  inget  å man tror  att  dom  vet.  Det har  hänt  mej  
många gånger  under den  här  perioden  att  jag har..  .nonchalerat,  ja  inte 
nonchalerat  men  glömt  bort helt enkelt, har haft  för bråttom  (Birgit  
gruppintervju  011119). 

Birgit  talade däremot ofta om  den  betydelse hennes samtal med 
barnen hade: 

Det här att diskutera... fyrorna, dorn är  mindre,  å dorn vinner mest på 
att  man  pratar mycket..  .jag har  medvetet styrt att vi  har  pratat å 
diskuterat mycket, inte så mycket skriftligt förutom naturdagboken  
(Birgit  gruppintervju  011119).  

Hon  gav ra konkreta exempel på uppläggningen av  sin  undervisning  
men  vid ett tillfälle betonade  Birgit  repetitionens betydelse:  

Man  måste upprepa, ofta,  man  måste vara som  en  gök!  (Birgit  
gruppintervju  01119) 

Om  målsättningarna för sitt arbete sade  Birgit:  

Det är inte så att "på vecka  46  ska  jag  vara  klar",  det finns alltid där, 
vi blir aldrig klara... .det är mycket saker  jag  tycker vi måste jobba 
mer med  (Birgit  gruppintervju  011119). 
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Birgits  reflektioner  under  aktionscykel  2  ger mig intrycket av att hon 
ville, och försökte uppmärksamma  de  skiftande kvaliteterna i 
elevernas lärande  men  att begränsningar i hennes egen förståelse 
försvårade detta. När innehållet var något hon själv fått kunskaper om,  
t ex  andningsbegreppet, kunde hon  se  att eleverna hade  problem  med 
detta. Områden där hon själv är osäker,  t ex  energiflöden, erkänner 
hon att hon undvikit och att hennes elever därför inte kunnat lära sig 
detta innehåll.  Birgit  tyckte att syftet att "uppnå ekologisk förståelse" 
var uppnått "ganska så bra" och hon läste formuleringen innantill, 
samtidigt som hon medgav att energins flöden var något hon inte 
behärskade. Detta ger mig anledning att ifrågasätta  Birgits  förmåga att 
bedöma måluppfyllelserna.  Birgit  medgav ju också själv att hon var 
osäker, hon säger att hon inte vet om vare sig hon själv eller eleverna 
är "riktigt hundra", att  de  "kan fotosyntesen på papperet".  Jag  tolkar 
detta som att  Birgit  förstod att kvaliteten i hennes egen och elevernas 
ämnesförståelse var otillräcklig  men  att hon inte kunde precisera detta 
närmare än så.  Birgit  var mycket konsekvent i synen på  sin  egen  roll  
vid intervjuerna, hon  skulle  inte "blanda sig i". Detta tillsammans med 
hennes medgivande att hon ofta "glömde förförståelsen" ger mig 
intrycket att  Birgit  inte reflekterat över hur hon  skulle  kunna använda 
kunskaper om elevernas förståelse för att främja deras lärande.  Jag  
anser att intervjun enligt  Birgit  fungerade som ett kontrollinstrument 
där hon fick reda på om  de  kunde mer efter genomfört arbetsområde 
än  de  kunde före. Samtalen med eleverna verkade för  Birgit  fylla  en  
annan funktion.  Hon  såg  dem  som viktiga, något hon uttryckte även  
under  aktionscykel  1. En  reflektion  jag  gör angående  Birgit  efter 
aktionscykel  2  är att hon gav intrycket av att  se  på  sin  egen 
läraruppgift som antingen  aktiv  eller  passiv; aktiv  vid samtal,  passiv  
vid intervjuerna exempelvis. Även här gör  jag  tillbakablickar till cykel  
1  där  Birgit  skrev att hon funderade på när hon  skulle  "servera och när  
de skulle  lära självständigt".  Birgit  talade också om sitt eget 
misslyckande när elever inte lärt sig tillräckligt. 

Cajsa: 
Cajsa hade inte som Annika eller  Birgit  gjort några praktiska 
reflektioner om materialbrist, litteratur eller liknande. Cajsa började i 
stället  sin  redogörelse med att säga att hon var nervös, att hon ville 
läsa innantill och att hon var imponerad av Annika.  Om  sitt eget 
lärande läste Cajsa:  
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Jag har  lärt mej att sätta fler ord på det  jag  vet och då blir  jag en  
säkrare  No-lärare vilket borde ge säkrare elever som kan  ß en  ökad 
ekologisk förståelse för  en  ekologiskt hållbar utveckling (Cajsa 
gruppintervju  011119)  

Cajsa kom  sedan in  på att hon var osäker på fotosyntesen och att hon 
reagerat över att  den  står beskriven på olika sätt i olika böcker:  

Jag  minns att när  jag  själv gick i skolan fick  jag  alltid lära mej om 
mineralämnen, eller är  jag  helt ute å cyklar? Att det var med, i första 
ledet, i fotosyntesen? ...i Nationalencyklopedin eller "Runt i naturen" 
så är det ju helt skilda förklaringar på fotosyntesen (Visar boken 
"Runt i naturen där det står solenergi + klorofyll + vatten blir 
druvsocker + syre + energi)..den är förenklad å vad dom kallar 
druvsocker, det är olika i olika böcker, mycket olika.  A  ibland om det 
är klorofyll det är ofta som dom inte  har  med det där.. .alltså 
koldioxid, klorofyll, koldioxid, vatten i första ledet i fotosyntesen, det 
är ofta som dorn inte  har  med det (Cajsa gruppintervju  011119).  

Cajsa berättade att hon läst mycket för att själv få kunskaper och 
eftersom detta med fotosyntesen och dess formel uppenbarligen var ett  
problem  för Cajsa  tog jag  i detta läge tillfället i akt för att  under  ca  10  
minuter försöka reda ut begreppen. 

När vi diskuterade vilken betydelse lärarens egen förståelse hade för 
elevernas lärande sa Cajsa  bland  annat:  

Jag  är vetgirig av naturen, och om någon frågar vill  jag  kunna ge ett 
svar, särskilt till eleverna (Cajsa gruppintervju  011119). 

Under  samma diskussion när Annika beskrev att hon ville  ha en  egen 
förståelse för att inte alltid behöva vara förberedd utan kunna "ta det 
direkt där  man  är" replikerade Cajsa: 

Nä,  man  kan ju inte gå omkring med Nationalencyklopedin ute i 
skogen (Cajsa gruppintervju  011119)  

Även när Cajsa ska redogöra för sina reflektioner kring elevernas 
lärande läser hon innantill  men  flikade  in  uttryck där hon visade att 
hon kanske inte var fullt så säker som hon skrivit:  

Jag har  skrivit några anteckningar..  .jag  tror att, eller  jag  vet att dorn 
fått  en  "ökad ekologisk förståelse" mina elever å att "fotosyntesen är 
viktig för allt liv" å  sen  då att förstå "hur solens energi flödar och 
behövs i fotosyntesen" å det här att "ingenting försvinner, allt finns  
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kvar" , att materian omvandlas bara det tror  jag  dorn flesta vet mer  
men jag har  skrivit "många detaljer  har  dorn inte lärt sig ännu" å då 
menar  jag  svåra ord å sånt som måste repeteras ofta för å fastna som  
just  om fotosyntesen å producenter å konsumenter å näringskedjor 
(Cajsa gruppintervju  011119).  

Cajsa reflekterade inte över några detaljer i det eleverna  sagt  i sina 
intervjuutskrifter. Cajsa reflekterade inte  heller  över huruvida det förra 
temat "Så ett frö" där fyrorna inte deltagit hade  haft  någon effekt på 
elevernas lärande,  de  skillnader i förförståelse som kunde  ha  
förväntats uppmärksammades inte.  Hon  sade bara att det inte var 
någon större skillnad på fyrorna, femmorna och sexorna och att: 

Alla sa rätt så vettiga saker (Cajsa gruppintervju  011119).  

Sammantaget tycker  jag  därför att Cajsa inte uppmärksammade  de  
kvalitativa aspekterna i elevernas lärande särskilt mycket. Liksom  
Birgit  var hon  vag  och allmän i sitt sätt att uttrycka sig om detta. När 
Cajsa beskrev sina egna  problem  att förstå fotosyntesen ifrågasatte 
också hon också hur mycket  man  egentligen kunde kräva av eleverna 
och att hennes dotter på gymnasiet höll på med samma saker som vi 
gjort: 

Svåra ord å sånt som måste repeteras ofta för att det ska fastna för 
eleverna..  .jag  kan ta det flera dar i rad, det måste repeteras ofta för att 
det ska sitta,  men  det tycker inte  jag  är konstigt för det är likadant för 
mej själv,  jag far  själv titta på fotosyntesen,  sen  står det olika i olika 
böcker å  du har sagt  på ett sätt  Anna ...sen  måste  jag  säga att  min  
dotter på gymnasiet, dom läser ju det här som vi läser på 
mellanstadiet, hur mycket kan vi kräva egentligen? (Cajsa 
gruppintervju  011119).  

Hon  uttryckte ytterligare  en  gång att hon tyckte att innehållet var svårt 
för barnen: 

Det här är oerhört  abstrakt  för  barn  i  den  här åldern tycker  jag  (Cajsa 
gruppintervju  011119).  

Som citatet ovan visar verkade  repetition  och upprepning för att "det 
ska sitta" vara viktigt för Cajsa. Intervjuerna ville Cajsa använda i 
kontrollsyfte och liksom  Birgit  hade hon inställningen att inte styra 
eleverna  under  intervjuerna:  

66 



Dom  ville  jag  ju göra ganska tidigt för  jag  tyckte att ditt förslag lät 
mycket intressant.., att kontrollera barnens kunskapsutveckling genom 
såna där bilder.  A.  så  jag  började med det då å  jag  styrde inte alls så 
mycket (Cajsa gruppintervju  011119).  

Eftersom hon tidigare lyssnat på det Annika  sagt  började dock Cajsa  
under  vår diskussion att reflektera över  sin  intervjustrategi:  

Sen  det här som Annika gjorde tyckte  jag  var mycket intressant å det  
har jag  skrivit här så det tänker  jag  göra nästa gång  jag  gör  en  
barnintervju...det blev väl lite väl flummigt det här,  men jag  vill ändå 
testa  klart in  i det sista för att som  jag  skrivit (läser): "förmedla allt 
dorn vet" eleverna.. .(Cajsa gruppintervju  011119).  

Cajsas intervjuutskrift bekräftar det hon själv sade.  Hennes  
intervjuutskrifter på  mindre  än  en  halv sida var enbart återgivande av 
det eleverna berättat för Cajsa utifrån  de  sju bilderna. Några frågor 
eller kommentarer från Cajsa fanns inte med i utskriften. 

Caj sas reflektioner innehöll mycket litet som beskrev hur hon 
genomfört  sin  undervisning förutom att hon flera gånger uttryckte att 
hon ansåg att  repetition  och upprepning var nödvändigt för att 
kunskapen  "skulle  fastna" hos både henne själv och eleverna.  Hon  
sade också vid ett  par  tillfällen att hon tyckte att målsättningarna för 
temat var alltför ambitiösa och omfattande. Cajsa hade inte  heller  tagit 
tid från andra ämnen till temaarbetet som exempelvis Annika gjort och 
hon gav exempel på att hon besvärats av tidspress: 

Vi  har  gjort olika..  .Jag  tycker att vi  satte  upp för många mål på för  
kort  tid.  Jag  tycker att det hade varit bättre att göra några få mål 
ordentligt. För  jag har  ibland fått stressa igenom för att hinna med alla 
punkter å då tror  jag  att det kan vara bättre att gå  in  djupare då på 
vissa saker å göra  en del  mer ordentligt,  jag  tänker på kompost, 
elden.. .vad  har  vi mer gjort... stressa bara.  Men  målen är bra som ett 
stöd..  .man  bockar av (Cajsa gruppintervju  01119).  

Cajsa var  den  av  de  tre lärarna som var tystast vid våra diskussioner 
och hon är därför  den  som  jag har  minst  data  om. Mitt intryck är att 
hennes syn på kunskap och undervisning var tämligen teknisk, 
kunskapen  skulle  "fastna" med  repetition  och kunskapen fanns att 
finna i böcker som Nationalencyklopedin.  Min  känsla är att Cajsa 
önskade att hon kunde bära med sig Nationalencyklopedin inuti sitt 
huvud så att hon alltid  skulle  kunna finna rätt svar i rätt ögonblick.  En  
lärares uppgift verkade enligt Cajsa vara att säga rätt tillräckligt  
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många gånger så att eleverna  sedan  kan upprepa detta.  Den relation  
hennes eget lärande hade till elevernas verkade vara att om hon själv 
hade lärt sig innehållet så  skulle  hon inte riskera säga "fel". Här skilde 
hon sig  markant  från Annika. Med  den  synen på kunskap och med 
ambitionen att hinna "bocka av" alla mål är det inte konstigt att Cajsa 
kände sig stressad som  jag  ser det.  Hon  såg kvantitativt på lärandet, 
kunskapen var  en  mängd som  skulle  hinnas med på  en  begränsad tid. 
Cajsa hade rätt i  sin  synpunkt att fotosyntesen beskrivs lite olika i 
olika böcker.  En  lärare som själv  har god  förståelse kan  se  kritiskt på 
olika böckers framställning av detta  men en  osäker lärare som Cajsa 
blev bara ännu mer förvirrad. Caj sas osäkerhet gjorde att hon hade 
svårt att bedöma  de  faktiska kvaliteterna i sina elevers lärande och  jag  
tror också att hon hade svårt att  se  hur delmålen i måldokumentet 
hängde ihop med huvudsyftet, ekologisk förståelse. Cajsa reflekterade 
inte  heller  över sambandet mellan "Så ett frö" och "Insjön" så som 
Annika gjorde.  Hon  verkade inte  heller  bära med sig  de  långsiktiga 
målen och  se  deras innebörd på samma sätt som Annika. Exempelvis 
reagerade hon inte över att  de  äldre eleverna kanske borde  ha  förstått 
innehållet annorlunda än fyrorna gjorde och hon nämnde aldrig i något 
sammanhang något om  den roll  elevernas förförståelse spelade. Cajsas 
egen osäkerhet anser  jag  också begränsade hennes syn på vad som är 
möjligt för  barn  i dessa åldrar att lära sig, ämnesteorin tangerade 
gränsen för vad hon själv klarade. Det är dock intressant att notera att 
Cajsa  under  vårt samtal började reflektera över  sin  egen intervjuteknik 
och att hon bestämde sig för att liksom Annika vara mer  aktiv  själv 
nästa gång. Cajsa visade här exempel på hur hon utökade  sin  
reflektion och lärde  under  vår diskussion.  

Min  egen  roll  i denna aktionscykel hade varit ganska underordnad  
under  själva genomförandet av temat. Mitt inflytande på innehållet av 
måldokumentet var dock stort och vid gruppintervjuns diskussioner 
framförde  jag  vid ett  par  tillfällen mina åsikter och reflektioner över 
det som sades. Detta som  en del  av  min  grundinställning, att alltid 
främja lärarnas lärande och att  jag  som lärarutbildare hade  en  viktig  
roll  att spela för detta. Ett exempel är när  jag  försökte reda ut 
begreppen angående fotosyntesen ovan. Ett annat är när  jag  efter det 
att alla tre lärarna fått redogöra för sina reflektioner gav  min  syn på 
elevintervjuerna:  

Jag  är ju  absolut  ingen expert på barnintervjuer å det  har jag  ju  sagt  
flera gånger att  jag  inte är ...å det här med bilderna var ju då för att få  
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ett  konkret  material att utgå ifrån å hur mycket ni  skulle  styra eller inte 
styra det  har jag  ju egentligen inte funderat över så mycket på.  A  det 
ville  jag  ju inte  heller  styra  er  för det tycker  jag  inte  man  kan säga 
nånting generellt om.. .det beror ju på vad  man  vill veta helt enkelt. 
Vad vill  man  att intervjun ska ge? ik det måste  man  ju som intervjuare 
vara  klar  över innan, vad vill  jag ha  ut? Vill  jag  att intervjun ska vara 
ett tillfälle då barnet lär sig?  Eller  vill  jag  bara veta vad dom  har  lärt 
sej innan dorn korn  hit?  Vad dorn kan utan hjälp,  just  i detta  nu (Jag  
själv  under  gruppintervju  011119).  

Sammanfattning och diskussion 

Inledningsvis ställde  jag  frågan Vad lär sig lärare av att studera sina 
elevers lärande?  En del  av svaret på denna komplicerade fråga  skulle  
kunna vara att  de  lär sig mer om elevernas tänkande och förståelse av 
det specifika innehållet och att  de  därigenom får möjlighet att möta 
sina elever och stödja  dem  i deras lärande av detta innehåll. Detta 
samband verkade Annika  se  tydligt medan det inte verkade lika  klart  
för  Birgit  och Caj sa, för  dem  anser  jag  att intervjun mer var ett 
kontrollinstrument. Ett annat svar på  min  fråga  skulle  kunna vara att 
läraren börjar reflektera över sitt eget lärande och  sin  egen förståelse 
av innehållet så som Alexandersson  (1994)  framför. För mig är det 
ingen tvekan om att alla tre lärarna  under  denna aktionscykel 
reflekterat mer över sitt eget lärande än vad  de  gjorde  under  
aktionscykel  1  och  jag  anser att detta kan vara  en  följd av deras 
elevintervjuer. Det finns dock nyanser i lärarnas reflektioner över sina 
kunskaper och sitt lärande av det naturvetenskapliga innehållet; 
Annika såg att hennes brister försvårade dialogen med eleverna i olika 
situationer och att det blev svårare att arbeta långsiktigt om inte alla 
sammanhang var klara för henne själv.  Birgit  såg att hon undviker det 
hon inte kan och hon kunde också ge konkreta exempel på det hon 
inte behärskade. Caj sa verkade mest rädd för att säga fel och ville veta 
vad som var rätt. Lärarnas egen förståelse av innehållet anser  jag  på 
många sätt vara  en  överordnad aspekt av deras lärande. Deras egen 
förståelse var av avgörande betydelse för deras analytiska 
medvetenhet, dvs för deras förmåga att kritiskt analysera elevernas 
lärande (Carlgren & Marton  2000).  Med detta menar  jag  helt enkelt att  
en  lärare som inte själv förstår inte kan avgöra vad  eleven  förstår och 
inte, och då  heller  inte kan stödja  eleven  vidare. Resultatet av detta 
blir  en  kvantitativ syn på lärandet av innehållet eftersom läraren då 
bara kan bedöma om  eleven  uttrycker mer eller  mindre  om innehållet i 
förhållande till förut. Detta att  en  lärare som inte själv förstår ett 
innehåll inte kan bedöma hur  eleven  förstår innehållet är naturligtvis  
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en  självklarhet. Det som inte är lika självklart är lärarens egen 
medvetenhet om detta.  Om  innehållet inte problematiseras, om 
lärandet tas för givet så  far  det konsekvenser för vad lärare kan lära av 
att studera  sin  egen praktik. Alla dessa tre lärare visade på brister i  sin  
egen förståelse.  Birgit  och Cajsa uttryckte dessa brister tämligen  klart  
medan Annika var mer återhållsam med reflektioner angående sina 
egna kunskaper. Annika visade dock på många sätt att hon riktade  sin  
uppmärksamhet mot kvaliteterna i elevernas lärande och att hon också 
hade relativt  god  förmåga att analysera dessa kvaliteter, något  jag  
noterat redan i cykel  1. En  lärare med  god  förståelse av innehållet i 
undervisningen kan alltså reflektera över  de  varierande och skilda 
kvaliteterna i elevernas lärande av samma innehåll. Vad läraren  sedan  
gör med denna reflektion är däremot inte lika givet. Annika visade att 
hon ville använda det hon fick veta om sina elevers tänkande i  sin  
undervisning.  Birgit  ger mig intrycket att hon inte reflekterade över 
vad hon  skulle  använda sina kunskaper om elevernas tänkande till 
annat än för att avgöra i vilken omfattning  de  lärt sig något av  de  
utförda undervisningsinsatserna.  Hon  tyckte sig veta att 
"förförståelsen var jätteviktig"  men  "glömde bort"  den.  Cajsa 
reflekterade överhuvudtaget inte över detta, förutom ett yttrande om 
att "kontrollera kunskapsutvecklingen". För Cajsa var det troligen 
också så att hon ansåg att mycket av ämnesinnehållet var alldeles för 
svårt för eleverna att lära sig eftersom det upplevdes som så svårt av 
henne själv.  

Under  aktionscykel  2  på Fjärdskolan, blev det  klart  för mig att lärarna 
kunde studera sina elever, exempelvis intervjua  dem,  med olika syften 
och att dessa syften var något som behövde flyttas fram till förgrunden 
i deras reflektion. Detta ledde till att  jag  som handledare  tog  upp detta 
till diskussion i arbetslaget när vi ayslutade denna aktionscykel. 
Bristerna i lärarnas egen ämnesförståelse och vad dessa brister fick för 
konsekvenser, hade tidigare varit tydligt för mig  men  hade  nu  blivit 
ännu uppenbarare. Mina möjligheter att stödja lärarna i deras 
ämneskunskaper hade varit små även om  jag  tagit tillvara  de  tillfällen  
jag haft. Den  tid vi  haft  att spendera tillsammans hade överhuvudtaget 
varit ytterst begränsad.  Jag  anser att  min  påverkan på det  de  gav 
uttryck för vid gruppintervjun därför inte varit särskilt stor. Vid 
gruppintervjun fick lärarna redogöra ostört för sina skriftligt 
förberedda reflektioner,  jag  ställde därefter ett antal följdfrågor. Först 
därefter, vid  den  diskussion som följde när alla tre lärarna redogjort 
för sitt förde  jag  fram mina egna reflektioner. Därför anser  jag  att  de 
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data jag  fatt  under  denna aktionscykel på ett giltigt sätt för fram det 
lärarna själva reflekterat över.  De  intryck  de  eventuellt  tog  av det  jag  
sade vid diskussionen anser  jag  i så  fall  visade sig i  den  tredje, och 
sista aktionscykeln som beskrivs i kapitel  7.  Däremot finns exempel 
på att  de  tagit intryck av varandra, något som ju också varit meningen.  
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Kapitel 7  

Fjärdskolan aktionscykel  3  "Amaryllisen" våren  2002  

Förutsättningar 

Våren  2002  fick arbetslaget på Fjärdskolan möjlighet att börja  en  
ekologikurs på kvartsfart tillsammans med lärarna från Backskolan 
och ytterligare ett tjugotal lärare. Backskolan  del  av denna 
aktionscykel beskrivs i kapitel  9. Kursen  gick  under  namnet Barnens  
natur  och utgör  en del  av  en  specialisering inom  den  förnyade 
lärarutbildningen, särskilt utformad för att passa även för lärares 
kompetensutveckling.  Den  aktionscykel som beskrivs här, där alltså 
studiens alla  sex  lärare deltar, utgör  de 5  första kurspoängen.  Kursen  
var upplagd så att lärarna samlades på universitetet för gemensamma  
studier  vid fem tillfällen  under  våren och däremellan bedrev 
arbetslagen självstudier och utvecklingsarbeten på  respektive  skola. 
Innehållet i kursen var ekologi och  de  naturvetenskapliga begrepp som 
är till hjälp för att uppnå kursens huvudsyfte; ekologisk förståelse.  
Under  våren behandlades grundbegreppen fotosyntes och förbränning 
med  en konkret  utgångspunkt i  en  växande  amaryllis.  Följande höst, 
vilket sker när detta skrivs,  skulle  dessa kunskaper föras vidare till  de  
större sammanhangen, ekosystemen och  de  ekologiska aspekterna av 
vårt mänskliga liv och samhällsbygge.  

Nu  hade vi alltså kommit i  den  lyckliga situationen att lärarna fatt  en  
större möjlighet att själva studera ekologi, något som visat sig vara 
värdefullt i det läge där vi  nu  befann oss.  Jag  undervisade själv vid 
samtliga kursdagar  men  även andra lärarutbildare deltog. Samtidigt 
fanns möjligheterna att fortsätta aktionsforskningen/aktionslärandet 
genom det utvecklingsarbete som ingick i kursen och där  jag  
fungerade som handledare. Därför kunde det forskningsintresse  jag  
formulerat tidigare utvecklas till följande: Vad lär sig lärare av att 
studera sina elevers lärande av ett specifikt innehåll när  de  själva 
samtidigt studerar samma innehåll?  

Moment 1:  Planering  
De sex  lärarna  tog  tacksamt emot möjligheten att få studera på detta 
sätt. Kursplanen var utformad dels med hänsyn till Skolverkets Med 
naturvetenskapen som verktyg, ramkursplan för lärarfortbildning i 
anslutning till kursplan  2000,  dels med hänsyn till  de  erfarenheter som  
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gjorts i detta projekt. Inför kursstarten fick samtliga kursdeltagare 
skriftligt redogöra för sina förväntningar på kursen. Skillnaden på vad  
de sex  lärare som samarbetat med mig i aktionsforskningsprojektet 
skrev och det  de  övriga deltagarna framförde var påtaglig.  De  senare 
uttryckte förhoppningar om att få konkreta och användbara  "tips"  i 
första  hand,  vilket påminde mig om mina erfarenheter från projektets 
första år medan lärarna från Fjärdskolan och Backskolan främst ville 
lära och förstå ekologi för egen  del  för att genom detta komma vidare 
i  sin  och elevernas utveckling.  

Moment 2  och  3: Aktion  och  observation 
Under  våren genomfördes fem kursdagar,  den  första i januari och  den  
sista i juni. Vid det första kurstillfället fick varje arbetslag  en  
amaryllislök och  en  därtill hörande uppgift som  skulle  fungera 
övergripande för hela vårens kursmoment. Uppgiften gick i korthet ut 
på att lärarna själva  skulle  förstå hur det går till när  en  amaryllislök 
utvecklas till  en  ståtlig blomma. I  sin  undervisning  skulle  lärarna 
sträva efter att eleverna också  skulle  förstå denna biologiska process. 
Genom både skriftliga  test  och elevintervjuer  skulle  lärarna analysera 
sina elevers förståelse av processen. Det arbete lärarna  skulle  
genomföra med sina elever hade  de  själva stort inflytande över,  de  
fick själva avgöra tidsåtgången och uppläggningen av undervisningen.  

Den  komplicerade process som utvecklingen av  en  amaryllislök utgör 
belystes på  en  mängd olika sätt  under de  tre första kursdagarna.  Den  
första ägnades åt materian och dess  transformation. Den  andra 
kursdagen ägnades åt begreppet energi och hur denna omvandlas i 
olika  former  medan  den  tredje kursdagen kopplade ihop dessa bägge 
begrepp, främst med utgångspunkt i fotosyntesen och cellandningen. 
Denna uppläggning av kursen grundades  bland  annat på att Carlsson  
(1999)  visat att  just  insikten om materiens och energins  transformation  
är  de  aspekter som är mest kritiska att förstå för att uppnå mer 
komplex ekologisk förståelse. Deltagarna fick  under  perioden mellan 
kursdagarna utöver amaryllisuppgiften också uppgifter med 
anknytning till det för  respektive  kursdag specifika innehållet. 
Uppgifterna var dels teoretiska självstudieuppgifter som löstes 
gruppvis och inlämnades skriftligt till varje kurstillfälle, dels uppgifter 
där  de skulle  genomföra undervisningsmoment tillsammans med sina 
elever. Även undervisningsuppgifterna redovisades skriftligt och 
gruppvis.  Till  varje kurstillfälle fick också deltagarna lämna  in en  
individuell skriftlig reflektion.  Den  fjärde kursdagen redovisade  
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grupperna  den  övergripande kursuppgiften om amaryllisen inför 
varandra. Dessa skriftliga uppgifter och  den  ayslutande redovisningen 
utgjorde examinationen på kursens första  del.  

För sina  studier  hade lärarna  en  blandad kurslitteratur. Grundläggande 
naturvetenskapliga begrepp belystes i ett sammanplockat stencil-
material och i biologi användes  en  bok skriven för gymnasiets 
naturvetenskapliga  program  (Ljunggren,  1998).  Deltagarna läste också 
två böcker av ämnesdidaktisk karaktär (Andersson,  2000,  Hell&n,  
1994),  ett  par  utdrag ur  Driver m  fl  (1994) samt  ett utdrag ur  White  & 
Gunstone  (1992)  som ett stöd för genomförandet av elevintervjuerna. 
Samtliga kursdeltagare fick handledning av sina kursuppgifter. Denna 
genomfördes av mig främst skriftligt genom brev och e-post.  Grunden 
för handledningen var kursdeltagarnas inlämnade skriftliga lösningar, 
deras individuella skriftliga reflektioner och frågor  de  ställt till mig. 
På detta sätt försökte  jag  ge såväl arbetslag som individer reflektiv 
handledning gällande såväl ämnesteorin som utvecklingsarbetet.  De 
sex  lärare  jag  följde i aktionsforskningsstudien fick utöver detta 
personlig handledning av mig när  jag  besökte  dem  på deras skolor.  

Jag  träffade arbetslaget från Fjärdskolan för  en  första handledning 
mellan  den  första och  den  andra kursdagen. Vid detta första handled-
ningstillfälle ville lärarna främst  ha  hjälp med ämnesteori och med att 
komma igång med sina kursuppgifter. Nästa handledningstillfälle 
inföll strax efter kursdag  2.  Denna gång träffades vi för att diskutera 
hur molekylmodeller kunde användas för att bättre förstå materiens  
transformation  på mikronivån.  Jag  handledde arbetslaget ytterligare  en  
gång innan  den  tredje kursdagen, denna gång för att  de  ville  ha  hjälp 
med utformandet av ett måldokument för det nya temat. Dessutom 
lyssnade  jag  till Fjärdskolans lärare då  de  efter kursdag  3  ledde ett 
kvällsseminarium för andra lärare, skolledare och skolpolitiker i 
kommunen och berättade om sitt arbete med naturvetenskap. Vid detta 
tillfälle var  jag en  åskådare  bland  andra och deltog inte på något sätt. 
Vid samtliga tillfällen förde  jag  anteckningar i  min  dagbok. 

Vid ett tillfälle besökte  jag de  tre lärarna för att observera  dem under 
en  lektion om  "Luft".  Cajsa och  Birgit  observerade  jag  strax innan 
kursdag  2  och Annika dagen efter. Observationerna genomfördes  
under  ca  45  minuter  per  lärare och följdes av ett eftersamtal på ca  30  
minuter där vi diskuterade mina observationsanteckningar och  de  
frågor  jag  noterat i  min  anteckningsbok  under  observationen.  Under 
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dessa observationer var  min roll  helt  passiv, jag  iakttog lärarna, vad  de  
sade och gjorde i sitt samspel med eleverna och noterade iakttagelser 
och frågor i  min  anteckningsbok. Vid eftersamtalet var  min roll  
däremot handledande och  aktiv, jag  försökte ge lärarna  konstruktiv  
kritik och få  dem  att reflektera över det som skett, eller inte skett  
under  lektionen. 

Strax innan kursdag  3  intervjuade  jag de  tre lärarna på Fjärdskolan 
individuellt  under  ca  1,5  timme vardera.  Min tanke  var inledningsvis 
att  jag skulle  intervjua lärarna ytterligare  en  gång vid vårterminens  
slut  och därför  lade jag  dessa intervjuer så tidigt i aktionscykeln. 
Intervjuerna hade  jag  föreberett med frågeområden där  jag  ringat  in  
det  jag  hittills funnit  under  vårt samarbete. Frågeområdena gällde 
lärarnas eget lärande, elevernas lärande och lärarnas undervisning. 
Detta gav mig möjligheten att följa upp  de  allmänna reflektioner  jag  
gjort ända  sedan  projektet startade  1997  och även  de  reflektioner  jag  
gjort om  respektive  lärare i tidigare aktionscykler.  Jag  kunde ställa 
frågor till lärarna som innebar att  de data  och resultat  jag  tidigare fått 
validerades. I intervjuernas slutskede  tog jag  också tillfället i akt att ge 
lärarna mina synpunkter och frågor att reflektera över. Detta som ett  
led  i  min  grundinställning att alltid försöka främj  a  lärarnas utveckling 
genom att inte skilja datainsamlingen från aktionslärandet.  

Moment 4:  Reflektion 

Mina  data  var vid vårterminens  slut  mycket omfattande. Eftersom  jag  
ansåg att ytterligare  en  intervju inte  skulle  tillföra något avgörande 
eller förändra  den  resultatbild som beskrivs i denna uppsats beslöt  jag  
därför att inte genomföra  en  andra intervjuomgång. Datamaterialet i 
denna ayslutande aktionscykel består således av lärarnas skriftliga 
kursuppgifter  inklusive  ett antal utskrivna elevintervjuer, lärarnas 
skriftliga reflektioner, mina anteckningar och lärarintervjuutslififterna. 
Intervjuutskrifter fick lärarna tillgång till och  de  ombads komma  in  
med eventuella synpunkter.  Ingen  av lärarna från Fjärdskolan gjorde 
detta. När datainsamlingen ayslutats sammanställde  jag  allt material 
från samtliga aktionscykler i ett skriftligt dokument där  jag  också 
gjorde egna reflektioner. Detta dokument fick lärarna tillgång till 
hösten  2002  och  jag bad dem  även denna gång att höra av sig med 
synpunkter.  De  synpunkter  jag  fick framfördes muntligt  per  telefon 
eller personligen och var kortfattade, positiva och bekräftande. När  jag  
slutligen formulerade slutresultatet delgav  jag  lärarna även detta. Det  
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skedde vid  en  träff  under  hösten  2002  då  jag  först beskrev mina 
resultat för hela lärarlaget samtidigt och därefter samtalade enskilt 
med varje lärare. Vid dessa samtal bekräftades mina resultat och vår 
samstämmighet var påfallande  god.  Slutresultatet och denna sista 
diskussion med lärarna redovisas i kapitel  9.  På detta sätt anser  jag  att 
lärarna tagit  del  av  min  studie och  haft  möjlighet att påverka  den. 

Resultat  

Arbetslaget från Fjärdskolan höll genomgående  en god  kvalitet på sina 
skriftliga kursuppgifter. Inte minst gällde detta deras  analyser  av 
elevernas lärande. För mig var det tydligt att dessa lärares tidigare 
erfarenheter hade betydelse för hur  de  problematiserade  just  detta. 
Exempelvis gjorde  de  egna, genomtänkta och välgrundade reflektioner 
över elevernas intervjusvar. Eftersom dessa kursuppgifter besvarades 
gruppvis anser  jag dem  dock  ha  ett begränsat värde för  min  analys av  
de  enskilda lärarnas lärande och utveckling.  

Min  handledning av arbetslaget såg annorlunda ut än vid tidigare 
aktionscykler. Inte vid något tillfälle efterfrågades  "tips"  eller förslag 
på undervisningsinnehåll på det sätt som varit så vanligt tidigare. 
Lärarna ställde däremot allt fler, och mer avancerade frågor om 
innehållet. Detta tolkade  jag  som ett tecken på större självständighet 
hos lärarna och att lärarnas ökade kunskaper fått  dem  att upptäcka 
vilka frågor  de  behövde få svar på till stöd i  sin  undervisning. I 
samband med detta ska erkännas att undervisningsinnehållet lärarna 
ändå valde var påverkat av det undervisningsinnehåll som kursdagarna  
haft  och att lärarna många gånger kunde ta med sig övningar och 
frågeställningar från kursen tillbaka till  sin  skola för att använda  dem  
där. Allra tydligast märktes kanske  den  ökade självständigheten vid 
det handledningstillfälle på Fjärdskolan då vi diskuterade det 
måldokument som utformades för aktionscykel  3  I mina anteckningar 
från detta möte kan  jag  läsa:  

De  visste vad  de  ville  ha  ut av mötet. Lärarna hade initiativet,  jag  var 
bara  en  av fyra deltagare.  De  visste vad  de skulle  fråga. Frågade inte  
en  enda gång efter  "tips".  Vi talade om innehållet, vad  en  målsättning 
kan innebära, vad som ska förstås, vilka möjligheter barnen  har  att 
förstå. Det är  en  himmelsvid skillnad på hur vi samtalar med varandra 
jämfört med för ett år  sedan  (mina anteckningar  020311). 
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Efter detta handledningstillfälle utformade lärarna på egen  hand  ett 
måldokument för sitt naturtema (bil.  4)  som  jag  anser visar att lärarna  
nu  helt fokuserade på vad eleverna  skulle  lära sig. 

Ett annat tydligt exempel på ökad självständighet fick  jag  vid det 
seminarium som lärarna på Fjärdsskolan ledde inför ett trettiotal andra 
lärare, skolledare och skolpolitiker i april. Som helt  passiv  åskådare 
fick  jag  lyssna till hur lärarna beskrev sitt utvecklingsarbete med 
naturvetenskap ända från  starten  av projektet, vilket för  Birgits del  var 
redan  1997.  Detta seminarium hade arbetslaget själva förberett.  De  
hade med sig sina måldokument och illustrativt elevmaterial.  Den  
utveckling  de  beskrev sammanföll väl med  min  bild av  den  utveckling 
som skett.  De  berättade hur  de  inledningsvis provade på olika 
undervisningsinnehåll och startade verksamhet utan att reflektera över 
sammanhang och målsättningar och hur  de  idag arbetade betydligt 
mer medvetet och långsiktigt, inte minst när det gällde hur  de  
uppmärksammade elevernas lärande.  Under 45  minuter beskrev 
Annika,  Birgit  och Cajsa med entusiasm sitt arbete och  jag  tänkte att 
detta framförande var något  de  inte  skulle ha  gjort på detta sätt ett år 
tidigare. Ahörarna visade  sin  uppskattning över det  de  fick höra  men 
en  reflektion  jag  gjorde var att det som då uttrycktes, inte minst från 
skolledare, var uppskattning över arbetsformer som  t ex  ämnes-
integrering och praktiska  moment  som odling och naturstudier. 
Innehållet i undervisningen verkade inte uppmärksammas särskilt 
mycket. Detta fick mig att fundera över hur skolledare uppmuntrar  sin 
personal,  får lärare uppskattning för hur  de  arbetar och inte för vad  de  
åstadkommer? Här ska sägas att skolledarna för Fjärdskolan  under  
hela projektet varit positiva och stöttat arbetet, och det var också  de  
som uppmuntrat arbetslaget att  delta  i seminariet. 

Det som kommit att intressera mig särskilt  under de  aktionscykler som 
genomförts var på vilka kvalitativt olika sätt lärarna talade om sitt eget 
och elevernas lärande och hur  de  relaterade sitt eget lärande till 
elevernas, främst för hur  de  mötte sina elever i  en dialog  om 
innehållet. Dessa aspekter, tillsammans med lärarnas reflektioner över  
sin  egen utveckling  under  åren som gått var därför det som  jag  
koncentrerade mig på när  jag  analyserade datamaterialet från denna 
aktionscykel. Andra aspekter  har jag  av samma skäl valt att inte 
behandla i denna uppsats, allt för att försöka begränsa uppsatsens 
redan tillräckligt omfångsrika problemområde.  
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Min  bild av  de  enskilda lärarna förstärktes och nyanserades  under  
denna sista aktionscykel: 

Annika: 
När  jag under  intervjun  bad  Annika att tänka tillbaka på utvecklingen  
sedan  projektet startade  1997  så uttryckte hon sig  bland  annat så här: 

Från början lärde vi oss mycket för  stunden. Nu  på slutet så tycker  jag  
att det  har  varit  en sorts  vändpunkt när vi började jobba med odling 
och fotosyntes då  har  vi på nåt sätt börjat ra ihop det. Så att både 
lärare, elever, skolutvecklingen...man  har  sett att  nu  är det läge.. .om 
det är så att vi  har  varit mogna för det eller att  du har  lotsat oss  in  i det 
här, det vet  jag  inte riktigt. Genom att  jag  fått mera kunskaper  via  dorn 
här små delarna så  har  det lett fram till ett större tänkande, ett 
helhetsperspektiv tycker  jag.  NO-sidan var eftersatt här hos oss, vi  tog  
emot allt  du  gav oss. Numera är detta  en del  av vår profil.  Om  vi ska 
prata om livslångt lärande, ge eleverna  en  bra grund för ett fortsatt liv 
då är det det vi ska satsa på, det viktigaste vi  har,  hur vi ska överleva 
på jorden (Annika intervju  020306).  

Annika hade vid tidigare aktionscykler uttryckt sitt behov av "mer 
kemi" vilket  jag  tolkat som att hon upplevde brister i  sin  egen 
förståelse av naturvetenskap. Detta  tog jag  vid intervjun upp med 
Annika och då svarade hon: 

För å gå vidare å förstå  den  där helheten så måste vi ner i grunden, vi 
måste prata atomer å molekyler, där  har jag,  å flera med mej, bara  
fragment  från kemi. Vi  har  för dålig helhetsuppfattning där tror  jag  så 
för att  fa en  bättre kvalitativ undervisning så behöver  jag  få  den  där 
riktiga säkerheten så att inte  jag,  när vi gör vissa experiment så förstår  
jag  det  men  nästa gång då kan  jag  inte använda det eller härleda det 
till nånting utan det är nytt för mej, det kopplas inte ihop riktigt.  Jag  
vill inte bara göra experimenten isolerat utan  jag  vill kunna  se  varför 
vi gör det och att det är  en  deli  helheten.  Om jag  får  den  där helheten 
så kan  jag  bättre utveckla undervisningen så att barnen också  far  
lättare att  se  helheter.  Men jag  tänker inte bara  "jag  behöver mer 
kemi", kemi vilken som helst, utan  jag  tänker "var kommer det här  in 
nu  då, i sammanhanget?" (Annika intervju  020306).  

Detta citat tycker  jag  visar att Annika kopplade ihop undervisningens 
hur med vad som  skulle  åstadkommas. 

Annika var också mycket tydlig i att hon såg långsiktigt och 
målinriktat på arbetet. För henne var diskussionerna när arbetslagets 
måldokument (bil.  1- 4)  utformades viktiga pedagogiska diskussioner.  
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Då  skulle  innehållet klargöras i förhållande till huvudsyftet ekologisk 
förståelse tyckte Annika.  Under  dessa diskussioner fick lärarna som 
Annika uttryckte det "bryta lite grann" med varandra om vad som var 
själva kärnan i innehållet.  Hon  återkom då och då till modellen 
"Bollarna på  backen"  och att denna hjälpt henne att  se  det långsiktiga 
målet: 

Målet är ju  nu  att jobba för att eleverna ska ra ekologisk förståelse och 
då måste dorn ra både uppförs och nedförsbacken i modellen. Det  har 
jag  ständigt med mig, var kommer  den  här biten  in nu  då?  Jag  är 
mycket mer medveten  nu  vart  jag  vill med  min  grupp, vad  jag  än gör 
(Annika intervju.  020306).  

Annika tycker  jag  gav ett exempel på detta när hon på frågan hur hon 
såg att hennes lektion om luften hörde ihop med amaryllisens tillväxt 
svarade:  

Luft  och vatten hör ju fotosyntesen till. Kanske kan eleverna förstå  
den  bättre om  de  förstår detta. Vi  har  noterat att  de  flesta ser sol, 
vatten, koldioxid som jämförbara ingredienser.. .vi  har  tänkt på det där 
(Mina anteckningar från samtalet efter observationen av Annikas 
luftlektion  020207).  

Långsiktigheten i arbetet försökte Annika också  fa  eleverna att  se  i 
arbetet med portfolion och hon ansåg att denna var viktig för att 
eleverna  skulle  bli medvetna om sitt eget lärande. 

I  sin  skriftliga reflektion efter kursdag  3  skrev Annika: 

Det känns som om  jag har  lärt mig  en  hel  del,  inte bara för  stunden  
utan blivit förtrogen med denna kunskap.  Jag  känner det även i arbetet 
med eleverna, att det hos mig finns  en  större säkerhet,  en  beredskap att 
möta flera frågeställningar.  Jag  kan  nu  koncentrera mig på att göra det 
greppbart för eleverna (Annika skriftlig reflektion maj  02).  

Annika återkom ofta till att hennes egen förståelse var nödvändig för 
att hon  skulle  kunna möta sina elever i  en dialog  om innehållet. Detta 
uttryckte hon både vid handledningsträffarna och i sina skriftliga 
reflektioner som att hon ville "fånga barnens frågor" och "ta till vara 
alla tillfällen" till att bearbeta barnens begrepp. När  jag bad  henne 
utveckla vad hon menade med detta att "fånga barnens frågor" sade 
hon:  
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Det betyder  att i vilken  situation vi  än är, ute  på  skolgården, ute i 
skogen, ute  vid  fjärden,  inne  i klassrummet, i matsalen, alltså...  Om 
dorn kommer med  sina funderingar  å  frågor,  då  vill  jag  känna,  då  vill  
jag ha det..,  allting  klart  att  då kan jag  möta  det  för  det  är ju också 
inlärningssituationer. Alltså inlärning  sker  ju alltid, hela  tiden,  
överallt.  A  dä  vill  jag  kunna möta  det på  ett  så  bra sätt  som  möjligt.  
(Annika  intervju  020306).  

När  jag  observerade Annika  under  hennes lektion om luft noterade  
jag  att detta att möta sina elever i  en dialog  om innehållet var något 
som Annika då gjorde konsekvent. Annika hade  lagt  upp lektionen så 
att eleverna gruppvis arbetade med ett antal olika luftexperiment och 
diskuterade dessa.  Hon  gick runt  bland  eleverna, ställde utmanande 
frågor och förändrade handgripligen experimentbetingelserna genom 
att exempelvis vrida på  en  flaska med  en  ballong över mynningen. På 
detta sätt fick hon eleverna att  se  experimentens resultat på nya och 
varierande sätt.  Hon  ställde hela tiden frågor till eleverna i syfte att få 
veta vad  de  tänkte och bemötte  sedan  deras svar på ett sätt som ledde  
dem  vidare i deras tänkande om innehållet. Det fanns situationer då  
jag lade  märke till att Annika missade tillfällen att diskutera för 
förståelsen viktiga aspekter. Detta inträffade då dessa aspekter var 
okända för Annika själv vilket visade sig vid eftersamtalet. Vid 
eftersamtalet sade Annika att hon alltid jobbade så här, att samtalet 
med eleverna var  "A  och  0,  hela grejen liksom".  

Under  intervjun gav Annika fler exempel på hur hon undervisade för 
att hjälpa sina elever vidare:  

Jag  funderar hela tiden över, hur ska  jag  bäst få veta att dom kan det 
här?  A  så ser  jag  det alltid som att hur ska  jag  som lärare lyckas med 
att få dorn att förstå det här? Inte att.. .lille  Kalle,  ojojoj, vilket  
problem  han  har,  utan  jag  kopplar det alltid till mej, hur ska  jag  göra 
då för att han ska förstå det bättre. Så att  jag  försöker ta reda på vad 
dom kan är ett  led  i det. När  de  sitter å jobbar,  min  funktion är att 
stödja å hjälpa, som  en  katalysator föra diskussionen vidare. (Annika 
intervju  020306). 

Om  sina egna elevintervjuer sade Annika något som även det visar att 
hon relaterade sitt eget lärande till elevernas:  

Jag  tycker att det är kvalitativt bättre med dorn här elevintervjuerna , 
eftersom  jag  lär mig mera så blir  jag  förmodligen bättre på att.., vad 
ska 	jag  säga...göra i ordning, hjälpa dorn till att... skapa 
förutsättningar för att dorn ska lära sig. Det tror  jag. Eller  det är  jag 
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helt säker på.  A  i å med att  jag  kan mer så noterar  jag  nog andra saker,  
jag  letar lite grann efter annat i deras svar, å värderar svar lite 
annorlunda (Annika intervju  020611). 

En  notering i  min  dagbok som också illustrerar detta var att hon  under  
kursdag  2  yttrade: 

"Vi  har  ju inte koll själva, hur ska då barnen kunna  ha  det?  Men  vi kan 
inte vänta på att vi ska få koll, vi måste jobba vidare och lära samtidigt 
med barnen" (Mina anteckningar  020206).  

Annikas intervjuteknik hade inte ändrats något till denna aktionscykel, 
vilket bekräftades av henne själv  under  intervjun och av hennes 
intervjuutskrifter.  Hon  ställde liksom förra gången följdfrågor som 
gav henne kunskaper om elevernas förståelse och hon visade att hon 
behärskade detta på ett bra sätt.  

Under  intervjun var Annika mycket talför och säker i sitt sätt att 
uttrycka sig och  jag  behövde inte ställa särskilt många frågor. Vid 
slutet av intervjun gav  jag  Annika  min  bild av hur  jag  såg på hennes 
utveckling,  en  bild som hon var överens med mig om. Bilden av 
Annika från tidigare aktionscykler hade blivit tydligare.  Hon  upp-
märksammade innehållet i elevernas lärande.  Hon  såg att detta kunde 
vara av olika kvalitet och hon såg det som  sin  uppgift att i  sin  
undervisning i dialogen med eleverna hjälpa  dem  vidare mot  en  
kvalitativt bättre förståelse av innehållet. Annika gjorde i  sin  
undervisning i hög  grad  medvetna val för att nå ett medvetet mål hon 
alltid  bar  med sig.  

Birgit: 
Birgit  fick vid intervjun även hon frågan hur hon tyckte att vårt 
samarbete hade förändrats  under  årens lopp och hur hon såg på detta i 
backspegeln: 

För mig var det så i början att  jag  tänkte att  jag  ville jobba mer 
praktiskt, alltså det var enda  tanken  med allting att  jag skulle  lära mig 
arbeta praktiskt mer ute, mer med experiment, mer med det,  ja  det 
som finns. Arbetsmetoder, det var det som var viktigt för mig i början.  
Nu  är det innehållet, vad  man  ska lära sig för att vara  en  bra lärare, 
alltså kunna lära ut bra, att det verkligen går  in  i huvudet, att det inte 
bara är nånting som babblas  (Birgit  intervju  020306). 
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Hon  beskriver också att hon i början av vårt samarbete härmade 
mycket  men  att hon  nu  blivit mer självständig:  

Jag  använder dorn här metoderna  du  ger oss  fast  på ett annat sätt, det 
blir inte kopior av det. Det är ett tecken på utveckling, att det  har  hänt 
nånting, när  man  inte härmar nåt mer  (Birgit  intervju  020306).  

Båda dessa citat tycker  jag  visar hur även  Birgit  börjat reflektera mer 
över sambandet mellan vad och hur i  sin  undervisning.  

Om  sitt eget lärande och förståelse sade  Birgit bland  annat: 

Det är mycket som  har  förändrats,  jag har  lärt mig.  Jag har  läst mycket 
i skolan, väldigt mycket  men jag har  inte fattat ett dugg egentligen,  
fast  ibland  har jag haft  det jättejobbigt när  jag  liksom inte  har  fattat å  
just  där  har  det blivit bättre,  jag har  lärt mig att tänka på ett annat sätt.  
Jag  måste bli bättre,  rent  ämnesmässigt måste  jag  läsa mer, dorn här 
kunskaperna måste  jag sen  ta på deras nivå, förenkla helt enkelt. Vi 
tror att dorn tänker som vi ibland, eller ofta,  jag har  ju lärt mig att 
förenkla så det passar för dom, det är det som  har  varit svårt för mig  
(Birgit  intervju  020306).  

När  jag  frågade  Birgit  vad som fått henne att tänka på ett annat sätt 
svarade hon på ett sätt som liksom mycket av det hon sade  under  
föregående aktionscykel visade hur hon ser  sin  egen begränsning som 
begränsande för eleverna: 

För att kunna lära ut, ungarna fattar inte om  jag  lär ut på det sättet  jag 
har  lärt mej, det är för  abstrakt.  Det  har  blivit nån  slags  medvetenhet 
om saker å ting. Det här med materia,  en bit  som  jag har  jobbat med 
mycket å funderat å tänkt igenom för det  har  varit så himla  abstrakt  
för mig.  Jag har  velat jättemycket för det här  har  varit  en  sån där svart 
fläck för mig å ändå måste vi lära ut det  (Birgit  intervju  020306).  

I  sin  skriftliga reflektion efter första kursdagen skrev  Birgit  att hon 
måste "bli bättre på det där med atomer och molekyler" något som 
hon också uttryckte vid det handledningstillfälle då vi diskuterade 
molekylmodeller och deras användbarhet. I  sin  reflektion efter 
kursdag  3  skrev  Birgit: 

Jag har  blivit bättre på atomer och molekyler!  Till  och med jätte-
mycket bättre! Förklaring:  Jag har  läst, tänkt och använt  modelleral  
Tänk att  t o m  lukt är molekyler!  (Birgit  skriftlig reflektion  0204). 
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Birgit  beskrev hur hon på många sätt, genom exempelvis sina dagliga 
samtal med barnen och deras skriftliga arbeten får reda på vad  de  lärt 
sig.  Hon  berättade att hon tyckte att barnens egen loggbok var suverän 
och att hon alltid på något sätt gav  dem  respons på det  de  skrivit i  den. 
Om  barnens arbete med amaryllislöken sade  Birgit  något som  jag  
anser också det visade att hon  nu  mer uppmärksammade kvalitativa 
skillnader på elevernas lärande.  Birgit  reflekterade över att detta med 
att "förstå något" betyder något mer än att bara att "komma ihåg":  

Dom  fick berätta om  den  här löken, varför  den  växer å blir som  den  
blir, å då var det  en  som sa till mej att  "jag  vet exakt,  jag  kan det här,  
men jag  kommer inte ihåg!" Där ser  man  att dom inte riktigt har...för. 
om  man  förstår nånting, å greppar nånting då kommer  man  ju ihåg. 
För många är det bara ord och det är inte påtagligt  (Birgit  intervju  
020306). 

Birgit  sade också att hon  lagt  märke till att hennes elever ställer fler 
frågor och svårare frågor än tidigare. Även detta  en  kvalitativ 
reflektion som  jag  anser visar att hon tänkt på att frågande förutsätter 
ett visst vetande. 

När  jag bad Birgit  beskriva hur hennes undervisning förändrats  under  
projektet sade hon något som  jag  anser bekräftade  min  bild av att hon  
nu  mer fokuserade det kvalitativa lärandet av innehållet:  

Jag har  blivit mycket försiktigare.. .när  jag  ska lära ut, det ska fasiken 
gå  in,  alltså det ska vara på  den  nivån att det blir bra.  Jag  tänkte på det 
här med materian...förut kunde det bli mycket på  en  timme  men nu  
blir det lite på  en  lektion. Det är innehållet som är viktigt.  Man  tar 
bara små bitar i  taget..  .å  sen  kollar  man  innan  man  går vidare.. .om 
dorn  har  fattat. Det är kvalitet mer än kvantitet å  jag  skiter i om  jag  
inte hinner det som står nånstans bara  jag far  gjort det så att det går  in,  
det  har  varit för mycket av mängden i skolan å om  man  går med på det 
är  man  illa ute. Kvaliten alltså, helt  klart (Birgit  intervju  020306). 

Birgit  uttryckte inte  sin  medvetenhet om långsiktiga mål på samma 
tydliga sätt som Annika gjorde.  Birgit  fick samma fråga om hur 
luftlektionen  jag  observerat hängde ihop med  den  övergripande 
uppgiften om amaryllisens tillväxt.  Birgit  var betydligt osäkrare i sitt 
svar än Annika  men  hon visade att hon när hon försökte formulera sitt 
svar började reflektera mera över detta: 

Det 	här med loken..  .jag har  inte  haft en tanke  på att 
liksom...alltså...dom ska hänga ihop.. .det gör dorn ju i och för sig  
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men  alltså..  .jag  hade ju tänkt prata om materia å vi  har  börjat göra det 
å atomer å molekyler,  jag  tänkte inte så mycket på luft då.  Fast  det 
gjorde  jag,  jo det gjorde  jag. Jag  tänkte koppla ihop det här med lök å 
det här med materia å där kommer ju luften  in  direkt  den  också i och 
för sig å atomer å molekyler..  .jag har  inte tänkt på sambandet  men  det 
är ju tydligt!  (Birgit  intervju  020306). 

Jag  frågade också  Birgit  vad hon tyckte att hon fått veta om sina 
elever när hon intervjuat  dem.  Ett svar som  jag  anser visar att  Birgit  
själv lärt av sina elever:  

Jag  får mig  en  tankeställare, att här  har jag  tagit mig vatten 
överhuvudet, här  har  det inte gått  in,  här måste  jag  göra nånting. För 
det passar ju inte för alla det  man  säger,  man  måste  ha  individ-
anpassad undervisning i naturvetenskap.  Jag har  gått på nitar och det 
är ju bara bra för mig.  Om jag  inte gjort dom här intervjuerna hade  jag  
aldrig fått veta det.  Dorn  här intervjuerna visar ju att det inte alltid är 
som  man  tror, dorn kanske  har  lärt sig nånting annat som  jag  inte 
visste att dorn lärt sig..  .man  får såna där  "aha,  kan dom  just  det!"  
(Birgit  intervju  020306).  

Att  Birgits  förmåga att föra  en dialog  med sina elever om innehållet 
begränsades av bristerna i hennes egen förståelse hade  jag  noterat i 
tidigare aktionscykler. När  jag  observerade  Birgit under  hennes 
lektion om luft blev detta tydligt.  Birgit  försökte föra  en dialog  med 
barnen om luft, vad  den  består av, vilka egenskaper luft  har  och hon 
illustrerade det hon talade om med ett  par  demonstrationsexperiment. 
Eleverna gav  Birgit diverse  olika svar på  de  frågor som ställdes  men 
Birgit  följde sällan upp svaren och vid ett flertal tillfällen ställde 
eleverna frågor till  Birgit  som hon inte kunde besvara. När detta hände 
löste hon det genom att säga att "det där ska vi läsa mer om  sen".  Det 
kanske allra tydligaste exemplet var när  Birgit  i lektionens slutskede 
gav eleverna  en  fråga att fundera över;  "Finns  det vatten i luft?". I 
samband med detta öppnades klassrumsfönstret och  den  kalla 
vinterluften strömmade  in,  mötte  den  varma, fuktiga inomhusluften 
och vatten kondenserades till kraftig, vit rök.  En  elev säger då 
spontant: "Oj vad varmt det är här inne!"  Birgit  frågar hur han kunde 
veta det och  eleven  svarar: "Det strömmar varm luft". Detta 
kommenterades inte av  Birgit  och vid eftersamtalet blev det  klart  att  
Birgit  missat detta tillfälle att illustrera att det fanns vatten i luft på 
grund av att hon själv inte tänkte på att det var vattnet som utgjorde  
den vita  röken.  
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Inte bara  Birgit  egen bristande förståelse hade tidigare försvårat för 
henne att lära av sina elever.  Jag  hade vid föregående aktionscykler 
funderat över hur  Birgit  såg på  sin  uppgift som lärare och vilken 
funktion intervjuerna och kunskapen om elevernas förförståelse hade 
för henne. Därför ställde  jag en  fråga där  jag bad  henne beskriva om 
hon ändrat sitt sätt att intervjua:  

Jag har haft  ungefär samma strategi..  .jag  gör ungefär likadant för  jag  
vill inte blanda mig i.  Jag har  medvetet försökt undvika..  .men  det är 
inte nån bra metod när det gäller alla  barn,  det bli som nästan 
ingenting..  .jag har  kommit fram till att om  jag  ska intervjua mera så 
ska  jag  ändra  min  strategi så att  jag har  olika  slags  metoder för olika  
barn. Jag har  faktiskt tänkt göra det  (Birgit  intervju  020306). 

De  av  Birgits  intervjuutskrifter som bifogats kursuppgifterna visade 
att hon trots allt ändrat  sin  strategi från föregående aktionscykel.  Hon  
ställde betydligt fler följdfrågor och fick därigenom veta mer om 
elevernas tänkande.  Birgits  intervjuutskrifter var  nu  också betydligt 
längre och  de  frågor hon ställde visade att hon noterade och följde upp 
innehållsliga detaljer i barnens svar. 

På frågan om vad  man  som lärare ska använda kunskaper om 
elevernas förförståelse till svarade  Birgit  på ett sätt som visade att hon 
fortfarande inte reflekterade särskilt medvetet över detta:  

Ja.. .jag  måste tänka..  .jag har  inte tänkt på det så mycket  men den  är 
jätteviktig, det vet  jag  det handlar om helheten.  Jag  tänker inte på hur  
jag  ska använda det, det blir som instinktivt  (Birgit  intervju  020306). 

Birgit  funderade vidare och  en  stund senare sade hon:  

Jag  måste ju  se  efter att det som  jag har  tänkt att  de  ska lära sig.. .att 
det verkligen blir så,  men  det som  man  upptäckt att  de  lärt sig på sidan 
om det är bara att bygga upp, att bygga på, vidare..  .just  med det 
barnet  men  det tycker  jag  är svårt.  De  uppfattar ju  t ex  experiment så 
olika,  en del har  nått så långt i sitt tänkande, andra gånger tänker  jag  
så här; herregud,  har  dom fått tillräckligt eller hade  jag  kunnat ge dorn 
mer?  Dom  är inte på samma nivå när det gäller experiment  (Birgit  
intervju  020306). 

Jag bad Birgit  beskriva  sin  strategi när eleverna jobbade med sina 
experiment. Även här använde hon uttrycket "inte blanda sig i".  
Hennes  uppfattning var att eleverna  skulle  arbeta ifred och att hon 
som lärare därefter  skulle  gå igenom experimentet med  dem  alla  
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tillsammans.  Men  när  jag  i intervjuns slutskede beskrev  min  syn på 
hur  man  som lärare kunde gripa  in  direkt och utmana eleverna med 
frågor och nya varianter på experimentet sade  Birgit:  

Det handlar för oss om kunskap, att  man  vet vad  man  gör, att  man  inte 
gör experiment bara för att göra, för det är ju det som är det 
viktiga.., att  man  kan gripa  in  å föra.., det handlar om säkerhet och 
kunskap.  Jag  tycker fortfarande att  man  gör  en  massa experiment för 
godtyckligt, att  man  inte tänker igenom ordentligt vad  man  gör 
egentligen. Alltså innan  man ens  börjar, å det ska va  en  massa 
experiment, det kanske räcker med ett eller två bara dorn är väl 
genomtänkta.  A  det kräver så himla mycket av mej som lärare att låta 
ungarna göra experiment, för  du  måste veta vad  du  gör  (Birgit  intervju  
020306).  

Detta tolkar  jag  som att hon  nu  börjat reflektera över att det kanske 
kunde finnas andra sätt att agera på som lärare än att låta eleverna 
arbeta självständigt utan att läraren "blandar sig i".  

Min  uppfattning är att  Birgit under  denna aktionscykel utvecklades 
betydligt.  Hon  kunde  nu  uttrycka sig om olika kvaliteter i lärandet av 
innehållet hos både sig själv och eleverna på ett sätt som hon inte gjort 
tidigare. Vidare anser  jag  att  Birgit nu  tydligare reflekterade över vad 
hennes egen förståelse hade för betydelse för elevernas förståelse 
utöver det hon uttryckte redan i föregående aktionscykel då hon bara 
sade att hon undvek det hon inte behärskade.  Hon  uttryckte sig 
överhuvudtaget tydligare över  den  betydelse hennes eget lärande  haft  
på hennes undervisningstrategier.  Birgit  upplever  jag  ändå som  en  
smula svårtolkad.  Hon  uttrycker sig motsägelsefullt om sina 
intervjustrategier, hon uttrycker sig om kunskap som något som 
"fasiken ska gå  in"  samtidigt hon reflekterar över vad det innebär att 
verkligen förstå något.  Hennes  tidigare fråga till sig själv om barnen 
"ska lära själva" eller om hon "ska servera" tycker  jag  mig  se  levde 
kvar i hennes osäkerhet inför  sin  intervjustrategi och hur hon vill 
arbeta i klassrummet, "inte blanda sig i" eller "gripa  in  och veta vad  
du  gör". Denna osäkerhet hos  Birgit  tolkar  jag  som att hon kanske 
befann sig mitt i  en  utvecklingsprocess som inte var ayslutad.  Birgit  
var inte lika säker på vad hon gjorde och varför hon gjorde det, som 
Annika. 

Cajsa. 
Caj sa är  den  av  de  tre lärarna på Fjärdskolan som varit sparsammast 
med att uttrycka sig om  sin  undervisning.  Under  aktionscykelns gång  
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fick  jag  dock indikationer på att Cajsa utvecklades och att hennes 
förmåga att uppmärksamma olika kvaliteter i lärande av innehållet 
ökade.  Jag  inledde  min  intervju med Cajsa med att fråga henne hur 
hon tyckte att vårt samarbete påverkat hennes egen förståelse av 
naturvetenskap. Cajsa svarar på ett sätt som tydde på att hon 
reflekterat över att ett innehåll också kan förstås, inte bara bli 
ihågkommet från ett uppslagsverk:  

Jag  tycker att  jag har  blivit mycket säkrare måste  jag  säga, om  jag  
förut förstått det mer... att kunna flytta det..  .jag har  ganska bra 
minne flytta från  en  lärobok till att skriva ner  en  text..  .men nu har 
jag raft en slags  förståelse...en  slag  bredare förståelse, hur ska  jag  
förklara,  jag har  befäst kunskapen på något vis. Förut  har jag  kommit 
ihåg fotografiskt kanske mera..  .nu  tycker  jag  att  jag, jag  kanske ännu 
inte förstår det  men jag  tror att  jag  förstår det på ett annat sätt även om  
jag  fortfarande måste gå tillbaka å titta på formler å sånt ibland.  Jag 
har  fortfarande många frågor  men jag  tycker att  jag  lär mig mer och 
mer (Cajsa intervju  020306).  

I  sin  skriftliga reflektion efter  den  första kursdagen skrev Cajsa att "vi 
måste lära oss mer om  den  atomära världen för att till fullo förstå". 
Ett  par  månader senare, i  en  reflektion inlämnad till  den  fjärde 
kursdagen skrev Cajsa:  

Kursen  är oerhört lärorik.  Den  förståelse  jag  fått på några månader om 
materia, energi, fotosyntes, cellandning är större än  den jag  hittills ratt  
under  livet. Tidigare  har  helheten saknats. Särskilt givande är 
samarbetet i arbetslaget.  Jag  är inte helt nöjd med elevernas lärande,  
de  borde  ha  kunnat mer när "efterförståelsen" kontrollerades.  De  är 
duktiga på att bygga  modeller  av glukos  mm men har  svårt att koppla 
ihop denna mikrovärld med amaryllisens tillväxt. Kanske  har jag  för 
stora krav,  jag  vet ju hur svårt  jag  själv  har haft  med detta. Ju mer  man  
lär sig något  desto  mer inser  man  hur mycket  man skulle  vilja veta, 
frågorna tar aldrig  slut  (Cajsa skriftlig reflektion  0205).  

Här tycker  jag  Cajsa visade att hon  nu  reflekterade mer kvalitativt 
över förståelsen av innehållets kritiska aspekter hos både sig själv och 
sina elever.  Hennes  eget lärande hade också  haft  betydelse för hur hon 
såg på elevernas lärande, hon drog paralleller mellan sig själv och sina 
elever.  

Under  intervjun med Cajsa beskrev hon också på andra sätt att hon 
kunde känna igen sig själv i elevernas svårigheter:  
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Jag  känner igen mig i dorn på nåt vis.  A.  förstår dorn alltså.. .hur dorn 
tänker, å ser att det kommer i olika steg det här...å när  man  orkar ta 
emot det ...informationen eller hur  man  ska säga det...vissa bara slår 
ifrån sig när  man  börjar prata om atomer eller fotosyntesen, vissa 
elever. Det är som om dom inte orkar ta emot nåt mer, "sluta tjata om 
det där", medan många är positiva å det märks att dom själva blir 
glada när dom kan.  Jag  kan känna igen mej själv i det dorn kan, som  
jag  menar att  jag  kunnat förut.., samma missuppfattningar (Cajsa 
intervju  020306).  

Cajsa sade också att hon  under  kursen lärde sig själv samtidigt som 
hon lärde sig hur hon  skulle  kunna undervisa för att "vuxna lär sig 
likadant som  barn".  

Cajsa sade i samband med detta att hon kände ett ansvar som lärare att 
inte sprida missuppfattningar och irrläror.  Hon  sade också att det var 
mycket enklare och roligare att undervisa om  man  som lärare förstår 
riktigt bra själv.  Jag  frågade henne i samband med detta om hon kände 
behov av att få lära sig arbetsmetoder och hon svarade:  

Jag  tror att  jag  själv kan hitta på, didaktik, när  jag  kan det riktigt bra 
själv tror  jag  att  jag  kan komma på egna metoder. )k då får  jag  ju 
prova mig fram själv, som lärare, när  jag  kan det riktigt bra själv. Det 
tycker  jag  är  min  uppgift, som lärare, att då  ßr jag  ta  tag  i det här själv 
(Cajsa intervju  020306).  

Ovanstående citat är för mig ett tecken på att Cajsa börjat koppla ihop 
undervisningens hur- och vad-aspekter.  Jag  anser också att det visar 
att Cajsa reflekterat över vad som ger henne trygghet i hennes 
yrkesutövning.  Om sin  undervisning sade hon annars inte särskilt 
mycket,  men  det fanns sådant som kan tolkas som att hon  nu  kände 
sig säkrare och vågade mer: 

Det  har  blivit svårare för eleverna.  Jag har lagt  undervisningen på  en  
annan nivå,  men  det är väl för att  jag har  lärt mig själv samtidigt, att  
jag  kunnat lägga det på  en  annan nivå, så tror  jag  (Cajsa intervju  
020306).  

Cajsa återkom  under  denna aktionscykel vid flera tillfällen till att hon 
märkt att det är möjligt att undervisa om ett innehåll hon tidigare trott 
varit alltför  abstrakt  och att hon blivit positivt överraskad av detta. Vid 
det kommunala seminariet var Cajsa  den  som visade glukos- 
modellerna som eleverna byggt och hon kommenterade detta med att 
säga:  
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Det är inte omöjligt att jobba med detta med  10-12  åringar.  Till en  
början förstod  jag  knappt själv (Mina anteckningar  020416). 

Under  såväl intervjun som vid lärarlagets redovisning av  amaryllis-
uppgiften inför  de  andra kursdeltagarna sade Cajsa också att "det är 
aldrig för tidigt att börja med atomer och molekyler". 

Caj sas intervjuutskrifter visade att hon definitivt bytt intervjustrategi 
och att hon också gjorde längre intervjuer även om  de  fortfarande är 
mer kortfattade än både Annikas och  Birgits.  Hon  ställde följdfrågor 
grundade på det eleverna svarade som visade att hon 
uppmärksammade kritiska aspekter i deras svar och att hon ville veta 
mer om deras tänkande.  Hon  sade att hon funnit detta mycket mer 
givande och att hon tyckte att hon varit "feg" vid  den  förra intervjun 
och att det var "fånigt att som vuxen pedagog sitta helt knäpptyst". 

Cajsa uttryckte annars jämförelsevis lite om sina elevers förståelse.  
Jag  frågade henne hur hon visste att eleverna hade lärt sig något  nu  
jämfört med förr. Cajsa gav inte intryck av att  ha  reflekterat särskilt 
mycket över detta: 

Jaa,  jag  kan inte säga att det är så stor skillnad.., det är ju bra å prata 
med dorn mycket å titta vad dom skriver då ser  man  ju att dom... om  
man  följer ett  barn  så ser  man  ju att...det ser  man  ju på  en  unge om 
dom är inne i det dom håller på med, då måste det fastna saker (Cajsa 
intervju  020306).  

Detta tolkar  jag  som att Cajsa i  sin  reflektion över elevernas lärande 
av innehållet fortfarande kunde ta detta för givet. För Cajsa verkade 
aktiva elever vara lärande elever och hon verkade nöja sig med att 
konstatera detta utan att fundera så mycket på vad  de  lärde sig.Jag 
frågade av denna anledning Cajsa vad hon tyckte att intervjuerna hade 
gett och hon påmindes då om  dem: 

Jo! Dom  är ju jättebra._det blir  sä  tydligt då..  .du  sa det där.. .(Cajsa 
intervju  020306).  

Intervjuerna verkade därför för mig inte  ha  påverkat Caj sas reflektion 
i lika hög  grad  som  de  andra lärarnas. 

Liksom  Birgit  var Cajsa inte så tydlig som Annika med att uttrycka 
vad som var målet med arbetet. Även hon var osäker i sitt svar när  jag 
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frågade henne om hur lektionen om luft hängde ihop med 
amaryllislöken.  Hon  sade också experiment främst var till för att 
eleverna tyckte det var roligt.  Hon  vidhöll att hon fortfarande tyckte 
att måldokumentet arbetslaget skrivit tillsammans (bil.4) var alltför 
omfattande  men  att det var bra att  de nu  tagit med formuleringar som 
gällde  atom-  och molekylnivån.  Jag  frågade henne om hon  nu  börjat 
planera och lägga upp  sin  undervisning på något annorlunda sätt: 

Nä,  men  det blir ju ...det blir ju ungefär  sä  här då.. .att  man  bockar av 
målen å gör på olika sätt,  jag  vet inte om  jag har  ändrat så mycket på 
det , nä...man bockar av när  man har  arbetat med det ett  tag, man har  
ju  en  viss tidspress,  man  ska ju hinna andra ämnen också,  jag  vet ju att 
inte alla nått upp till målen  men jag  måste ändå gå vidare, det måste  
jag  göra.  Fast jag har  blivit lite lugnare,  en del  saker släpper  jag  helt 
för  jag  tänker att det är bättre att göra några saker ordentligt än att 
hatta vidare med nästa sak... så kan det vara..  .jag har  blivit lite 
lugnare (Cajsa intervju  020306).  

Detta citat tycker  jag  visar att även om Caj sa  nu  mer börjat reflektera 
mer kvalitativt om lärandet av innehållet så fanns många kvantitativa 
tankar kvar. Innehållet var för henne fortfarande  en  viss mängd 
kunskap som  skulle  hinnas med på  en  viss tid. 

Att Cajsas egen begränsade förståelse hindrade henne från att möta 
sina elever i  en dialog  om innehållet visade sig mycket tydligt då  jag  i 
i aktionscykelns inledningsskede observerade henne  under  hennes 
lektion om "luft". Eleverna fick genomföra ett experiment som Caj sa 
själv  under  eftersamtalet medgav att hon inte till fullo förstod. 
Eleverna fick jobba på egen  hand  och Cajsas  roll  var att dela ut 
material och "hålla ordning" som hon själv uttryckte det.  Hon  ställde 
frågor till barnen, som i  sin  tur svarade på kvalitativt olika sätt. Caj sa 
bemötte knappast alls barnens svar.  Lektionen  inleddes dock med att 
Caj sa  bad  eleverna skriva vad dorn visste om luft och vad dorn trodde  
skulle  hända vid experimenten, ett försök från Caj sa att använda deras 
förförståelse.  Under  eftersamtalet sade Caj sa:  

Jag  ska läsa vad dom  har  skrivit. Kanske hamnar det i portfolion. 
Tänkte att  de skulle  få skriva något liknande senare så kan vi jämföra. 
Det blev lite rörigt  men  inte så farligt.  Jag  tyckte det gick bra.  Jag  
höjer rösten för att stävja innan det blir för jobbigt.  Jag  är inte riktigt 
säker på det där experimentet själv,  jag  tänkte att barnen  skulle  få 
komma med sina..  .Jag  hade hoppats att  du skulle  kunna förklara för 
mig. Vi ska ta det här mer  sen. Men jag  tror att hur  jag  än gör så  
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kommer dom nog tillbaka till samma uppfattningar i alla  fall..  .men  
om vi nöter på.. .tjatar vidare om det här vetenskapliga (Mina 
anteckningar  020128)  

Detta var inte första gången Cajsa använt uttrycket "nöta på och tjata" 
om  sin  egen undervisning och detta ser  jag  också som ett tecken på  en  
kvantitativ syn på undervisningen. 

Vad hon  skulle  använda kunskapen om elevernas förförståelse till 
verkade Cajsa osäker på:  

Om jag  ska vara ärlig...å det ska  man  ju.. .nä,  jag  vet inte riktigt..  .jag  
kan inte säga att  jag  studerar dorn  sä  noga deras.. .(Cajsa intervju  
020306). 

Jag  frågade då Cajsa om det hände att hon gjorde upptäckter om 
elevernas förståelse som fick följder för  de  undervisningstrategier hon 
valde och Cajsa svarade: 

Inte så ofta.  Jag  blir inte så överraskad,  jag  vet nästan innan hur 
mycket dorn kan...  men jag  borde kanske börja använda dom där lite 
bättre, lägga upp, titta noggrannare, vad  just den eleven  saknar då,  
men  det är ju tidskrävande,  jag har  ju inte  sä  mycket tid  per  elev 
(Cajsa intervju  020306).  

Detta ytterligare ett citat som  jag  tycker visar att Cajsa kunde ta 
elevernas lärande av innehållet för givet och också att hon såg  sin  
arbetssituation som ett  hinder. Den dialog  mellan Cajsa och hennes 
elever som  skulle  kunna utveckla Caj sas undervisning försvårades 
därmed.  

Jag  ställde  under  intervjun frågor till Cajsa om hur hon såg på  sin  
uppgift som lärare.  Bland  annat återknöt  jag  till luftlektionen och 
frågade henne hur hon såg på  sin roll  i  en  sådan  situation:  

Först å främst måste det fungera  sä  det inte blir kaotiskt,  jag  ser till att 
alla är med, att dom antecknar, både vad dorn tror kommer att hända å 
vad som  har  hänt å nån liten fundering varför det  har  hänt.  Jag  ser till 
att alla deltar aktivt, att ingen sitter å sover, det tycker är  min roll.  Jk  
sen  gärna berätta för dorn vad som händer å så.  Jag  försöker ta det 
med alla grupper samtidigt på slutet (Cajsa intervju  020306). 
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Detta intresserade mig särskilt när det gällde Cajsa och  jag  fortsatte 
med att fråga henne om hon brukade gå runt och prata med eleverna 
när dorn arbetar: 

Ibland, lite grann,  men  inte så mycket..  .man  borde bli bättre på det... 
(Cajsa intervju  020306).  

För Cajsa var inte dialogen med eleverna självklar på det sätt som  den  
var för Annika. På frågan om varför hon borde bli bättre på det svarar 
Caj sa: 

Det kanske är lättare att ta till sig  just  då...just när det händer... 
(Cajsa intervju  020306). 

Under  slutet av intervjun försökte  jag  ge Cajsa  min  syn på hennes 
utveckling och hur  jag  såg på lärarens uppgift.  Jag  försökte beskriva 
för Cajsa hur  en  lärare som själv känner sig säker på innehållet kan 
utmana elevernas tankar genom att först försöka förstå hur eleverna 
tänker och därefter skapa situationer som hjälper  dem  vidare: 

Då kan  man  liksom fånga bollarna från eleverna, gå dit, ingripa, göra 
nånting, om  man  hör att dom är inne på rätt spår  men  inte riktigt, så 
kan  man t ex  vrida på experimentet, variera så att något händer, det 
kan  du  göra om  du  själv är säker.  (Jag  själv vid intervju med Cajsa  
020306).  

Eftersom  jag  tidigare funderat över skillnaden mellan det Cajsa skrev 
och det hon sade och gjorde, frågade  jag  henne till sist om hon själv 
såg denna skillnad:  

Jo  det gör  jag. Jag  måste ju kunna improvisera, det är  en  enda stor  
improvisation  det här läraryrket. Visst är det bra å vara väl förberedd 
för då är det lättare att kunna improvisera.  Jag  planerar ju inte så himla 
noga, det måste  jag  erkänna ibland gör  man  ju det,  men  det är ju mest 
att ta fram saker å läser  en del  om  jag  ska prata om nånting å sånt  men 
jag  vet inte om det  skulle  bli så mycket bättre om  jag  gjorde långa 
planeringar...jag  skulle  ändå inte kunna följa dorn... vad ville  du  veta? 
(Cajsa intervju  020306). 

Jag  frågade här Cajsa varför hon ville läsa innantill vid gruppintervjun  
under  aktionscykel två, om hon hade svårt att tala spontant om dom 
här sakerna:  
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Man  kanske inte riktigt litar på sig själv ibland,  men  det  har jag  ju 
blivit mycket bättre på, där utvecklas  man  ju hela tiden,  man  blir 
bättre på att bara babbla på, uttrycka sig ganska väl, prata utan manus. 
Där  har  det utvecklats mycket när det gäller naturvetenskap, det vet  
jag  (Cajsa intervju  020306).  

Att Cajsa  under  denna aktionscykel lärt  en  hel  del  naturvetenskap för 
egen  del  gav hon  klart  uttryck för och  jag har  ingen anledning att 
betvivla detta.  Hon  uppgav att hon läste mycket och  jag  fick  under  
kursdagarna intrycket att Cajsa arbetade ambitiöst med att förstå 
kursinnehållet och att hon också gjorde stora framsteg.  Hennes  egen 
ökade förståelse hade också möjliggjort att hon  nu  kunde 
uppmärksamma  de  kritiska aspekterna i innehållet på ett bättre sätt.  
Hon  visade också vid ett  par  tillfällen att hon reflekterat över sina 
elevers förståelse av dessa aspekter,  t ex  att hon noterat deras  problem  
att koppla ihop mikrovärlden med amaryllisen. Ofta verkade hon 
dock ta elevernas lärande för givet.  Hon  gav fortfarande ett 
pessimistiskt intryck av vad hon ansåg det möjligt för eleverna att lära 
sig.  Den  syn hon  har  på  sin  läraruppgift tycker  jag  också fortfarande 
var ganska teknisk och kvantitativ. Förförståelsetest, lektions-
planeringar, måldokument, det hon säger om detta ger mig intrycket 
av att hon kunde  se  på detta som kontrollinstrument och recept som  
skulle  följas i  en  förutbestämd ordning.  Dialogen  med eleverna som  
jag  försökte tala med henne om var även detta  en  teknisk fråga och 
hon såg problemet med detta främst i att hon inte hade så mycket tid  
per  elev. Här skilde hon sig från  Birgit  som verkade reflektera vidare 
över det  jag  sade  under  intervjun när  jag tog  upp detta med henne och 
ännu mer skilde sig Cajsa från Annika som redan från början av vårt 
samarbete visat att hon alltid försökte göra detta. Ett möjligt tecken på 
att Cajsa kanske började reflektera vidare var när hon sade att  "man  
borde bli bättre på det där...att ta det  just  när det kommer" och 
möjligen också när hon sade att det var lättare att "improvisera när  
man  är bra förberedd". Ett annat positivt tecken tycker  jag  var att 
Cajsa uppgav att hon blivit lugnare. Genomgående för Cajsa  under  
alla tre aktionscyklerna var att hon tyckte sig uppleva tidspress och  
problem  "att hinna med" vilket ingen av  de  övriga fem lärarna gjorde 
på samma sätt. Mycket  kraft  upplevde  jag  också gick åt för Cajsa att 
"hålla ordning" och "få det att fungera" i sitt klassrum. Cajsa var  den  
av  de sex  lärarna som allra mest fick mig att fundera på vilken 
betydelse arbetssituationen  har  för  en  lärares reflektion och  jag  känner 
förståelse och sympati för att detta  tog  utrymme i Cajsas tankar. 
Kanske också Caj sas ambitiösa försök att lära sig naturvetenskaplig  
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teori för egen  del  för att hon  skulle  slippa känna sig så osäker  tog kraft  
av henne. Därför tror  jag  att Cajsa helt enkelt inte fick tillräcklig tid att 
reflektera över  sin  undervisnings resultat, mål och mening. När hennes 
reflektion var riktad mot innehållet gällde  den  vad hon själv förstod 
och inte vad eleverna förstod av detta. Reflektioner som Cajsa riktade 
mot sina elever handlade oftare om andra aspekter av skolvardagen. 
Trots att hennes egen förståelse ökat, tror  jag  därför detta hindrade 
henne att möta eleverna i  en dialog  om innehållet. Cajsa relaterade 
inte elevernas lärande till sitt eget eller tvärtom och detta begränsade 
som  jag  ser det Cajsas möjligheter att lära i  sin  praktik. 

Sammanfattning och diskussion 

Eftersom beskrivningen av denna aktionscykel inte är fullständig 
förrän i kapitel  9 har jag  valt att endast kortfattat sammanfatta 
Fjärdskolans  del  av cykeln här. Aktionscykeln tillförde bekräftelse på 
tidigare resultat,  men  också ytterligare resultat tillfördes som kan 
belysa forskningsfrågan Vad lär sig lärare av att studera sina elevers 
lärande av ett specifikt innehåll när  de  själva studerar samma 
innehåll? Flera av lärarna gav exempel på att  just  detta att  de  själva 
studerat ett visst innehåll och funderat på sina egna lärprocesser, fått  
dem  att fundera över hur deras elever lär sig. Annika sade att hon inte 
kunde vänta utan att hon måste lära sig samtidigt som barnen, att mål 
och sammanhang var viktigt för henne, och hon sade att hon försökte 
skapa detsamma för eleverna.  Birgit  berättade att hon insett att det hon 
själv varit med om  under sin  egen skoltid inte fungerar med eleverna 
och Cajsa sade att vuxna lär sig likadant som  barn.  Cajsa och  Birgit  
hade dessutom  under  tidigare aktionscykler det gemensamt att  de  talat 
om behovet av upprepning och  repetition  för både sig själva och sina 
elever. 

Att lärarna på olika  grad  mötte sina elever i dialogen om innehållet 
hade  jag  även tidigare reflekterat över. Annika klargjorde redan  under  
aktionscykel  2  att hennes utgångspunkt alltid var eleverna och att det 
var för att kunna hjälpa  dem  på vägen mot målet som hon ville öka  sin  
egen kunskap om innehållet och lära sig mer om elevernas förståelse.  
Hon  visade  sedan  tydligt  under  aktionscykel  3  att hon också gjorde 
detta.  Birgit  var för mig mer svårtolkad  under  denna sista 
aktionscykel.  Hennes  reflektioner gav mig ett motsägelsefullt intryck  
men jag  anser att också hennes reflektion utvecklades  under  
aktionscykelns gång.  Jag  tror att Annika redan från början var klarare 
över  sin  egen syn på hur lärande hos eleverna åstadkoms och vad  

94 



hennes egen uppgift i denna process var medan  Birgit  sina försök att 
verbalisera detta visade att hon var mer osäker. Caj sa var slutligen  den  
som talade allra minst om sina elever och  sin  egen undervisning.  Hon  
visade att hon ökat  sin  egen förståelse och att hon uppmärksammat 
innehållets kritiska aspekter  men  hon verkade uppmärksamma detta 
lärande främst hos sig själv och inte hos sina elever. 

Ett sammanfattande svar på  den  inledande frågan Vad lär sig lärareav 
att studera sina elevers lärande av ett specifikt innehåll när  de  själva 
studerar samma innehåll? försöker  jag  ge i kapitel  9  då också 
Backskolans  del  av denna aktionscykel beskrivits.  
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Kapitel 8  

Backskolan aktionscykel  1  "Skolträdgården" hösten  
2001  

Förutsättningar  
Under  våren  2001  ayslutades  en del  redan påbörjade projekt med 
personalen på Backskolan (Vikström,  2001).  När dessa utvärderades i 
juni diskuterade vi också hur samarbetet  skulle se  ut i  sin  framtida nya  
form  och vi beslöt att "Skolträdgården"  skulle  bli temat för aktions-
cykeln som  skulle  genomföras kommande höst. På Backskolan deltog 
i  den  första aktionscykeln skolans samtliga tio lärare och fritids-
pedagoger.  Under den  andra aktionscykeln som sammanföll med 
aktionscykel  3  på Fjärdskolan (kapitel  7)  och som beskrivs i kapitel  9  
hade bara  Doris, Eva  och Frida möjlighet att  delta  och dessa tre lärares 
utveckling utgör därför grunden till mina resultat.  Jag har  valt att 
bortse från  de  övriga lärarna på Backskolan trots att dessa deltagit i  
den  första aktionscykeln eftersom  jag  anser att detta inte påverkat 
mina slutsatser och för att det underlättat analysen att begränsa det 
omfattande dataunderlaget.  

Doris, Eva  och Frida kom tillsammans med  de  övriga på Backskolan  
in  i kompetensutvecklingsprojektet hösten  1999. De  följande två åren 
ledde  jag  skolans  personal under 6  kompetensutvecklingsdagar med 
varierande innehåll, främst naturstudier i närmiljön (Vikström,  2000  
och  2001). 

Min  forskningsfråga för denna första aktionscykel med arbetslaget på 
Backskolan var densamma som för aktionscykel  2  på Fjärdskolan 
nämligen Vad lär sig lärare av att studera sina elevers lärande?  

Moment 1:  Planering 
Aktionscykeln "Skolträdgården" på Backskolan sammanföll i tid med 
aktionscykeln "Insjön" på Fjärdskolan (kapitel  6).  I juni inleddes 
planeringen genom att vi diskuterade vad aktionsforskning och 
aktionslärande  konkret  innebar och varför  jag nu  bett lärarna att 
samarbeta med mig på detta sätt.  Jag  började med att presentera mina 
tankar kring dagboksskrivande. Detta var något som några av lärarna 
redan kommit i kontakt med och provat på, bl  a Doris, Eva  och Frida.  
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På Backskolan fanns  sedan  ett  par  år  en fin  skolträdgård med växthus, 
odlingsbänkar och ett  par  bikupor. Skolan hade också fått  en  Grön  
Flagg  certifiering från stiftelsen Håll  Sverige Rent.  Lärarna tyckte att 
arbetet i trädgården tillsammans med eleverna varit givande  men de  
upplevde också brister. Verksamheten kunde utvecklas,  de  ville på ett 
bättre sätt utnyttja trädgården i  den  naturvetenskapliga undervisningen 
och tyckte därför att temat "Skolträdgården" var ett lämpligt val för 
aktionscykel  1.  

I augusti träffades vi  en  eftermiddag för att planera temat. Fram till  nu  
hade skolträdgårdsarbetet varit mycket praktiskt inriktat med sådd, 
skörd och förädling av produkterna och lärarna ville  nu  knyta ihop 
detta med teori.  Jag  berättade för  dem  om erfarenheterna från 
Fjärdskolan och lärarna på Backskolan beslöt att även  de skulle  prova 
på att intervjua sina elever, dock i  form  av gruppintervjuer om  3-4  
elever för att spara tid. Vi diskuterade tänkbart innehåll och mål för 
temat och kom då  in  på biologisk kunskap som växters fortplantning, 
grönsakers näringsinnehåll, potatisens livscykel, binas liv  mm.  
Lärarna efterfrågade främst förslag på experiment och övningar som 
kunde anknytas till skolträdgården och ställde någon enstaka 
ämnesteoretisk fråga. Efter denna träff formulerade lärarna på egen  
hand  ett måldokument för temat (bil.  5a  och  5b). 

Moment 2  och  3: Aktion  och  observation  
Temat "Skolträdgården" pågick fram till oktober månad. Det inleddes 
och ayslutades med  de  gruppintervjuer lärarna beslutat om. Inte  heller  
på Backskolan hade  jag  möjlighet att  delta  särskilt mycket  under  
aktions och observationsmomentet.  Jag  genomförde endast två korta 
handledningsbesök. Det som då efterfrågades var ämnesteori med 
anknytning till trädgårdens växter.  Jag  gick runt i trädgården, visade 
och berättade om många saker, delade med mig av kunskaper som 
många av lärarna sade var nya för  dem.  Vid dessa besök var också 
eleverna närvarande och både lärare och elever beskrev arbetet med 
temat som roligt och givande. Temat innehöll också  en  skördefest för  
personal,  elever och föräldrar.  

Moment 4:  Reflektion 
I oktober träffades vi  under en  heldag för att utvärdera temat. Vi 
använde dagen främst till att diskutera resultatet av elevernas lärande 
med utgångspunkt i elevintervjuerna som lärarna genomfört. 
Sammanlagt fem elevgruppers intervjuer före och efter temat hade av  
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lärarna blivit utskrivna på papper. Lärarna fick tillgång till samtliga  10  
intervjuutskrifter och fick sätta sig var och  en  för sig för att  under en  
dryg timme läsa och reflektera över intervjuerna. Därefter 
återsamlades vi och lärarna fick i tur och ordning och utan att bli 
avbrutna redogöra för sina personliga reflektioner.  Jag  förde 
anteckningar  under  lärarnas redogörelser. Därefter följde  en  
diskussion där vi alla deltog, även då förde  jag  anteckningar.  Under 
den  diskussionen gav  jag  också mina egna synpunkter på 
intervjuutskrifterna.  Jag  underströk då vikten av att reflektera över vad 
som var syftet med intervjuerna.  Jag  ställde frågan om  de  bara var  en 
test  på kunskaper före och efter ett arbetsområde, eller om  de  var 
aysedda att ge lärarna kunskaper som kunde användas för att stödja 
eleverna i deras lärande.  Jag  gav också  en  rad exempel från 
utskrifterna där eleverna  sagt  saker som enligt mitt synsätt var värda 
att diskutera och som lärarna inte reflekterat över. Där kunde  jag se  
både tydliga biologiska missuppfattningar som eleverna gav uttryck 
för och  rent  språkliga sådana,  t ex  att sallad för ett  barn  kunde vara 
något  man  äter, alltså var vitkål  en  sallad. Lärarna fick till sist lämna 
skriftliga sammanfattningar av sina dagboksreflektioner till mig. 
Dessa kompletterades senare  via  brev med ytterligare skriftliga 
reflektioner över det som diskuterats  under  utvärderingsdagen.  

Resultat  

Resultatet från denna aktionscykel beskrivs först med utgångspunkt i 
lärargruppens gemensamma bidrag till  min  datainsamling, därefter 
beskrivs det  jag  fick veta om  de  enskilda lärarna. 

Lärarnas måldokument (bil.  5a  och  5b)  innehöll både enkla,  t ex  att 
kunna namn, och mer komplicerade mål,  t ex  att kunna potatisens 
livscykel och veta hur bina gör honung. Detsamma gällde för 
frågorna till intervjuerna.  De  flesta av dessa frågor hade mer 
karaktären av ett  test  som kunde besvaras rätt eller fel, än ett försök att 
finna ut mer om barnens förståelse och tänkande. Vissa mål var 
snarare  en  beskrivning av  en  arbetsform,  t ex  "praktisk  matte  utifrån 
potatislandet" som angays som ett kunskapsmål. Detta  skulle  kunna 
tydas som att lärarna såg ett särskilt sätt att arbeta som ett mål i sig. 

Med mina erfarenheter från första aktionscykeln "Så ett frö" (kapitel  
5)  på Fjärdskolan i färskt minne beslöt  jag  denna gång att redan från 
början försöka särskilja individerna i  min  datainsamling.  Jag  ställde 
inte  heller  några särskilda frågor till lärarna att besvara förutom  
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uppmaningen att reflektera skriftligt. Det material  jag har  för att 
beskriva  respektive  lärare är deras egna intervjuutskrifter, mina 
anteckningar av vad  de  sa vid handledningsbesök och vid utvär-
deringsdagens diskussioner  samt  lärarnas skriftliga reflektioner.  

Doris: 
Doris  intervjuutskrift beskrev hur hon visade eleverna grönsakerna 
som ligger på bordet framför  dem.  Hon  frågade för vardera grönsaken 
vad  den  heter, vilken  del  vi äter, hur  man  får ny potatis etc. Barnen 
svarade, ibland rätt, ibland fel och  Doris  bemötte inte detta utan gick 
vidare med sina frågor. I slutet av intervjuutskriften skrev  Doris  i  en  
ayslutande reflektion: 

Barnen visste mycket  mindre  än  jag  trodde. Det var svårt att ställa 
frågorna och  sedan  inte svara på vad som är rätt.  Jag  undrar om det är 
rätt att göra så?  Jag  hade velat ge svar efter det att barnen  sagt  vad  de  
tänkte.  (Doris  skriftliga reflektion på intervjuutskrift  011029)  

Vid intervju nummer två ställde  Doris  inledningsvis frågorna på 
samma sätt som vid första intervjun.  Hon  övergick  sedan  till att ställa 
fler följdfrågor och även till att försöka förklara för barnen.  (011e  i 
exemplet nedan är åtta år.)  

Doris:  Tänk  nu  efter när ni stod i potatislandet och tittade på potatisen. 
Då hade ni  den  där knölen i jorden och ni hade roten och stjälken och 
bladen,  sedan  fanns det också någonting mer?  011e? 
011e:  Det var gröna bollar som hängde, det var frön.  
Doris:  Jajamän,  skulle man  kunna så dom och  fa  potatisar?  
011e:  Jaa.  
Doris:  Varför gör vi inte det?  
011e:  För att vi  har  för  kort  sommar.  
(Doris  intervjuutskrift nr  2 011029)  

Vid vår gemensamma diskussion angående elevintervjuerna sade  
Doris bland  annat: 

När ska  man  som lärare vara tyst? Kanske när  man  inte kan?  Jag  ser ju 
i utskriften att  jag  svamlar ibland.  Strukturen  på intervjun kunde  ha  
varit bättre,  jag  saknar att  jag  inte vet vilken grönsak vi talar om 
ibland, vi  tog  dorn inte i någon särskild ordning.  Jag  kan  se  att  de  kan 
mer  men  inte exakt vad.  De  yngre kan ju nästan lika mycket som  de  
äldre, överhuvudtaget kunde  de mindre  än  jag  trodde förutom 
sexåringarna som kunde mer. Det är ju oroande att femmorna inte kan 
mer än sexåringarna (mina anteckningar  011029). 
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I  sin  ganska korta skriftliga dagbokssammanfattning beskrev  Doris  
vad hon gjort i  sin  undervisning  under  temat, genomförda övningar 
etc.  Under  rubriken lärt skrev hon:  

Jag  fick fundera på  en del  saker. Hade aldrig tänkt på att ärtskidan 
kom från  en  blomma  t. ex. Jag  tycker dagboksskrivandet är suveränt.  
Man  tvingas också tänka efter vad  man  gör och varför.  
(Doris  skriftlig reflektion  011029)  

Sammanfattningsvis tyckte  jag  att det var intressant att  Doris  genast 
ifrågasatte  sin  egen intervjuteknik och även ändrade  den  till intervju 
nummer två.  Hon  verkade vilja veta mer om elevernas tänkande och 
även utnyttja tillfället till att främja elevernas lärande.  Doris  upptäckte 
också sig själv i intervjuerna, att "hon svamlar ibland".  Hon  uttryckte 
sig inte särskilt detaljerat om elevernas lärande, hennes reflektion var 
kvantitativ när hon sade att  de  kan  "mindre"  eller  "jag  vet att  de  kan 
mer  men  inte om vad". Här är kanske det intressantaste allt det hon 
inte sa, i hennes intervjuutskrifter fanns många exempel på yttranden 
från eleverna som  jag  fann intressanta och uppseendeväckande.  Jag  
anser att  Doris  helt enkelt inte noterade detaljer i vad hennes elever 
sade eftersom dessa detaljer inte fanns i hennes egen förståelse av 
innehållet.  Min  uppfattning är att  Doris  efter aktionscykel  1  var 
innehållsinriktad  men  att hennes egen förståelse av innehållet var för 
otillräcklig för att kunna reflektera särskilt kvalitativt över elevernas 
lärande.  Hon  visade dock att hon reflekterade över intervjuns funktion 
och  sin  egen  roll  där, något som  jag  tyder som att hon hade  en  vilja att 
få veta mer om elevernas tänkande och såg möjligheterna i detta.  

Eva:  
Från  Eva  fick  jag  bara utskriften från intervju nummer ett.  En  annan 
lärare utförde intervju nummer två.  Eva  visade växterna och grönsa-
kerna och frågade: Vad är det här? Hur blir det nya blommor? osv. 
Barnen svarade på olika sätt.  Eva  gav inga följdfrågor eller 
kommentarer. 

Vid diskussionen antecknade  jag  följande av det  Eva  sade om sina 
reflektioner över intervjuutskrifterna:  

Jag har  tittat på målen. Artkännedom, vilken  del man  äter går lättare 
att avläsa, det är svårare att  se  vad  de  kan om andra mål. Vad vi äter 
på dillen,  har  vi varit otydliga där? Barnen är duktiga på att veta att 
löken är missbildade blad. Treorna är oklara om "frön i jorden",  de  sa  
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ju att "maskrosor bara kommer", varför sa  de  så? Att  en  blomma 
kommer först,  sen  frön, verkat oklart tycker  jag.  Rödbetorna var så 
små, var det därför  de  tyckte  de  var rädisor?  De  identifierade 
kryddorna med lukten.  Jag  tycker  de har  lärt sig mycket ändå. Det är 
viktigt att deras förkunskaper blir kända för oss, vi borde ta reda på 
vad  de  gör på dagis. (Mina anteckningar  011029).  

I  sin  relativt omfattande skriftliga dagbokssammanfattning beskrev  
Eva  vad hon gjort i  sin  undervisning: bandinspelningen, artkunskap, 
att  de  arbetat med grönsakerna, att hon anknutit till ett 
äggkläckningsprojekt frän i våras och besökt kycklingarna i deras nya  
hem. Hon  fortsatte med att beskriva att barnen räknat 
"grönsaksmatte", gjort  en  grönsaksbok, samlat till  herbariet,  tittat på 
både  de  odlade som  de  vilda växternas byggnad, och studerat 
myrstacken och bikuporna.  Under  rubriken "lärt" finns  en  mängd 
iakttagelser hon gjort av barnen och deras lärande, några exempel:  

De  lärde  sig  namn och delar mycket snabbt.  De  hittade ståndare, pistill 
och frön  hos både  vilda växter och  på  grönsakema. Många  bam  kan  
inte namnen  på  våra vanligaste vilda växter. 
Att  en  sättpotatis  var en vanlig  potatis från förra  året  visste inte alla. 
Skillnaden höna-tupp  var  inte självklar, många visste inte att tuppen 
inte lägger ägg. Barnen såg genast likheterna mellan bikuporna och 
myrstacken.  (Eva skriftlig  reflektion  011029) 

Under  rubriken "klokt" skrev  Eva (Evas  egen understrykning): 

När  man  antecknar gjort, lärt, klokt direkt efter aktiviteten ser  man  
tydligt vad barnen lärt sig,  (Eva  skriftlig reflektion  011029).  

I ett brev till mig som  jag  fick ett  par  veckor efter utvärderingsdagen 
skrev hon  bland  annat: 

Upplägget att starta och aysluta vårt arbete  med en  intervju  var  ett 
mycket åskådligt och lätthanterligt sätt att  se  barnens lärande.  Den  
inledande intervjun  gav  oss kunskap  om vad  barnen redan  kan  och  vi 
kunde sedan  fortsätta arbetet  på  rätt nivå för barnen. När  vi renskrev  
intervjuerna såg  man  tydligt  hur  vi  vuxna använder fel  ord  för 
växterna utan att  vi  tänkte  pä  det  själva. När  det  gäller arbetet  med  
blommor och  bin,  pollinering och befruktning  skulle vi ha  arbetat 
mycket längre  tid. Det  här är svårt att förstå för barnen.  De  förstår att 
ärtan  gror på den  blöta  bomullen men samtidigt har de  hört  att 
maskrosorna bara  kommer  upp  ur  gräsmattan  (Eva brev november 01) 
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Vare sig muntligt eller skriftligt nämnde  Eva  något om sina egna 
kunskaper i naturvetenskap. 

Ett sammanfattande intryck om  Eva  efter  den  första aktionscykeln är 
att hon reflekterade relativt detaljerat över innehållet och resultatet av 
elevernas lärande.  Hon  noterade till exempel att vissa mål kan avläsas 
lätt och att det är svårare med andra.  Hon  ställde sig själv frågor om 
barnens tänkande, "varför sa  de  så?",  "har  vi varit otydliga?".  Hon  
funderade över oklarheter i barnens tänkande som att experimentet att 
gro ärtor på bomull inte nödvändigtvis ger någon förståelse för att 
även maskrosor kommer ur frön.  Eva  såg att eleverna ser samband,  t 
ex  mellan myrstacken och bikuporna.  Hon  försökte i  sin  undervisning 
skapa sammanhang för eleverna genom att jämföra trädgårdens växter 
med vilda, myror med  bin,  och genom att återknyta till tidigare 
arbetsområden. I sitt brev skrev hon att förförståelsen  skulle  användas 
för att undervisningen ska hamna på rätt nivå.  Evas  första 
intervjuutskrift tydde inte på att detta var hennes syfte då.  Jag  tror 
detta att intervjun  skulle  vara något mer än ett kontrollinstrument var 
något som växt fram hos  Eva under  temats gång, inte minst efter vår 
diskussion.  Min  uppfattning är att  under  aktionscykel  1  kunde  Eva  
fokusera på det kvalitativa lärandet av innehållet, att hennes egen 
förmåga att reflektera över detta var relativt  god,  att hon visade 
intresse för att förstå hur barnen tänker och vad kunskap om detta 
kunde tjäna till. 

Frida: 
Fridas intervjuutskrifter visade att hon gick tillväga på exakt samma 
sätt vid intervju ett som vid intervju nummer två.  Hon  hade  lagt  ut  de  
numrerade grönsakerna och eleverna (skolår  5-6)  fick ange namnen på  
dem.  Frågorna kunde endast besvaras med rätt eller fel. Frida ställde 
inga följdfrågor och kommenterade inte svaren på något sätt. 

Vid diskussionen på utvärderingsdagen antecknade  jag  följande av det 
Frida sade: 

Vi hade dålig struktur på intervjuerna, vi vet ju inte vilken grönsak  de  
talar om på  bandet.  Sexåringar talar om grönsaker och blommor, är 
inte allt blommor? Sexåringarna kan  klart  mer vid intervju två. 
Treorna blandar ihop purjolök och rabarb,  har de  påverkat varandra?  
De har  lärt sig om potatis och frön och nya saker om lök,  de  är osäkra 
på namnen ibland. Fyrorna är mer precisa om ätliga delar,  de  minns 
vad  Anna  berättade, sånt som då var nytt även för mig  t ex  det där om  
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squashens han- och honblommor och löken som var blad. År  5-6 har  
bara gett svar, inte pratat runt omkring. Vi som intervjuade hade 
bestämt att vi  skulle  vara helt tysta och bara fråga  just  detta. (Mina 
anteckningar  011029).  

Fridas skriftliga sammanfattning av dagboksanteckningarna var 
relativt lång.  Hon  beskrev först hur hon gjorde när hon intervjuade. 
Därefter skrev hon att hon hade "genomgångar" av växtens delar  mm  
och att eleverna fick läsa texter, jobba med arbetsuppgifter och göra 
frågesportfrågor.  Sedan  beskrevs skördefesten och förberedelserna till 
denna med  bland  annat bakning.  Hon  skrev också att  de  vid ett flertal 
tillfällen "pratat om  de  växter vi  har".  Namnkunskap och fakta i 
kvantitativ bemärkelse var centralt i Fridas reflektion.  Under  rubriken 
lärt skrev Frida  bland  annat: 

Vi bör fortsätta med våra odlingar så att barnen lär sig namnen på 
grönsakerna  samt  att  de  lär sig äta mer grönsaker.  Jag  tycker vi ska 
fördela sökandet av kunskap när vi arbetar med liknande teman 
eftersom ingen  har  tid och ork att hitta fakta till alla grönsaker. Vi  har  
arbetat om  bin  men  efter det att vi sett filmerna insåg vi att vi inte 
hinner med detta  nu  i höst utan börjar med det till våren. Det vi hann: 
Barnen  har  skrivit vad  de  kan om  bin.  Många skrev mycket, andra 
skrev nästan ingenting. Vi såg filmerna,  sen  fick  de  berätta vad  de nu  
visste om  bin.  En  elev sa att han inte lärt sig något nytt för han hade 
sett  filmen  tidigare. Denne elev hade inte skrivit mycket när han  skulle  
berätta vad han visste om  bin  (Frida skriftlig reflektion  011029).  

Vilket är mitt sammanfattande intryck av Frida efter  den  första 
aktionscykeln?  En  fråga  jag  ställde mig var vilken  relation  hon hade 
till trädgården och bikuporna och varför dessa fanns där enligt Frida. 
Det hon sade är att trädgården är bra för att eleverna ska lära sig känna 
igen och äta grönsaker. Kunskaperna om grönsakerna ska eleverna ffi i  
form  av fakta från texter. Dessa fakta verkade Frida tycka att  de  kan få 
antingen genom att söka efter  dem  i  en  text eller genom att  en  lärare 
sökt och funnit dessa fakta och i  sin  tur går igenom  dem  med eleverna. 
Frida ville också  ha  hjälp av kollegorna med att "hitta fakta", hon 
efterfrågar arbetsfördelning. Fridas syn på kunskap och lärande gav 
mig ett tekniskt intryck, kunskap ska sökas, finnas och på något sätt 
transporteras  in  i huvudet på eleverna. För mig tyder detta på att Frida  
under  denna aktionscykel såg ganska begränsat på trädgårdens 
möjligheter. Detta tror  jag  berodde på dels att hennes egna kunskaper i 
biologi var för bristfälliga, dels för att hon inte reflekterat så mycket 
över  de  didaktiska möjligheter trädgården gay.  
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När Frida fått hjälp med att upptäcka biologiska detaljer, så noterade 
hon också barnens lärande av desamma (squashen)  men  många 
detaljer gick henne förbi när hon kommenterar intervjuutskrifterna. 
Det Frida sade om elevernas lärande hade karaktären av att kunna eller 
inte kunna, känna igen eller inte känna igen. Frida reflekterade inte 
mycket över hur eleverna tänkte och gav inte intryck av att vilja veta 
det.  Hennes  intervju var ett  rent  namntest, inget annat.  Diskussionen  
vid utvärderingsdagen anser  jag  lämnade ett spår efter sig när Frida i 
ett brev efteråt skrev att  man  som intervjuande lärare bör tänka på 
ordvalet och språket. Det är möjligt att hon då reflekterat över  t ex  att 
barnens svårigheter att skilja sallad från vitkål kan  ha haft  andra 
orsaker än hon själv tänkt på. Frida verkade ändå  ha en  uppfattning att 
förförståelsen var viktig att ta reda på, exempelvis fick barnen först 
skriva vad  de  visste om  bin,  sedan se filmen  och därefter berätta vad  
de  lärt sig mer.  Min  uppfattning är dock att Frida såg detta med 
undersökandet av förförståelsen mer som ett kontrollinstrument, hon 
ville mäta resultatet av lärandet före och efter, inte använda kunskapen 
i  sin  undervisning.  Jag  tycker mig  se  att Frida visserligen fokuserade 
på innehållet  men  att hon gjorde det på ett kvantitativt sätt delvis 
beroende på att  de  kvalitativa aspekterna, trädgårdens ekologi och 
elevernas förståelse av denna, var alltför oklara för henne själv. 

Sammanfattning och diskussion 
Liksom lärarna på Fjärdskolan var efter  sin  första aktionscykel anser  
jag  att lärarna på Backskolan  nu  var mer innehållsfokuserade än innan 
aktionsforskningsstudien startade. Reflektionen över elevernas lärande 
av innehållet kunde vara mest kvantitativ som hos Frida eller mer 
kvalitativ som  Eva  gav exempel på. Detta i  sin  tur anser  jag  var 
mycket avhängigt  den  egna förståelsen av innehållet.  Om  innehållsliga 
detaljer var okända för läraren uppmärksammade  de  inte  heller  dessa 
hos sina elever. Inledningsvis gav alla tre lärarna intrycket att 
förförståelsen  skulle  testas för att  den  senare kunna jämföras med ett 
ytterligare  test.  Det intrycket blev bestående vad det gällde Frida 
medan såväl  Doris  som  Eva  gav exempel på att  de  reflekterade över 
möjligheten att använda kunskapen om  elevens  förståelse i  sin  
undervisning för att främja elevernas lärande.  

Min  datainsamling blev  under  denna aktionscykel mer  informativ  än  
under den  första aktionscykeln på Fjärdskolan eftersom  jag  var mer 
uppmärksam på skillnaderna mellan lärarindividerna. Det visade sig 
också vara ett lyckat grepp att använda läranas egna intervjuutskrifter  
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och reflektionerna över  dem  för att få  information  om lärarna själva. 
Ett  problem  var att alla tio lärarna var närvarande vid vår diskussion 
och deltog i  den.  Detta begränsade det utrymme  Doris, Eva  och Frida 
fick att uttrycka sig. Hade vi varit ensamma med varandra hade  jag  
troligen  haft  betydligt fler anteckningar av vad  de sagt. Jag  kände 
också att denna stora grupp begränsade mina möjligheter att ställa 
följdfrågor och  jag  insåg att det i nästa cykel  skulle  vara nödvändigt 
att intervjua lärarna för att få veta mer.  

Min roll under  denna aktionscykel på Backskolan var inte särskilt 
framträdande.  Jag  hade helt enkelt inte tillbringat särskilt mycket tid 
tillsammans med lärarna. Efteråt insåg  jag  att det fanns sådant  jag  som 
lärarutbildare inte lyft fram i tillräcklig  grad.  Exempelvis hade  jag  inte 
diskuterat lärarnas måldokument och innebörden i deras formuleringar 
med  dem.  Inte  heller  hade  jag  tagit upp intervjuernas funktion till 
någon djupare diskussion förrän  de  var slutförda.  Min  handledning var  
under  pågående aktionscykel med andra ord inte särskilt reflektiv även 
om  jag  försökte att till viss  del  råda bot på detta  under  
utvärderingsdagens diskussion.  
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Kapitel 9  

Backskolan aktionscykel  2  "Amaryllisen" våren  2001  

Förutsättningar  
Den  andra aktionscykeln som genomfördes med arbetslaget från 
Backskolan var alltså gemensam med Fjärdskolans tredje aktionscykel 
(kapitel  7). De  förutsättningar som  Doris, Eva  och Frida hade inför 
denna aktionscykel var desamma som för  de  tre lärarna i arbetslaget 
från Fjärdskolan.  

Moment 1, 2  och  3  och  4:  Planering, aktion,  observation  och 
reflektion 

Aktionscykelns olika  moment  genomfördes med Backskolans lärare 
på samma sätt som för lärarna på Fjärdskolan. Arbetslaget från 
Backskolan mötte  jag  dock vid två handledningstillfällen och inte vid 
tre som på Fjärdskolan.  Doris, Eva  och Frida utgör  heller  inget 
formellt arbetslag. På  sin  skola arbetar  de  i  lag  tillsammans med andra 
lärare och detta var  en  anledning till att inget måldokument liknande 
Fjärdskolans utformades. Handledningen på Backskolan inföll efter 
kursdag  1  och kursdag  2  och observationerna strax innan kursdag  3.  
Intervjuerna genomfördes senare än för Fjärdskolans  del,  strax efter 
kursdag  4.  Frida var  den  enda av  de sex  lärarna som  via  brev 
kommenterat intervjuutskriften.  

Resultat  
Handledningen av arbetslaget från Backskolan gav mig samma 
erfarenheter som  de jag  fick frän Fjärdskolan  under  samma 
aktionscykel, lärarna var innehållsfokuserade och gav ett säkrare och 
mer självständigt intryck. Det  jag  mest intresserade mig för i  de  tre 
lärarnas reflektion  under min  analys av resultaten var även här 
detsamma; på vilka kvalitativt olika sätt lärarna reflekterade över sitt 
eget och elevernas lärande och hur  de  relaterade elevernas lärande till 
sitt eget, särskilt hur  de  mötte sina elever i  en dialog  om innehållet:  

Doris: 
Doris  hade varit med i vårt samarbete  sedan 1999  och  jag  var nyfiken 
på hur hon såg på hur samarbetet utvecklats och hur hennes förvänt- 
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ungar på det förändrats.  Doris  svarade på ett sätt som speglade även  
min  egen  roll:  

När vi började...jag hoppades att  jag skulle  lära mej saker...dels å 
kunna lite mer själv så att  jag  kunde svara på mer frågor från barnen 
ute i skogen till exempel  men  också saker , vad  jag skulle  kunna göra 
med barnen.  Nu  är det mer att  man,  som  du  säger, lär sig att hitta på 
grejer själv, inte bara tar idéer, det tror  jag har  växt fram  sen,  som  du 
har  försökt..  .jag  tror att  du har  försökt liksom att..  .fa en  insikt på nåt 
vis.. .om hur  man  kan jobba å varför det är viktigt att jobba med det 
här. ik att  man  då kan hitta på saker själv när  man har den  kunskapen. 
Precis som  du  sa va, att ju mer  man  kan ett område å känner hur 
viktigt det är, ju mer  man  kan, då gör  man  ju saker med barnen å då är 
inte det problemet  (Doris  intervju  020425).  

Här tycker  jag  att  Doris  visade att hon reflekterat över att när hon själv 
förstår innebörden i vad som ska läras också kan  se  hur det kan gå till.  

Jag  frågade  Doris  om hon inte alltid tyckt att detta område varit viktigt 
och vad som  nu  hade förändrats, vilka kunskaper hon tyckte sig  ha  
fått.  Doris  svarade mycket utförligt på detta och sade  bland  annat:  

Man har  ju alltid  haft den  där grundvärderingen.  Men  ändå, 
tillsammans med mer kunskap  nu  på nåt vis. Det känns viktigare  nu  
att  man  kan för då kan  man  argumentera och tycka än när  man  bara  m  
känner så. Det här  nu  som vi  har  lärt oss  nu  sist om hur allting hänger 
ihop..  .jag  hade ju inte fattat det där med fotosyntesen innan... Nog 
visste  jag  väl att  jag  äter djuren å djuren äter växterna,  men  inte hur 
det egentligen var.  Jag  trodde deras största uppgift var att ge oss syre å 
det tror ju många  har jag  ju förstått  sen. Nu har jag  förstått mer, förut  
har  bara nån  sagt  att det var viktigt å  jag har  köpt det,  men  inte vetat 
det riktigt  (Doris  intervju  020425).  

Senare  under  intervjun beskrev  Doris  att hon tänkte på samma sätt när 
det gällde hennes elever. Det hade alltid varit viktigt för  Doris  att 
barnen  skulle  få vara ute mycket och uppleva naturen och tycka om att 
vara i  den, men  att hon  nu  också tyckte att kunskaperna var viktiga för 
att barnen också  skulle  få  argument  för att vara rädd om naturen.  

Doris  beskriver mycket utförligt, både i sina skriftliga reflektioner och  
under  intervjun vad hon upplever att hon innehållsmässigt  har  lärt sig,  
t ex  att hon förstått fotosyntesens ljus- och mörkerreaktion när hon 
byggt molekylmodeller, att hon  nu  tydligt såg hur kursdagarna om 
energi och materia hängde ihop med amaryllisens tillväxt och att hon  
nu  förstod modellen "Bollarna på  backen"  på ett sätt hon inte  haft 
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förförståelse tillräckligt att göra tidigare. Detta kontrasterade för mig 
mot mitt intryck av  Doris  från tidigare skeden i vårt samarbete då hon 
verkat mer osäker och också gett uttryck för detta.  
Doris  gav  en  mängd exempel på hur det hon lärt sig påverkat hennes 
undervisning.  Hon  beskriver att hon förstått att hon måste kunna 
mycket mer än barnen för att kunna "ta det på deras nivå  sedan",  hon 
säger att det hon kan blir det eleverna lär sig och exemplifierar med:  

Om jag  går ut i skogen å säger att det viktigaste med träden är att dorn 
ger oss syre så blir det ju det dom kan  (Doris  intervju  020425).  

Hon  problematiserade också det undersökande arbetssättet och sade 
att för att ett experiment  skulle  lära någon något krävdes  en  viss 
förförståelse och att experimentet placerades i ett verkligt och  relevant  
sammanhang. 

I  en  ganska lång skriftlig kommentar i slutet av  en  elevintervju med 
gav  Doris  ett flertal exempel som visade att hon vid utskriften 
uppmärksammat kvalitativa aspekter på det  eleven  berättat, hon 
frågar sig  bland  annat: 

När han pratar om maskrosen säger han att energi försvinner.  Kan  han  
ha  menat som med klyvöppningar?  (Doris  skriftlig reflektion över  sin  
egen elevintervjuutskrift  0204).  

Det  eleven  här talar om är att maskrosor öppnar sig i solljus och  Doris  
frågar sig om detta för honom kan te sig som om solenergin på detta 
sätt kommer  in  och ut ur blomman på samma sätt som koldioxid och 
vatten gör  via  växtens klyvöppningar. Detta är  en  reflektion  Doris  
knappast  skulle ha  gjort om motsvarande fenomen  under  föregående 
aktionscykel.  

Om  sina elevintervjuer sade  Doris  själv att hon tyckte att  den  senaste 
hon gjort varit mycket "proffsig" och hon menade att hon lyckats 
ställa bra följdfrågor  tack  vare sina egna kunskaper, för att hon  nu  
visste vad hon var ute efter.  Hon  exemplifierar:  

Jag  tyckte  jag  gjorde  en  bra följdfråga då  jag  intervjuade  Elias  kring 
fotosyntesen å så sa han ungefär som alla andra.  A  så tänkte  jag  att  nu  
ska  jag  ändå fråga å  jag  sa:  "Dorn far  ingenting från luften?".  A  då  
satte  han igång å berätta om hela fotosyntesen å då sa  jag  inget mer  
men  det var ju tur att  jag  sa det  (Doris  intervju  020425). 
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Doris  hade  under  denna aktionscykel behandlat ett innehåll hon sade 
hon inte  skulle ha  vågat sig på tidigare och som hon inte  heller  trott 
varit vare sig viktigt eller möjligt för  7-8  åringar att lära sig.  Jag  
funderade själv på hur många lärare för denna åldersgrupp som liksom  
Doris skulle  tycka att det innehåll hon beskriver i följande citat var 
"bara": 

Idag  har  vi pratat igen om det där med koldioxid som  far in  i växten å 
vattnet som  den  suger upp å  glukosen  som  den  bygger upp av detta å 
att det är ju ganska skönt att det bara är på  den  nivån för det räcker ju 
för dom här små  (Doris  intervju  020425). 

Doris  gav också många exempel på hur hennes eget lärande påverkat 
hennes syn på hur barnen lär sig, särskilt detta att hon och barnen 
arbetat med samma innehåll:  

Dom  här slutsatserna som  jag har  dragit om mig själv  har jag  överfört 
lite på barnen också. Det här att om  man far  berätta vad  man  lärt sig 
för nån så minns  man  bättre. Det måste ju vara samma för dom,  nu  är 
ju inte alla lika  men  det måste ju finnas nåt  barn  som är lik mej där. 
Det är ju för att vi  har  varit tvungna att lära oss nåt nytt som  jag  då 
inte kunde riktigt så där så  har  vi hamnat i samma  situation  som 
barnen på nåt sätt å kan överföra tankar om oss själva på barnen, det  
har  varit bra, var det meningen?  (Doris  intervju  020425). 

Doris  sade också att hon utnyttjat denna erfarenhet till att låta barnen 
berätta för varandra vad  de  lärt sig.  Doris  beskrev  under  intervjun 
utförligt vad hennes egen förståelse betydde för hur hon kunde bemöta 
barnen i undervisningssituationen:  

Man  bemöter dorn ju utifrån  den  kunskap  man har. Om  dorn frågar, å  
jag  inte vet, då svarar  jag  inte, då kanske  jag  inte  ens  lyssnar.  Men har 
jag den  kunskapen så tycker  jag  att det är  en  intressant fråga å då 
stannar  man  å spinner vidare på  den  frågan.  Men  om  man  inte alls 
behärskar frågan då blir det bara "jaha, nästa fråga" ungefär.  (Doris 
020425).  

När  jag  observerade  Doris under  hennes luftlektion visade hon tydligt 
att barnens förståelse var det hon försökte  ha  som utgångspunkt i  sin  
undervisning. För  Doris  var dialogen med eleverna det hon byggde 
upp hela lektionen på. Eleverna diskuterade frågeställningar kring 
luftbegreppet i smågrupper och  Doris  gick runt  bland  grupperna, 
lyssnade och förde diskussionen framåt. Även om det hände att  Doris  
någon gång inte uppmärksammade ett kritisk yttrande från  en  elev  
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fångade hon oftast upp det eleverna sade och ledde deras tankar 
vidare.  Under  eftersamtalet visade hon också att hon hade förmågan 
att urskilja kvalitativa aspekter på det barnen sade:  

Jag  förstår att dorn inte förstår skillnader och samband mellan  atom,  
luft och  gas  ännu.  Sen har jag  märkt att när dorn  har  lärt sej ett nytt 
ord så kör dorn med det ett  tag.  Vi talade om dragningskraft häromdan 
och idag märkte  jag  att  en  unge körde med det ordet flera gånger idag  
men  i fel sammanhang (mina anteckningar  020214). 

Under  intervjun frågade  jag  henne hur hon såg på  sin roll  i 
klassrummet när barnen diskuterade i grupper:  

Jag  går ju runt å lyssnar å försöker höra vad dom kan å att dorn 
överhuvudtaget pratar om det dorn ska å liksom ger dom nån liten 
infallsvinkel, så att dom kommer vidare.  A  så ser  jag  då att  jag  är  den  
som samlar ihop. Så att när vi  sen  sätter oss i  ringen  då så vet  jag  att 
det där dorn  har  pratat om i  den  där gruppen, ifall dorn  nu  inte säger 
nånting, så vet  jag  det å kan liksom puscha på dom å hjälpa dom att 
komma ihåg vad dom  har sagt. Man  tänker när  man  går runt å lyssnar,  
jag har  lärt mej att snappa upp dorn bättre,  man  lyssnar mer medvetet  
(Doris  intervju  020425). 

Doris  intervjuutskrifter visade att hon  nu  använde sig av  en  
intervjuteknik som gav henne betydligt mer kunskaper om elevernas 
förståelse och att hon också utnyttjade tillfället att försöka öka barnens 
förståelse,  Elias  är  8  år:  

Doris:  Hände det nåt med vattnet som växten  tog  upp genom roten?  
Elias: den  tar ju upp det.  
Doris.  Vad hände med dorn molekylerna kommer  du  ihåg det?  
Elias:  jaaa...  
Doris:  Med vattenmolekylerna?  
Elias:  Näe...  
Doris:  Okej, då ska  jag  berätta för  dig.  ..dom  satte  ihop sig på ett nytt 
sätt med atomerna från koldioxiden, till det där druvsockret  
Elias:  Mmm,  ja 
Doris:  Vad hände, blev det nånting över då?  
Elias: Ja,  det vart ju syret som dorn  sen  skickar ut genom 
klyvöppningarna.  
(Doris  elevintervjuutskrift  0204). 

Doris  utveckling från  den  förra aktionscykeln till denna är för mig 
påtaglig även om  jag  inser att mina  data  om  Doris  från arbetet med 
skolträdgården var ganska knapphändiga.  Doris  utveckling var också 
påtaglig för henne själv och  jag  upplevde att hon kunde verbalisera  
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denna mycket tydligt.  Jag  tror att  Doris  även innan vårt samarbete 
startade  haft  sina elever i fokus och använt deras frågor och förståelse 
som utgångspunkt i  sin  undervisning. På det naturvetenskapliga 
området hade hennes egen begränsade förståelse varit det som också 
begränsade hennes val av innehåll och hennes förmåga att möta 
barnen i  en dialog  om detta. När hennes egen förståelse växte och 
innehållets kritiska aspekter blev urskiljbara för  Doris  var det naturligt 
för henne att utnyttja detta i dialogen med eleverna.  Doris  fick också  
under  denna aktionscykel ytterligare  motivation  till att arbeta med 
naturvetenskap, kunskapen som redskap i argumentationen på milj ö-
området blev tydligare och ökade hennes målmedvetenhet.  

Eva: 
Eva  gav  en  liknande minnesbild som  Doris  när hon tittade tillbaka på 
vårt samarbete: 

Förväntningarna då det var ju att få  tips  på material som  man  kan ta 
till sig i  sin  egen undervisning å så fylla på lite grann med kunskap.  
Man har  inte alla kunskaper själv å då måste  man  få redskap att ta till 
när  man  kör  fast,  uppslagsböcker,  tips,  idedr...  Men nu  när  jag  går  den  
här naturutbildningen så känner  jag  att det är mer att lära mig själv så  
jag  kan bryta ner det till barnen  (Eva  intervju  020424).  

För  Eva  var  den  egna kunskapen  nu  på ett mer medvetet sätt  en  
förutsättning i hennes arbete.  Eva  beskrev  den  betydelse detta hade för 
hur hon kunde variera  sin  undervisning så här:  

Man  känner sig tryggare,  man  känner att  man  får mer kunskap så att  
man  vet. Och i och med att  man  får  en  större kunskapsbas så  har man 
en  större bredd att lägga lektionerna på. om  jag  kan ett område så kan  
jag  vinkla det på många olika sätt å lära barnen samma sak.  Om jag  
ser att det där förstod dorn inte på det där sättet så kan  jag  gå  en  annan 
väg å nå samma mål medans om  man  inte är riktigt säker utan bara  har  
kunskap halvvägs så tror  jag  att  man  lättare tar bara  en  väg till att lära 
barnen å då gärna med stöd av böcker å litteratur så  man  blir bekräftad 
själv att  man  gör rätt. Medans om  man  kan  sin  sak när  man  är med 
barnen så tror  jag  det är lättare att ta det på olika sätt å hitta på olika 
grejer som  man  göra med dom.  Jag  känner då så i alla  fall  (Eva  
intervju  020424). 

Eva  gav också intrycket  under  hela aktionscykeln att hon var mycket 
inriktad på att lära sig själv. Vid våra handledningsträffar och  under  
kursdagar var hon  den  som ställde flest och mest avancerade frågor av  
de sex  lärarna  jag  studerade. Detsamma gällde hennes skriftliga  
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reflektioner som också innehöll relativt komplicerade naturveten-
skapliga resonemang och frågeställningar.  Under  intervjun gav hon 
flera exempel på att hennes egen förståelse också var mycket  god  och 
att målet för arbetet var tydligt för henne: 

Grundsyftet är ju det här att vi ska lära barnen att vara i naturen, vara 
rädd om naturen, att dom ska förstå att det här är nåt livsviktigt för 
oss. Alltså att vi är beroende av att  ha en  ren och  fin natur.  Vi kan inte 
existera här om vi inte  har  materian på rätt  plats,  materian måste  ha en  
viss ordning för att vi ska  ha  nån glädje av  den (Eva  intervju  020424). 

Eva  var, liksom fler av dessa  sex  lärare, överraskad och förvånad över 
barnens förmåga att lära sig svåra saker:  

Jag  är ju fascinerad av vad otroligt mycket barnen förstår av det  jag  
förklarar. Väldigt fascinerad, för det här är ju svåra saker!  A  Gunvor, 
resursläraren, är ju med på dorn här lektionerna å hon säger att det här  
har  varit jättesvåra saker för mig som vuxen,  men  alltså barnen förstår 
det på samma sätt som hon förstår det.  Jag har  tänkt så här att...som 
det här med atomer och molekyler, att det är jättesvårt att prata om 
nånting så  abstrakt  med barnen. Nånting som dom inte kan ta på å  se. 
Men  det går ju att bevisa att det finns nånting, med ett experiment, 
ballonger till exempel, i ballongen finns det ju nånting, annars  skulle 
den  inte växa i värme inte krympa i kalluften...det går ju att bevisa  
(Eva 020424).  

Hon  sade vidare att hennes elever  nu  ställde betydligt fler och mer 
avancerade frågor och att hon såg detta som ett tecken på lärande.  Om  
målet, om att arbetet aldrig blir färdigt sa hon något som trots att hon 
sade att ett färdigt mål inte existerar, för mig visade att hon visste vart 
hon och eleverna  skulle: 

Jag  är aldrig nöjd. Det går inte att sätta nåt stopp för det här... för mej 
går det inte.. .det finns ingen övre gräns, här är målet nått,  nu  är det 
färdigt. Utan det kommer.. .alltså det finns ju tusen sätt att jobba med, 
beröra det här...man hamnar ändå i samma spår hur  man  än gör. Vad  
jag  än jobbar med kring naturen, det hänger ihop, det går inte att sätta 
nåt färdigt mål.  Men  målet med vårens arbete...  jag  hade  min tanke  att 
först prata om materia, dom måste förstå vad materia är, för dorn hade 
inga begrepp om materia när  jag  började.. .å  jag  valde  den  materia  
man  ser, vattnet. För  den  kan  man  lätt knyta till amaryllisen  sen. A  vi 
jobbade med  is,  snö, vatten, ånga å försökte  se  att det är samma 
vattenmolekyler då  fast  på olika sätt,  ja  på olika sätt.  Men  det är 
samma molekyler ändå. För att  fa  dorn att förstå att det finns saker i 
luften.. .vi gick ut å höll  en  pappskiva i vinden.  A sen  när  man  förstår 
att det finns materia överallt, även om  man  inte ser  den,  först då kan  

112 



man  knyta ihop det inne i växten. För det spelar ingen  roll  om  jag  
pratar mej blodig om koldioxid om dorn inte förstår vad det är.  Jag  ger 
dorn  en  bas,  en  liten början på  sin  bubbla.. .kalla det  en  halvt uppblåst 
ballong först, å  sen  vet  jag  inte hur stor ballongen blir,  den  utvidgar vi 
tillsammans  (Eva  intervju  020424). 

Eva  berättade  under  intervjun att hon tänkte detsamma om barnens 
lärande som om sitt eget. För henne var det viktigt att kursinnehållet 
nådde gränsen för vad hon själv förstod och att hon kunde komma 
vidare genom utmanande frågor. 

För det är ju så här att "det här kan  jag,  det här är  min  sfär" på nåt vis 
å inte förrän nån ställer  en  utmanande fråga som går lite utanför  den  
där sfären, inte förrän då börjar  man  tänka å klarna sina tankar på det.  
A  då börjar tankarna fara å det är ju då  man  lär sig nånting  (Eva  
intervju  020424)  

Denna erfarenhet omsatte hon också i  sin  undervisning och hon gav 
prov på detta  under den  lektion  jag  observerade.  Evas  elever fick till 
uppgift att fundera gruppvis över ett antal frågeställningar.  Eva  gick 
runt i grupperna, lyssnade och pratade med barnen.  Hon  ställde frågor 
och förde  dem  vidare i deras resonemang.  Hon  förstod vad hon 
pratade om och visste vart hon ville komma samtidigt som hon utgick 
ifrån det barnen sade. På samma sätt som för  Doris  var dialogen med 
eleverna det som  Eva  byggde upp hela lektionen på.  Min  reflektion 
efter observationen var att  jag  var imponerad av  den  nivå  Eva  hade på 
samtalet med dessa  7-8  åringar.  Under  intervjun  bad jag Eva  utveckla 
detta som  jag  iakttagit: 

Det kanske är det att  man  ser att ju mer barnen kan å ju mer 
utmaningar dorn får så börjar dorn tänka själva å när dorn börjar tänka 
själva så hamnar dorn ofta rätt. Vi  har  ju jobbat  nu  flera gånger i 
klassrummet med att ge dom  en  fråga att diskutera kring.  A  det är 
fascinerande när barnen sitter i  en  grupp å börjar bena i problemet å 
börjar tänka, tänka, tänka "nä,  men  det kan inte vara så, då stämmer 
inte det" så nånstans i slutänden hamnar dorn rätt.  A  när dorn  haft  hela  
den  där tankeprocessen hela vägen tror  jag  dom  har  ratt  en  förståelse 
också.  Om man  bara sitter å lyssnar utan utmaningar å utan att nån  har  
nånting att sticka  in  med från sidan.., då ifrågasätts ju aldrig det  man  
föreslagit å då behöver  man  ju aldrig vidareutveckla  tanken heller. Jag  
tror att det är utmaningarna som gör att  man  tänker vidare  (Eva  
intervju  020424). 

Eva  beskrev också hur hon tror att hon  skulle ha  gjort tidigare om hon  
skulle ha  undervisat om samma innehåll:  
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Då hade  man  bara "poff' hoppat  in  i fotosyntesen på nåt väldigt enkelt 
sätt å antagit nästan att barnen förstått att materia finns i luften å 
vattnet. Det här grundliga arbetet, att  man  bryter ner det från början 
för att barnen verkligen ska förstå, det tror  jag  inte  jag  hade gjort  (Eva  
intervju  020424). 

Evas  intervjuutskrift visade att hon denna gång använt sig av  en  helt 
annan intervjuteknik och hon sade också själv  under  intervjun att hon 
denna gång ställt utmanande följdfrågor och också fått veta mer,  
Viktor  är  8  år:  

Eva: den  här luften som  du  sa att trädet behöver, hur kommer  den in  i 
trädet?  
Viktor:  med rötterna  
Eva: Kan  det inte komma nån annan väg?  
Viktor:  Det kommer luft till rötterna.  
Eva:  Varför  har  trädet blad?  
Viktor:  För att  fa  mera syre.  
Eva:  Menar  du  att syre kommer  in  till trädet genom bladen?  
Viktor: Ja,  å så går det ner till rötterna.  
(Evas  egen elevintervjuutskrift  0202)  

Hon  berättade att lärarna vid intervjuerna  under foregående  aktions-
cykel kommit överens om att inte ställa följdfrågor och att hon inte var 
riktigt säker på varför  de  egentligen kommit överens om detta, något 
som också bekräftades vid samtal  jag  hade med  Doris  och Frida. När 
hon tänkt efter  en  stund sade  Eva  angående detta: 

Vi pratade om det att det är så lätt att  man la  orden i barnens mun, å 
att dorn kan  se  på våra  miner,  att dom kan  se  på våra följdfrågor, läsa 
av oss å på det sättet få rätt svar.  Men jag  är inte så säker på det längre 
utan  jag  tror att  man  måste utmana  tanken  hos barnen, ställa dom där 
frågorna som gör att dom tänker till  (Eva  intervju  020424). 

Eva  gav  en  mängd exempel på hur hon  tog  hänsyn till barnens 
förståelse i  sin  undervisning och att hon hade  god  förmåga att 
analysera deras förståelse.  Hon  beskrev  bland  annat  en situation  då 
barnen diskuterade ett experiment: 

Det var ju  en del  som sa direkt att "Luften tar  slut" men  då var det  en  
annan som kom ihåg det här att "Materian tar aldrig  slut, den  kan inte 
sticka genom väggen, kommer ni inte ihåg det där med flaskan?" Så 
dorn kunde relatera till nånting annat som dorn hade gjort å till  en  
förståelse som dorn hade fatt där  (Eva  intervju  020424). 
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Hennes  skriftliga reflektioner och det hon sade vid 
handledningstillfällen visade också att hon reflekterade mycket över 
sina elevers förståelse och  problem  och att hon  tog  hänsyn till detta i  
sin  undervisning: 

Vissa saker valde  jag  att inte beröra så mycket med barnen.  Till  det 
hörde lägesenergi och att energi kan  ha  olika kvalitet, det är svårt med 
kvalitetsbegreppet för barnen.  Nu  på vintern är det ju värme vi 
behöver, då kan det ju vara förvirrande att säga att elenergin  har  högre 
kvalitet  t ex. Jag  upptäckte att  en del barn  blandade ihop molekyler 
(massa) och energi. När  jag  pratade om energiomvandlingar var  de  i 
tankarna tillbaka hos atomerna när  de  bytte  plats  i olika molekyler.  
(Eva  skriftlig reflektion  020415). 

Eva  bedömde barnens lärande av innehållet också på många andra 
sätt. Precis som  under  föregående aktionscykel gav hon exempel på 
när barnen kunde använda sina nyvunna kunskaper i helt andra 
sammanhang,  men  hon beskrev också hur hon reflekterat över när  de  
inte alls kunde göra detta, att ett fenomen eller begrepp bara gällde i  
en situation  och inte i  en  annan.  Om  hur eleverna själva uppfattade sitt 
lärande sade hon:  

En del  är väldigt medvetna om det.  A en del  är väldigt medvetna om 
...dom skrattar  nu  och säger "å kommer  du  ihåg när  jag  tänkte si och 
så".  A  då  har  dorn ju...då  har  dom, rätt tänk  har  landat medans  en del 
barn  ser det nästan som två världar.  Dom har  kvar  sin  gamla bild av 
vad som händer å så  har  dom fått  den  nya bilden.  Men  det ligger lite å 
väger, det  har  inte riktigt ramlat ner, det  har  som inte.. .blivit 
riktigt.. .ramlat ner.. .blivit bekräftat i huvudet å ryggraden, det behövs 
mer för att det ska sjunka ner.  Jag  får  den  där känslan av att det är 
nästan som två, två världar. Det är samma värld  fast  det är två olika 
sätt att  se  på det å det skiljer lite, skiner igenom lite grann.  Dorn  vet att 
vid det där experimentet så var det si och så,  men  nånstans så tror  jag  
ändå att...det här gamla tänket som dorn  har haft  det  lever  lite kvar. 
Det är svårt att bryta det  (Eva  intervju  020424). 

Eva  beskrev  sin  läraruppgift som att hon var  den  som  skulle  lyfta fram 
det som var viktigt och hjälpa eleverna att urskilja detta genom att på 
olika sätt utmana  dem.  Elevernas förståelse av innehållet var 
utgångspunkten i  Evas  undervisning och med kännedom om denna 
kunde hon hjälpa  dem  vidare på vägen mot ökad förståelse.  Eva  lärde 
sig själv  under  dialogen med eleverna och använde detta i  sin  praktik. 
Även om  Eva  inte såg någon yttre gräns för lärandet var hon likväl  
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målinriktad och visste vart hon var på väg.  Eva  beskriver också 
mycket  klart den  betydelse hennes egen förståelse för allt detta  har.  

Frida: 
När  jag bad  också Frida att tänka tillbaka på  de  förväntningar hon 
hade på vårt samarbete då det startade så svarade hon:  

Jag  tror inte  jag  hade så mycket förväntningar, det var ju bara att  man 
skulle  lära sej nya saker å sånt som  man skulle  kunna ta upp med 
barnen (Frida intervju  020424).  

Som svar på frågan vad Frida tyckte att hon lärt sig, räknade hon  
under  intervjun upp  en  mängd exempel, om materiens egenskaper och 
förflyttningar, att växterna själva andas och att modellen "Bollarna på  
backen"  var något hon  nu  förstod,  men  inte förstått tidigare.  Hon  såg 
själv  den  kvalitativa skillnaden på  den  förståelse hon fått jämfört med  
den  hon  haft sedan  tidigare:  

Jag har  ratt förståelse för fotosyntesen på ett annat sätt än det vi fått 
lära oss tidigare. För  jag  menar, det vi  har  lärt oss tidigare när vi gick i 
skolan, som vi lärde oss biologi å kemi å fysik, det var ju bara genom 
att plugga, inte nåt mer.  Nu  förstår  jag  ju hur mycket som händer inuti 
dessa blad, förut  har jag  inte funderat så mycket på det (Frida intervju  
020425).  

Hon  sade också att hennes miljömedvetenhet och  motivation  att lära 
mer om detta ökat liksom att hon  nu  även kunde  se  att miljöproblemen 
gick att göra något åt. Frida såg mer positivt på framtiden. 

Frida visade på många sätt att hon verkligen ville lära sig  men  också 
att hon ibland kunde bli stressad av detta, något som  jag  noterade vid 
våra möten. I  sin  första skriftliga reflektion skrev hon: 

Viktigt hur  man  formulera uppgifter, "vad tror  du"  i stället för "vad 
vet  du"  innebär att barnen förstår att läraren inte förväntar sig att  de  
vet svaret. Det kan medföra att barnen vågar tro högre upp i åldrarna.  
Jag har  gjort fel här tidigare.  Jag  ger nog mina elever lite för lite tid att 
tänka själva,  jag  känner lätt tidspress, där ska  jag  skärpa mig.  Jag  
tycker själv att det är bra att få tänka själv innan vi pratar i gruppen 
eftersom  jag  lätt stressas av andra. Vi lär oss av varandra vi 
arbetskamrater. Det var jobbigt att läsa  den  didaktiska forskningen av  
barns  tänkande,  jag  tänkte inte på vad barnen kunde tänka utan på vad 
som var rätt eller fel svar på frågorna som barnen fick.  Jag  vill  ha 
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förklaringar till experimenten vi gjorde på kursen, det blev kaos i 
huvudet. 

I  min  skriftliga handledning av  den  första kursuppgiften inlämnad 
efter kursdag  2  kommenterade  jag  Fridas önskan att veta "rätta svaret" 
och i nästa reflektion skrev hon:  

Jag  vill  absolut  inte veta svaren direkt  men  när  jag  tänkt vill  jag  veta 
om  jag  tänkt rätt, att först tänka själv,  sedan  tillsammans med andra 
passar mig. När  jag  tänker själv är det ingen som stör och stressar mig 
så att  jag  slutar fundera,  jag  blir  passiv  om nån annan börjar rapa upp.  
Jag  är rädd att göra fel  men har  blivit bättre med åren. Experimenten 
vi gjorde tycker  jag  att  jag  förstår  nu  (Frida skriftlig reflektion  0204).  

Frida uppgav även  under  intervjun att hon lär sig mycket av att 
diskutera kursuppgifterna med  Doris  och  Eva men  att hon även då 
kunde bli stressad. I  sin  skriftliga kommentar till utskriften på  min  
intervju med Frida skriver hon:  

Doris  och  Eva,  å  jag  till  en  början, kan diskutera är det si eller så.  Jag 
har  verkligen svårt för det. Då kommer  min stress  å  jag  säger: Låt oss  
nu  slå upp i nån bok å sluta gissa, eller så går  jag  å söker efter fakta.  
Jag  vet att dessa diskussioner ger mycket till det egna tänket och  jag  
måste arbeta på att  delta  längre tid i dessa diskussioner.  Jag  vet inte 
varför  jag  alltid ska  ha  svaret så snabbt?! (Frida skriftliga synpunkter 
på intervjuutskriften  0205).  

Fridas gav särskilt i början av aktionscykeln, uttryck för vissa 
förgivettaganden när det gällde det praktiska och undersökande 
arbetssättet.  Hon  talade och skrev om experiment som något som 
kunde "öppna ögonen på barnen för att  de  använde fler sinnen" och att  
"man  måste blanda teoretiskt och praktiskt".  Under  intervjun tycker  
jag  att hon visade att hon problematiserade detta mer, något som  jag  
tror berodde på att hon själv  under  kursen utfört och diskuterat 
experiment:  

Jag  måste ju vara på  en  viss nivå för att förstå ett experiment.  Om jag  
inte  har  tillräckligt med kunskap då förstår  jag  det inte alls. Då kan det 
bli galet,  man  lär sej inte nånting. Det är bara ett avbrott från andra 
saker  man  gör. Många gånger är det väl att det ska komma i rätta 
ögonblicket också (Frida intervju  020424).  

Att Frida  nu  såg andra pedagogiska möjligheter också med skolans 
bikupor jämfört med vid  den  första aktionscykeln tycker  jag  hon  
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visade när hon sade att hon hoppades att eleverna  skulle  kunna lära sig 
lite mer om människans liv och samhälle genom att studera  bin.  

Även Frida hade  under  denna aktionscykel valt  en  helt annan intervju-
strategi vilket framgick både av hennes egna utskrifter av elev-
intervjuerna och av vad hon sade  under  vår intervju.  Hon  sade att hon 
denna gång ställt fler frågor för att "kolla upp vad dom tänkte" och 
gav följande exempel:  

Ja, men  istället för att  man  snabbt säger.. .om  man  säger att  man  
ställer  en  fråga åsså  sen  säger dom, dom kanske säger rätt svar.. .å så 
säger  man "ja"  å så går  man  vidare utifrån det, att  man  i stället stannar 
kvar, att dorn ska  fa  förklara varför dom tycker si eller så (Frida 
intervju  020424).  

Fridas intervjuutskrift visade också att hon vid denna intervju 
uppmärksammade innehållsliga aspekter i barnens svar och följde upp  
dem  med ytterligare frågor.  Eleven  i exemplet är  10  år och hade innan 
intervjun fått svara på skriftliga frågor: 

Frida:  Du  säger att  den  växer av jorden. Hur kommer jorden till 
barken? 
Elev: Det är som inte jord när det är i trädet.  Jag  tror det är som 
flytande. 
Frida:  Du har  skrivit att bladen sugit  in  koldioxid som är näring för 
trädet och det växer. Hur menar  du  då? 
Elev: I varje blad är det grejer som öppnas och då  far  koldioxid runt å 
då blir det större, det växer. 
Frida. Varför kan det växa för att koldioxid  far  runt? 
(Fridas egen elevintervjuutskrift  0202).  

Det Frida fick veta om sina elever sade hon att hon använde för att 
lägga undervisningen på "rätt nivå" och hon medgav att det hänt att 
hon  via  intervjuer fått  klart  för sig att hon misstagit sig på elevers 
kunnande. 

För mig verkade det som om Fridas personliga erfarenheter och 
kanske också hennes syn på kunskap och  sin  läraruppgift fick 
konsekvenser i hennes undervisning.  Hon  talade om vikten av att 
"lämna eleverna i fred" och att "låta dom fundera  en  längre tid". 
Funderandet  skulle  så småningom leda fram till "rätt" svar som 
läraren till sist  skulle  bekräfta. När  jag  observerade hennes luftlektion 
hade hon också  en  helt annan strategi än  Doris  och  Eva haft.  Frida lät 
barnen arbeta gruppvis med  en  rad experiment.  Hon  gick runt och  
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instruerade  dem  hur  de skulle  göra  rent  praktiskt  men  ställde inga 
frågor och kommenterade inte barnens påståenden över det om 
skedde. Barnen resonerade, helgarderade ibland,  tog  upp favorit-
uttryck som "det är lufttrycket",  de  uttryckte också missförstånd som 
exempelvis att "atomerna krymper"  mm.  Frida sade när vi talades vid 
efter lektionen att hon bestämt sig för att ta upp alla experimenten i 
helklass efteråt vilket hon också gjorde. Vid det samtalet förde hon 
med utgångspunkt i vad eleverna sade  en dialog  om  de  delar av 
innehållet hon själv tycktes behärska  men  det fanns också aspekter 
som gick henne helt förbi.  Under  vårt samtal beskrev  jag  för Frida  min  
åsikt att  man  som lärare kunde ingripa och utmana elevernas tankar 
medan  de  arbetade och att  jag  inte trodde att det alltid var av godo att 
"lämna  dem  ifred". Frida gjorde då  en  anteckning om detta. I sina 
skriftliga synpunkter på intervjuutskriften skrev Frida att hon inte alls 
var nöjd med lektionen  jag  observerat, och att hon undrat över vad  jag  
ville komma åt. Vid ett möte oss emellan ännu senare sade hon att hon 
trodde att hon  skulle ha  uppträtt helt annorlunda om inte  jag  varit där. 

Vid intervjun många veckor efter observationen frågade  jag  Frida 
återigen hur hon såg på  sin  läraruppgift när barnen satt och arbetade 
med experiment:  

Ja,  att gå runt å lyssna på vad dorn säger å hur dom... ibland tar  man  ju 
det direkt å ibland så tar  man  det i  en  sammanfattning efteråt.  A  så kan  
man  få uppslag till hur  man  ska vidare också.  Dom  kan ju komma med 
saker som gör att.., dorn tänkte så här, å dorn gjorde så här å så gör  
man  ett  problem  av det hela å så  rar  dorn försöka lösa det. (Frida 
intervju  020424).  

Detta tycker  jag  kan tolkas som om Frida  nu  reflekterat mer över detta 
och att hon såg att det hon lärt av eleverna kunde användas i 
undervisningen. 

Frida gjorde  under  intervjun ett flertal reflektioner över vad hennes 
egen kunskap betydde för hur hennes undervisning gestaltade sig.  Hon  
sade sig njuta av att undervisa när hon hade mycket på fötterna och att 
om  man  inte  har  kunskap själv som lärare så kan  man  förvirra för 
eleverna. Flera yttranden från Frida tycker  jag  tydde på  en  ökad 
medvetenhet om att hennes egen förståelse hade betydelse för hur hon 
kunde möta sina elever i  en dialog: 
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Alltså att  man  nappar tillfället... det tycker  jag man  måste göra i det 
mesta.  Men  då är det ju att  du  måste  ha  kunskapen så att  du  förstår vad 
dorn säger. Att  du  fångar frågan.  Jag  menar, dorn  har  ju många frågor 
som dorn ställer som  man  kanske inte nappar på.  Om du  vet mycket, 
då kan  du  nappa på flera olika saker å gå vidare med dom.  Men  om  du  
inte  har  kunskap då vet  du  inte vad  du  ska gå vidare med (Frida 
intervju  020424).  

Hon  exemplifierade detta med att beskriva hur roligt hon tyckt det 
hade varit att jobba med luften när hon märkt hur mycket barnen hade 
att komma med.  Hon  gav också ett exempel på att hennes samtal med 
barnen kunde bära iväg på sidan om ämnet  men  att hon ändå lyckats  
fa en  helhet: 

Det gjorde vi en  timma när  vi  höll  på med fotosyntesen, vi  hamna iväg 
väldigt  längt.  Men  dä  i  å med  att  vi har  jobbat  så  mycket  med det  här  
så kunde man  ändå knyta ihop säcken  å  att  man  gick tillbaka till...att 
verkligen  få  ihop  det  hela  (Frida  intervju  020424). 

Frida gav mig också  en  reflektion om konsten att undervisa:  

Skala  av.. .det som  man  inte behöver veta för att förstå, till exempel 
fotosyntesen, å  sen  ta om det å lägga på fler saker. När  man har  hela, 
när  man  förstår fotosyntesen då kan  man  börja förstå varför det är si 
eller så.  A  det är väl det som är konsten att undervisa, att inte dra på 
allting på  en  gång (Frida intervju  020424). 

Jag  frågade här Frida hur hon som lärare visste var hon  skulle  dra 
gränsen, vad hon måste veta för att göra ett urval när hon undervisade 
och Frida gav mig följande svar: 

Konsten att undervisa, det ska  du  ju göra av förförståelsen  men  det är 
ju ofta som  man  inte ger sig tid till det va?  Sen  beror det ju på hur  du  
kan ämnet också. Sånt som  jag  kan väldigt bra, där är det ju lätt att 
ändra på nivån  men  om  jag  bara kan  just  precis det  jag  ska berätta om 
då är det svårt. Det är ju otroligt viktigt vad  man  kan för att få ner det 
på elevnivå (Frida intervju  020424).  

Frida beskrev inte alls lika utförligt som exempelvis  Eva de  strategier 
och urval hon gjorde i  sin  undervisning. För  Eva  var elevernas 
förståelse och det hon kunde göra för att  fa dem  att förstå ännu bättre 
det hon talade allra mest om medan Frida knappast alls berörde detta.  
Hon  gav därför inte intrycket av att  ha  reflekterat särskilt mycket över 
detta. Liksom  Birgit  sade hon att hon "glömde förförståelsen" och 
tänkte sig att detta kunde  ha  att göra med att inte "ta sig tid". För Frida  
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var inte reflektionen över elevernas förståelse av innehållet  en del  av 
vardagen som  den  verkade vara för exempelvis  Eva. 

Under  intervjun gav Frida mig också  en  reflektion som fick mig att 
fundera på om hon såg  sin  läraruppgift som ett  dilemma  och vilken 
barlast av traditioner hon  bar  med sig:  

A  så det här att barnen själv ska söka  sin  kunskap. Då kan  jag  tycka att 
det är väldigt svårt för dorn här eleverna som inte  har den  där 
förmågan. På så sätt är det ju jobbigare att vara lärare  nu  än för x antal 
år  sedan. Man har  ju tänkt att,  man har  hoppats dorn ska  ha en  
indriven  kraft  som gör att dorn ska bli vetgiriga, att dom vill lära sig 
saker, att dorn vill komma vidare,  men  det är det inte alla som gör.  A  
så är det ju vilket  system man  än  har, man  når ju aldrig alla (Frida 
intervju  020424). 

Finns  det för Frida ett "rätt  system"?  Kanske  har  hon ett  dilemma  här 
att välja "rätt  system"  som hindrar henne från att lita till sig själv och 
lära vidare?  Jag  anser att hon gav uttryck för detta  dilemma  på fler 
sätt, om hon  skulle  låta barnen "vara ifred" eller inte,  samt  vissa 
uttryck för  en  traderad tro på det undersökande arbetssättet. Även 
hennes rädsla att göra fel och att vilja veta vad  jag  "ville komma åt" 
kan  jag se  som  en del  av detta, Frida ville göra "rätt". Samtidigt visade 
hon tydliga tecken på att hon utvecklats  sedan  arbetet med 
skolträdgården.  Hon  såg innehållets kvalitativa och kritiska aspekter 
på ett bättre sätt, hon uppmärksammade detta hos sina elever och hon 
visade vid några tillfällen  god  insikt och förmåga att  se  innebörden i 
målsättningarna för  sin  undervisning. 

Sammanfattning och diskussion 

Vad lär sig lärare av att studera sina elevers lärande av ett specifikt 
innehåll när  de  själva samtidigt studerar samma innehåll? Denna 
komplexa frågeställning var det som intresserat mig  under  samarbetet 
med  de  bägge arbetslagen  under  aktionscykeln "Amaryllisen". När 
dessa lärare själva studerat innehållet,  har  innehållets kritiska aspekter, 
i detta  fall  främst materia- och energibegreppet, fotosyntesen och 
cellandningen kommit att framträda i förgrunden av deras erfarande av 
ekologisk förståelse. Detta  har  skett  via  undervisning och handledning 
från lärarutbildare som själva, på vetenskaplig grund, ansett att  just  
dessa aspekter är  de  som är mest kritiska och därför arbetat medvetet 
med  dem.  Detta i  sin  tur  har  medfört att lärarna i sitt utvecklingsarbete 
uppmärksammat dessa aspekter i sina elevers förståelse. Samtliga  sex 

121 



lärare visade exempel på detta även om  de  gjorde det på kvalitativt 
olika sätt. Denna aktionscykel gav mig därför bekräftelse på det  jag  
tidigare noterat. När lärarna själva ökade  sin  förståelse av innehållet 
ökade också deras tro på vad som var möjligt för deras elever att lära 
sig. Det innehåll som  de  tidigare tyckt varit alltför  abstrakt  och kanske 
inte  ens  viktigt eller värdefullt, var  nu  något som  de  uttryckte  sin  
förvåning över att eleverna klarade så bra och något som var för 
eleverna värdefulla redskap och som gav  dem argument.  Lärarna gav 
mig också ett flertal exempel på ökad självständighet och ökat 
självförtroende och  den  tid då  "tips"  att härma var det  de  efterfrågade 
allra mest kändes avlägsen. 

Mina erfarenheter och resultat från Backskolans  del  av  den  fjärde 
aktionscykeln "Amaryllisen" bekräftar mycket av det  jag  även funnit 
hos lärarna från Fjärdskolan. Även Backskolans lärare drog paralleller 
mellan sina egna läroprocesser och elevernas.  Doris  sade att hon 
märkt att hon lär sig själv av att lära andra.  Eva  sade att utmaningar på 
gränsen av hennes förmåga var det som fick henne att lära vidare och 
omsatte också detta i  sin  praktik. Frida talade mycket om både sitt 
eget och elevernas behov av lugn och ro och att ra tänka ifred. Frida 
var  den  av Backskolans tre lärare som  jag  uppfattade som mest 
svårtolkad.  Hon  verkade inte så säker på  sin  läraruppgift som Annika 
eller  Eva  och påminde i detta om  Birgit.  Det är dock möjligt att  jag  
inte gjort Frida full rättvisa. Liksom fallet med Caj sa kan det vara så 
att Frida inte lyckats verbalisera sig så väl.  Hon  uttryckte ju också att 
hon känt osäkerhet inför mina obsevationer och frågor.  Doris  
utveckling var kanske  den  mest påfallande, när hon själv förstod mer 
av innehållet använde  Doris  detta direkt i sitt samspel med eleverna. 

Ett sammanfattande svar på frågan Vad lär sig lärare av att studera 
sina elevers lärande av ett specifikt innehåll när  de  själva studerar 
samma innehåll?  skulle  mot bakgrund av resultaten från denna 
aktionscykel kunna vara: 

• Lärare som själva förstår ett innehåll och förstår vilka  de  
kritiska aspekterna i detta innehåll är,  har  också förutsättningar 
att uppmärksamma och analysera lärandet av detta innehåll 
och dessa aspekter hos sina elever.  
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• En  lärare som utökar  sin  egen förståelse av ett innehåll utökar 
också  sin  tro på att detta innehåll är möjligt för elever att lära 
sig. 

• En  lärare som själv studerar ett visst innehåll kan tillämpa 
tankar om sina egna lärprocesser på sina elever och  sin  
undervisning. 

• En  lärare som anser att det är viktigt att förstå det  eleven  
förstår av ett visst innehåll och att lärarens uppgift är att föra  
en dialog  med  eleven  om innehållet, kan med egen ökad 
förståelse bättre åstadkomma detta.  Dialogen  med  eleven  ger i  
sin  tur möjligheter för läraren att förändra sitt handlande i 
undervisningssituationen, läraren lär alltså av  eleven. En  lärare 
som däremot inte reflekterar tillräckligt över denna möjlighet, 
eller  en  lärare med  en  annan syn på  sin  läraruppgift kommer 
att välja  en  annan undervisningsstrategi oberoende av om  den  
egna förståelsen ökar. För  den  läraren kan kännedom om  
elevens  förståelse av ett innehåll snarare  ha en  kontroll-
funktion. 

Denna aktionscykel och  min roll  som handledare och lärarutbildare 
var helt annorlunda mot  de  föregående.  Jag  hade med mig erfarenheter 
som gjorde att  jag  lyfte fram det som  jag  funnit vara kritiskt för 
lärarnas utveckling. Det var  jag  som tillsammans med mina 
lärarutbildarkollegor utformade kursen och  de  uppgifter lärarna fick. 
Det utvecklingsarbete som genomfördes hade dock lärarna stort 
inflytande över,  de  fick själva avgöra hur mycket tid  de skulle  lägga 
ner på detta och hur  de skulle  genomföra själva undervisningen.  Om  
denna aktionscykel genomförts  under  liknande villkor som  de  tidigare 
hade resultatet troligen blivit annorlunda, detta även om lärarna själva 
valt att arbeta med samma innehåll, dvs amaryllislöken, fotosyntes 
och cellandning. Genom kursen fick  de  hjälp med att förstå detta 
innehåll och uppmärksamma  de  kritiska aspekterna av detta, något 
som förändrade deras undervisning och analys av elevernas lärande. 
Hade  de  genomfört detta arbete utan denna hjälp hade samma 
förändring troligen inte kunnat skönjas i resultatet. Genom att 
åstadkomma utveckling  har  alltså utveckling kunnat studeras.  

Jag  hade som handledare tillbringat mer tid med lärarna denna gång. 
Mina tidigare erfarenheter gjorde att  jag  visste mer om vad som 
behövde lyftas fram i lärarnas reflektion, exempelvis hur  de skulle 
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genomföra sina elevintervjuer.  Jag hade  också  på  många olika sätt 
påverkat deras ämnesförståelse och  val av  undervisningsinnehåll.  Vid  
intervjuer och även  vid  andra samtal  har jag  väntat  med  att ge mina 
synpunkter till dess att lärarna gett sina, detta för att  jag  strävat  efter  
att lärarnas reflektioner  så  mycket  som  möjligt  skulle  vara deras egna. 
Trots  min  påverkan är ju skillnaden mellan lärarindividerna ändå  stor  
och  jag anser  att  den bild jag  tecknar  av  dessa lärare är trovärdig. 
Viktigt här är dock att  komma  ihåg att  den bild jag  gett är  en tolkning 
av vad  dessa lärare uttryckt för  mig, vid just  dessa tillfällen, i  just  
dessa sammanhang och  situationer  och  med just de  datainsamlings-
och frågemetoder  jag  använt  mig  ay.  En  svaghet i mina metodval  
ligger  i att  jag kanske  inte tillräckligt studerat lärarna i  undervisnings-
situationen.  Detta  hade  kunnat stödja  det som jag  tolkat  av  lärarnas 
egna utsagor  om sin undervisning  och framförallt  hade det  kunnat ge  
mig en  bättre  bild av de  lärare  som  inte verbaliserar  sin undervisning 
så  tydligt inför  mig. Jag har  ibland dragit slutsatser  av vad  lärarna inte  
sagt,  något  som  inte behöver betyda att  de  inte reflekterat över detta  
som  inte sagts,  eller  att detta inte märkts i  den undervisning jag  inte 
vet något  om. Jag har  också insett att  det  finns frågor  jag borde ha  
ställt och frågor  jag borde ha  upprepat, inte minst till  de av  lärarna  
som  inte varit  så  verbala.  
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Kapitel 10  

Sammanfattande resultat och diskussion 

Kritiska faktorer för lärares professionella utveckling  

Under  dessa aktionscykler  har jag  alltmer uppmärksammat ett antal 
faktorer som visat sig vara kritiska för lärarnas utveckling; om  de  
överhuvudtaget fokuserar och problematiserar innehållet, i vilken 
utsträckning  de har  föllnågan att urskilja innehållets kvalitativa 
aspekter och på vilket sätt  de  kan möta sina elever i  en dialog  som 
leder vidare mot  en  ökad förståelse. Dessa faktorer illustreras i figur  1. 
Figuren  visar hur lärares reflektion över lärandet av ett specifikt 
innehåll kan variera.  Den  ska tolkas som om alla fokus kan 
förekomma hos  en  och samma lärare beroende på  situation  och 
sammanhang. 

Fig.  1  Kritiska faktorer för lärares professionella utveckling  

Fokus  på  dialog  med utgångspunkt i 
innehållet  

Fokus  på kvalitativt lärande av 
innehållet  

Fokus  på kvantitativt lärande 
av innehållet  

Fokus  på görande  
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Reflektionsdomänerna är inneslutna i, och interagerar med varandra. 
Det som kan variera lärare emellan är huruvida  de har  tillgång till alla 
fyra domänerna eller inte, och i vilken utsträckning deras reflektion 
riktas mer mot ett särskilt fokus än mot ett annat. 

I kapitel  3  skrev  jag  att  jag  ser på utökad reflektion som både ett medel 
för och ett resultat av lärande, och att lärande kan leda till utveckling.  
En  lärares utökade reflektion menar  jag  därmed kan ses som ett tecken 
på utveckling.  En  lärare med tillgång till alla fyra reflektions-
domänerna i figuren kan då också lära och utvecklas vidare på ett 
annat sätt än  en  lärare som  har  tillgång till färre.  

De  olika reflektionsdomänerna kan beskrivas på följande sätt:  

Fokus  på görande 
Denna reflektionsdomän beskriver många av mina erfarenheter främst 
från kompetensutvecklingsprojektets första år. Läraren problema-
tiserar här överhuvudtaget inte innehållet utan tar lärandet av detta för 
givet. Här känner läraren behov av "praktiska  tips"  och övningar att 
härma i  sin  egen undervisning. Lärarna genomför  sin  undervisning 
inom  en  "trygghetszon", vilket innebär att undervisning  man  inte 
bedömer sig klara av undviks helt. Härmandet kan utöka denna zons 
storlek. Det praktiska, undersökande arbetssättet antas ge eleverna 
kunskaper, är något "gjort" av  en aktiv  och koncentrerad elev 
förutsätts det önskvärda också vara "lärt". Kursplanemål kan 
exempelvis förutsättas vara uppnådda om ett antal aktiviteter och 
övningar med anknytning till målen  har  genomförts.  "Fokus  på 
görande" är också  en  domän som  jag  anser lätt överväger i lärares 
reflektion beroende på många yttre faktorer i lärares praktik, något 
som  jag  kommer att utveckla mer i diskussionen nedan.  

Fokus  på kvantitativt lärande av innehållet 
Denna domän innebär att läraren börjat ifrågasätta elevernas lärande 
av det specifika innehållet även om många förgivettaganden finns 
kvar. Lärarens bristande egen förståelse verkar dock begränsande på 
många sätt. För det första begränsas lärarens förmåga att analysera 
kvalitativa aspekter i det  eleven  lär sig, bedömningen blir därför 
kvantitativ,  eleven har  lärt sig "mer eller  mindre"  av innehållet. 
Innehållet i sig kan också betraktas kvantitativt, som  en  viss mängd 
kunskap som ska inhämtas  under en  viss tid. Kunskap om  elevens  
förståelse används av läraren som  en  kontroll av denna mängd, inte  
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som ett redskap att stödja  elevens  fortsatta lärande. Detta försvårar 
också för läraren att lära för egen  del  i  sin  praktik, det parallella 
lärandet då både läraren och  eleven  lär uppstår inte. Innehållet i sig 
begränsas också av lärarens bristande förståelse, lärarens trygghetszon  
har  inte blivit större. Lärarens bedömning av vad som är möjligt för  
eleven  att lära är även  den  begränsad, det som uppfattas som svårt för 
läraren själv kan också uppfattas vara för svårt för  eleven. 

Fokus  på kvalitativt lärande av innehållet  
En  lärare kan reflektera inom denna domän när  den  egna förståelsen 
av innehållet blivit tillräcklig för detta. Läraren kan urskilja 
innehållets kritiska aspekter, dvs  de  aspekter som är nödvändiga för  en  
mer komplex förståelse.  Nu har  läraren möjlighet att reflektera 
kvalitativt över både sitt eget och sina elevers lärande av innehållet,  
den  analytiska medvetenheten  har  alltså ökat liksom parallellärandet. 
Trygghetszonen  har  även  den  växt, läraren vågar sig på ett nytt 
innehåll och tror också att detta innehåll är möjligt för eleverna att 
förstå. Läraren är vidare mer självständig och kan på egen  hand  finna 
undervisningsmetoder.  Om  läraren tar till sig övningar och aktiviteter 
utifrån så  har  läraren gjort ett medvetet urval och kan förändra och 
anpassa dessa till  sin  egen verksamhets behov. Undervisningen blir 
därmed mer varierad, läraren kan finna nya och egna vägar. Läraren  
har  tydligare kopplat ihop undervisningens hur och vad. Det är 
däremot inte givet att  elevens  förståelse utgör  en  utgångspunkt för 
lärarens undervisning. Läraren kan reflektera över innehållets 
kvalitativa aspekter och utforma  sin  undervisning med denna 
utgångspunkt,  men elevens  förståelse av dessa aspekter är ingen 
självklar  del  av lärarens reflektion eller grund för lärarens handlande. 
Kännedom om  elevens  förståelse  har  fortfarande mycket av  en  
kontrollfunktion.  

Fokus  på  dialog  med utgångspunkt i innehållet 
För att reflektera inom denna domän krävs mer av läraren än att denne 
själv förstår innehållet och dess kritiska aspekter. Här blir vad läraren 
förstår av det  eleven  förstår av dessa aspekter och lärarens syn på hur 
denna förståelse ska användas avgörande. Läraren relaterar sitt eget 
lärande och  elevens  lärande till varandra, parallellärandet blir då 
tydligt. Läraren försöker kartlägga hur  eleven  förstår innehållet, 
läraren lär då av  eleven,  och detta kan bli utgångspunkten för 
medvetna handlingar hos läraren. Läraren kan  nu  utmana  elevens  
tänkande på olika sätt. Samtidigt är läraren långsiktigt målmedveten  
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och strävar efter att hjälpa  eleven  mot ett mål vars innebörd och motiv 
är tydligt och medvetet för läraren själv.  En  lärare som inte reflekterar 
tillräckligt över hur  eleven  förstår ett visst innehåll eller  har en  syn på 
lärande där denna förståelse inte ses som väsentlig reflekterar inte  
heller  med detta fokus. Ett mål är däremot inte något slutgiltigt och  
har  ingen tydlig gräns. Det läraren strävar efter är att i dialogen hjälpa  
sin  elev till  en  kvalitativt bättre förståelse av ett visst innehåll,  eleven  
skall lära sig att förstå innehållet på ett nytt sätt.  En  lärare med detta 
fokus  har  större möjligheter att lära i  sin  egen praktik. Det som läraren 
lär sig i dialogen med  eleven  kan bli  en  växande yrkeskompetens. 

Hur  har  då dessa  sex  lärarindivider utvecklats mot bakgrund av 
ovanstående reflektionsdomäner? För att svara på denna fråga är det 
viktigt att komma ihåg att lärares reflektion varierar, inte bara mellan 
individerna utan också inom individen.  En  lärares reflektion kan vid  
en  viss tidpunkt  ha  ett fokus, vid  en  annan tidpunkt ett annat. 

Annika: 
Annika hade redan från första aktionscykeln visat att hon hade 
förmågan att reflektera med fokus på kvalitativa aspekter hos 
innehållet. Samtidigt visade hon särskilt i processens början, att hon 
ofta reflekterade med fokus på "görandet"  men  hon problematiserade 
detta allt mer.Under  den  sista aktionscykeln visade hon tydligt att 
dialogen med eleverna var  central  för henne och att denna domän var  
den  hon ofta reflekterade inom. Vid det samtal vi hade hösten  2002  
om slutanalysen av  min  studie hävdade Annika att detta alltid varit 
hennes utgångspunkt, även innan vårt samarbete startade, "Vad är det 
annars att vara lärare?" frågade sig Annika.  Hon  medgav dock att 
hennes egen förståelse kunde vara begränsande för hennes förmåga till  
dialog  med eleverna.  

Birgit: 
Birgit  reflekterade, särskilt  under den  första aktionscykeln, ofta med 
fokus på görande. När hon fokuserade innehållet var detta fokus till att 
börja med mest kvantitativt för att  under  processens gång bli allt mer 
kvalitativt. Däremot reflekterade inte  Birgit  så ofta med fokus på  sin 
dialog  med eleverna, även om spår av sådan reflektion kunde skönjas. 
Vid vårt samtal om slutresultatet sade  Birgit  att hon kände igen sig 
själv i  min  beskrivning och hon refererade till  min  figur när hon sade 
att  "jag  åker fram och tillbaka där beroende på vad  jag  håller på med". 
Detta tycker  jag  bekräftar det  jag  själv tänkt om  Birgit.  Säkert är det  
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också så som  Birgit  själv sade att "ibland är  jag  där, högst där uppe,  
men  bara ibland".  Jag  håller också med  Birgit  i hennes självvärdering 
att "det är positivt att  man  kommit så lång,  nu  tänker  man  verkligen 
efter vad  man  gör". 

Cajsa: 
Cajsa  har  sällan uttryckt reflektioner med fokus på görande.  Desto  
oftare  har  hennes reflektion  haft  ett kvantitativt innehållsligt fokus.  
Under den  sista aktionscykeln visade Cajsa att hennes reflektion 
utvidgats mot mer kvalitativa aspekter av innehållet i takt med att 
hennes egen förståelse ökade. Däremot var Caj sas reflektioner över 
sina elevers förståelse sällsynta och hon hade därmed svårigheter att 
relatera sitt eget lärande till elevernas. Någon  dialog  med eleverna 
uppstod då inte  heller.  Caj sas reaktion på  min  figur var "Hur ska det 
gå till att klara det där?  Jag har  ju  18  elever, hur många minuter blir 
det  per  elev?".  Hon  sade också att det ibland kändes ganska tröstlöst, 
"det är så mycket  man  måste kunna, hur ska  man  klara av det?". Detta 
tycker  jag  bekräftar Caj sas svårigheter att reflektera med fokus på 
dialogen med eleverna, svårigheter som inte bara kan förklaras med 
faktorer som finns hos Cajsa själv utan också i hennes arbetssituation.  

Doris:  
Vid  den  första aktionscykeln hindrades  Doris  av brister i  den  egna 
förståelsen att göra särskilt många kvalitativa reflektioner.  Doris  
strävade dock efter något annat, vilket hon visade  bland  annat genom 
att direkt ifrågasätta  sin  intervjuteknik. Detta i  sin  tur medförde att hon 
då hennes egen förståelse av innehållet och dess kritiska aspekter 
ökade också direkt flyttade sitt fokus till dialogen med eleverna.  Doris  
var  den  vars egen syn på  sin  utveckling allra mest stämde överens med  
min  bild av densamma. Utan att  jag  själv redogjort för hur  jag  sett på 
hennes utveckling, bedömde hon sig själv på samma sätt då vi 
diskuterade slutresultatet.  Hon  sade dessutom: "Visst  har jag  alltid 
velat  ha  det så där i  min  naturundervisning,  jag har  ju helt enkelt inte 
klarat av det bara".  Hon  sade också att det hennes elever kan idag 
"hade  de  aldrig klarat att lära sig tillsammans med mig förr", även 
detta anser  jag  vara  en  för mitt resultat bekräftande reflektion.  

Eva:  
Liksom Annika gjorde  Eva  redan vid  den  första aktionscykeln 
kvalitativa reflektioner och problematiseringar av innehållet i lärandet.  
Hennes  förkunskaper var tillräckliga för detta. Vid  den  sista  
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aktionscykeln var mötet mellan  Eva  och hennes elever i  en dialog  om 
det gemensamma innehållet för mig mycket tydligt och konsekvent.  
Eva  var vid vårt samtal om slutresultatet mer blygsam i  sin  bedömning 
av sig själv.  Hon  tyckte att hon  under den  första aktionscykeln mest 
hade sitt fokus på görandet  men  höll  sedan  med om att även  min  
bedömning kunde äga  sin  riktighet. Detta tycker  jag  visar att  min  bild 
av lärares reflektion är något ytterst situationsberoende.  Eva  sade 
också att hon alltid velat utgå från sina elever och att hon  nu  tack  vare  
sin  egen ökade förståelse av ekologi kunde göra detta på ett bättre sätt. 

Frida: 
Frida gjorde  under den  första aktionscykeln knappast några 
reflektioner över kvalitativa aspekter av innehållet i lärandet hos sig 
själv eller sina elever, däremot  en  rad kvantitativa sådana.  Under den  
andra aktionscykeln visade Frida på många sätt att hennes förmåga att 
urskilja kvalitativa aspekter av innehållet ökat och hon reflekterade 
också över vad detta kunde innebära för hennes undervisning.  Hennes  
uppmärksamhet på vad kunskap om elevernas förståelse av innehållet 
kunde användas till var mer sparsamma. Frida höll vid vårt samtal om 
slutresultatet med mig om att hon  under den  första aktionscykeln 
reflekterade mest kvantitativt.  Om  intervjuerna sade hon "det bara 
blev så,  de  handlade bara om rätt eller fel". Frida sade också vid detta 
samtal att om hon  skulle  genomföra tema "Skolträdgården" idag så  
skulle  hon tänka och genomföra det på ett helt annat sätt. På  min  
direkta fråga kunde inte Frida så tydligt verbalisera  sin  utveckling  
under den  sista aktionscykeln som exempelvis  Doris  kunde. Här 
upplevde hon kanske samma  dilemma  som  jag  när  jag  känner mig 
tveksam till i vilken utsträckning Frida hade tillgång till alla fyra 
reflektionsdomänerna i figuren och vilken som dominerade.  

Diskussion 
Min  bedömning av  de  individuella lärarnas utveckling kan diskuteras.  
Till  att börja med var mina  data  om lärarindividerna vid  de  första 
aktionscyklerna mycket knapphändiga.  Min  datainsamling var även 
fortsättningsvis prövande och inte alltid helt ändamålsenlig.  Jag  kan 
idag  se  att det finns många frågor  jag  borde  ha  ställt och  information 
jag  kunde  ha  fått som det är för  sent  att få idag. Exempelvis önskar  jag  
att  jag  redan från början ställt frågan om hur lärarna ansåg att  den  
kunskap  de  fick från elevintervjuerna  skulle  användas.  Den  stora 
mängden  data har  också i sig försvårat  min  analys. Detta att  jag  hela 
tiden tolkat det lärarna på olika sätt uttryckt om sitt eget lärande, sina  
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elevers lärande och  sin  undervisning kan naturligtvis också diskuteras.  
Jag  hade kunnat studera detta även med mer direkta  tester  och 
observationer. Mina erfarenheter från kompetensutvecklingsprojektets 
första år  har  här  haft  betydelse. Det  jag  då tolkade var det lärarna på 
olika sätt uttryckte och det föll sig därför naturligt att fortsätta på 
samma sätt  under  aktionsforskningsproj ektet och studera 
förändringarna ur samma perspektiv.  Jag  tror också att detta 
perspektiv  har haft  betydelse för lärarnas utveckling.  Min  strävan  har  
varit att stimulera deras reflektion och  verbaliseringen  av denna på 
olika sätt för att  jag skulle  få så rika  data  som möjligt. Samtidigt  har  
detta fyllt  en  funktion för lärarnas lärande. Genom att verbalisera sig 
inför mig och varandra anser  jag  att  de har  lärt och utvecklats. Det kan 
naturligtvis också alltid ifrågasättas om det överhuvudtaget är möjligt, 
eller  ens  önskvärt att beskriva människor på detta sätt. Det som  jag  
anser är viktigt att komma ihåg är att beskrivningen av dessa  sex  
lärare grundar sig på  min  tolkning av vad  de  uttryckt för mig i  en  
bestämd  situation  och i ett bestämt sammanhang och att  de just  då  
skulle  kunna sägas  ha  detta fokus. Det betyder alltså inte att  de  alltid 
reflekterar på detta sätt. Det som talar för att  min  bedömning trots allt 
är trovärdig är  de  många jämförbara  data jag har  och att också lärarna 
själva känner igen sig i  min  beskrivning. Värdet av att göra denna 
individuella bedömning är ju trots allt också det svar  den  ger på  en del  
av mina övergripande forskningsfrågor från kapitel  2;  frågan om i 
vilken utsträckning lärarna kan utvecklas professionellt genom att lära 
att lära av  sin  praktik. Dessa  sex  lärare anser  jag har  utvecklats 
professionellt. Skolans naturvetenskapliga undervisning anser  jag har  
utvecklats betydligt. Lärarnas kunskapsbas  har  ökat och  de  är själva 
medvetna om det. Därmed  har  också  en  av  de  tre förutsättningarna 
som Carlgren & Marton  (2000)  anför för  en  professionalisering av 
läraryrket förbättrats. 

Lärarfortbildning i naturvetenskap är nationellt prioriterat mot 
bakgrund av det vikande intresset för dessa ämnen i skolan och  den  
betydelse naturvetenskapen  har  för vårt samhälle. Ofta utgörs 
deltagare i fortbildning för lärare i  de  tidigare skolåren av erfarna 
lärare som  har  liten, eller ingen erfarenhet av  just  naturvetenskaplig 
undervisning. Vilken effekt fortbildning som syftar till förändring  har,  
beror av många faktorer.  Jag  är inte  den  första att konstatera att goda 
ämneskunskaper är  en  förutsättning för att lärare överhuvudtaget ska 
kunna förändra och utveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. 
Inte  heller  är  jag den  första att konstatera att lärares föreställningar och  
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attityder till kunskap och lärande inom detta område  har  betydelse. 
Lärare möter mig som lärarutbildare med  en  egen yrkeskunskap som 
styr deras handlingar och som kan vara svår att påverka. Det 
naturvetenskapliga ämnesinnehållet och nya erfarenheter av 
undervisning inom detta område ska genom fortbildning införlivas 
som  en  komponent i denna yrkeskunskap. Detta anser  jag  borde vara 
lättare för  en  lärare med tillgång till alla  de  fyra reflektionsdomäner  
jag  beskrivit.  Om  så är fallet måste framgångsrika förändringsförsök 
fylla vissa krav, inte bara lärares reflektion utan även deras handlingar 
ska förändras. Hewson  et al (1999)  pekar på att det är lätt att få lärare 
att uttrycka sig på ett nytt sätt om  sin  undervisning och om sina elever,  
men  att  de  i klassrummet ändå agerar på samma sätt som  de  alltid 
gjort.  De  menar vidare att, för att ett samarbete mellan universitet och 
skola ska ge verklig effekt krävs hög  grad  av närhet i detta samarbete.  
Van  Driel  et al (2000)  menar att framgångsrika strategier för 
reformarbete i skolan  har  vissa kännetecken;  de har  genom hela 
processen  sin  utgångspunkt i lärares kunskaper och föreställningar,  de  
bygger på kollegialt samarbete som bryter lärares "professionella 
isolering",  de  pågår över lång tid, ofta flera år.  Jag  anser att detta 
aktionsforskningsprojekt kännetecknats av dessa strategier,  men  inser 
ändå att frågan om i vilken utsträckning lärarna utvecklats 
professionellt är till stora delar obesvarad eftersom  jag  inte vet i vilken 
utsträckning lärarnas förändrade reflektion leder till verklig förändring 
av praxis.  Jag  vet att lärarnas reflektion förändrats,  jag  vet att  de under  
vårt samarbete utvecklat skolans naturvetenskapliga undervisning,  
men jag  vet inte i vilken utsträckning detta kommer att leda till 
bestående förändring och fortsatt utveckling. 

Styrkan i mina resultat tycker  jag  ligger i  den  generella beskrivningen 
som illustreras i figur  1.  Det som  de  individuella lärarna på olika sätt 
bidragit med anser  jag  vara trovärdiga bilder av hur även andra, tänkta 
lärare  skulle  kunna reflektera i  en  liknande  situation.  Därmed anser  jag  
att  jag  också vunnit kunskap om  den  andra av mina övergripande 
forskningsfrågor;  jag har  beskrivit några av  de  faktorer som är kritiska 
för lärares professionella utveckling. Här bör poängteras att denna 
tänkta lärare inte får vara alltför olik  de sex  lärare  jag  studerat. 
Annika,  Birgit  och  de  andra hade det gemensamt att  de  var 
intresserade, engagerade och motiverade för att arbeta med  just  detta 
innehåll. För  en  lärare som saknar dessa grundläggande 
förutsättningar  skulle  kanske helt andra kritiska faktorer framträda.  
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Jag  anser också att resultatet  har  ett värde för diskussionen om hur 
lärares fortbildning är kopplad till diskussionen om "läraren som 
forskare" och aktionsforskning som kompetensutveckling. För mig 
står det  klart  att det finns ett stort värde i att ge lärare möjlighet att 
studera  sin  egen praktik och  skulle de  även få möjlighet att 
dokumentera detta i  form  av skriftliga rapporter  skulle jag  välkomna 
detta. Det är dock lika  klart  att  de  verktyg Rönnerman  (1999)  talar om 
att lärarna behöver för att studera  sin  egen praktik blir avgörande för 
resultatet.  En  lärare som studerar  sin  naturvetenskapliga undervisning 
med fokus på "görande" kommer upptäcka och dokumentera helt 
andra saker än  en  lärare som  har  ett kvalitativt innehållsligt fokus på 
dialogen med eleverna. Det samma gäller  en  lärares förmåga att 
tillsammans med elever och föräldrar diskutera och följa elevers 
lärande med utgångspunkt i exempelvis portfoliometodik vilket dessa  
sex  lärare, liksom många andra lärare i vårt  land,  gör på sina skolor.  
En  lärare med ett kvantitativt fokus kommer att genomföra ett 
utvecklingssamtal på ett annat sätt än  en  lärare som uppmärksammar 
innehållets kvalitativa aspekter. 

För att studera  sin  praktik, för att kunna reflektera annorlunda i  sin  
skolvardag måste också lärares arbetssituation beaktas. "Görande"-
kulturen och "hur" -orienteringen i skolan kan säkert i viss 
utsträckning förklaras genom  den  individuella  konstruktivismens  
genomslagskraft, aktivitetspedagogiken eller lärarutbildningens 
åtskillnad på undervisningens "hur" och "vad".  Jag  anser också att  den  
verklighet lärare arbetar i  har  betydelse. Allt mer heterogena 
elevgrupper ställer krav på läraren att skapa situationer som klarar 
detta. Läraren måste "göra" saker som fungerar och liten tid och  kraft  
kanske då blir över till att reflektera över vad som åstadkoms. Behovet 
av att få lära sig saker att "göra" är för  en  lärare därför naturlig. Att 
skapa tid för lärares möjligheter till  kollektiv  reflektion över vad som 
ska åstadkommas i skolan är kanske  en  viktig åtgärd för att öka lärares 
kompetens?  

Jag  menar vidare att om lärare dessutom får positivt gensvar på vissa 
metodiska och organisatoriska inslag samtidigt som gensvaret för det 
åstadkomna resultatet uteblir, katalyseras processen. Bekräftelse i sitt 
arbete får  en  lärare från många håll; elever, föräldrar, kollegor 
skolledare, skolpolitiker och debattörer. Från eleverna är  min  
erfarenhet att gensvaret ofta blir  en  direkt följd av om det valda 
"görandet" fungerat utan allvarliga störningar och uppfattats som  
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roligt av eleverna. Föräldrar kanske ger gensvar till lärare på samma 
grunder,  men  också mot bakgrund av  de  traditioner  de  själva bär med 
sig från  sin  egen skoltid och med  inspiration  från dagens pedagogiska 
diskussion. Detsamma gäller skolledare och skolpolitiker som 
dessutom  har  ansvar för att arbetet i skolan utformas inom 
budgetramarna. Slagordet "eleverna ska söka  sin  kunskap själva" tror  
jag  alla lärare känner igen.  Jag  tror att detta slagord kan kopplas till 
många fenomen i dagens skola och inte minst vara  en del  av 
förklaringen till varför många lärare  har  sitt fokus på "görande". Att 
placera  en  elev framför  en  dator eller annan självgående aktivitet i 
syfte att  eleven  ska söka  sin  egen kunskap bygger enligt  min  mening 
på  en  lika  diskutabel  kunskapssyn som synen att  en  lärare kan 
överföra kopior av kunskap från sitt eget huvud till  elevens.  Risken är 
i stället stor att det  eleven  lär sig bara är att utföra aktiviteten i sig, och 
att innehållet aktiviteten var tänkt att öka kunskapen om, passerar  
eleven  obemärkt förbi.  Om  då självgående, individuella aktiviteter 
skapar lugn och ro i lärares arbetsmiljö, om  de  möjliggör stora, 
heterogena och resurssnåla organisationer, om  de  dessutom 
uppmuntras som  "de  rätta" i  den  pedagogiska debatten, då blir läraren 
också fokuserad på detta. Lärarens uppgift blir då att vara enbart 
arbetsledare för elevernas självständiga arbete.  Jag  tror att många 
lärare idag är osäkra på  sin  yrkesuppgift. Måldokumenten föreskriver 
vad som ska åstadkommas, hur detta ska åstadkommas ska  de  
professionella avgöra själva.  Om  då lärare trots allt får  signaler  från 
omvärlden om hur  de  ska arbeta skapar detta  en  osäkerhet. 

Måldokumenten, i  form  av kursplaner,  anger  vad som ska 
åstadkommas i skolan.  Min  erfarenhet är att lärare, om  de  
överhuvudtaget tar hänsyn till kursplanerna, tolkar och anpassar dessa 
i förhållande till  sin  egen undervisning och inte tvärtom.  Jag  är inte 
beredd att påstå att kursplanerna helt  skulle  kunna tas bort,  men jag  
befarar att deras förmåga att styra elevernas lärande enligt samhällets 
intentioner är rejält överskattade. Förändringar i lärares reflektion är 
svåra att åstadkomma, förändringar i deras handlingar ännu svårare. 
Lärare utformar egna mål för  sin  undervisning, mer eller  mindre  
medvetet, individuellt eller kollektivt. Målen kan bäras inuti lärarens 
huvud, eller skrivas ner i ett lokalt måldokument eller 
planeringsunderlag. Även dessa mål kommer att  se  olika ut för  en  
lärare med ett fokus på "görande" och kvantitet, än för  en  lärare med 
ett mer kvalitativt fokus.  Jag  tror att ett fruktbart sätt att öka lärares 
kompetens, är att ge  dem  större delaktighet och verkliga möjligheter  
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att i kollektivt diskutera vad som ska åstadkommas i skolan och att 
detta kan leda till att frågan om hur då blir mer meningsfull. 
Verksamma kompetensutvecklingsinsatser kan vara att ge lärare 
externt stöd att  se  innebörden i detta "vad". Med andra ord ge  dem  
möjlighet att nå  en god  förståelse av lärandets innehåll för egen  del. 
De  ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt, inte  heller  lärare ska "söka  
sin  kunskap själva".  

Min  övergripande forskningsfråga "I vilken utsträckning kan lärarna 
utvecklas professionellt genom att lära att lära av  sin  praktik?" är tätt 
kopplat också till allt detta och svaret på frågan om dessa  sex  lärare 
lärt sig detta likaså. För mig står det  klart  att deras möjligheter att i 
fortsättningen lära av  sin  praktik är större än  de  varit.  Jag  tror att  tack  
vare  de  erfarenheter  de nu  fått, finns möjligheten att  de  
fortsättningsvis kommer att uppmärksamma andra aspekter i sitt 
arbete, i sitt undervisningsinnehåll och hos sina elever.  De  kommer 
kanske att studera sina elevers lärande med  en  annan medvetenhet och 
genom detta lära vidare parallellt med sina elever.  Jag  tror också att 
det är möjligt för dessa lärare att göra detta utan handledning av  en  
lärarutbildare inte minst genom det stöd  de  visat sig få av varandra i 
sitt lärande. Här finns dock många obesvarade frågor och enda sättet 
att få svar på  dem  är att följa upp dessa lärares fortsatta utveckling i 
framtiden.  En  viktig och obesvarad fråga som  jag  berört ovan är hur 
lärarnas reflektion är kopplad till deras handlingar, gör  de  vad  de  säger 
sig göra? Hur hänger reflektion och  handling  ihop?  En  annan 
obesvarad fråga, kanske  den  allra viktigaste, är frågan om vad 
eleverna faktiskt lär sig. Det är ju att åstadkomma lärande hos 
eleverna som är lärarnas uppgift. Lär sig  en  elev som  har en  lärare 
med fokus på  dialog  mer och på ett ur innehållsynpunkt kvalitativt 
annorlunda sätt än  en  elev som  har en  lärare som reflekterar på ett 
annat vis? Detta är  en  fråga som  jag  hoppas få söka svaret på i 
framtiden och med hjälp av mina erfarenheter från detta 
aktionsforskningsprojekt.  Jag  tror att det då är möjligt och även 
nödvändigt att göra detta med  en  tydligare och mer förutbestämd 
forskningsdesign. 

När  jag  ser tillbaka på dessa år och reflekterar över  de  erfarenheter 
och lärdomar  jag  fått, kan  jag  känna igen även mig själv i figurens 
reflektionsdomäner. Det är ingen tvekan om att även  jag  burit med 
mig förgivettaganden som verkat begränsande för mitt professionella 
uppdrag som lärarutbildare. Säkert finns många sådana fortfarande  
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kvar liksom aspekter som borde lyftas fram i  min  egen reflektion,  jag 
har  mycket kvar att lära. I backspegelperspektivet kan  jag  ibland tycka 
att det tagit för lång tid att lära bara det lilla  jag nu  lärt,  men jag skulle  
ändå inte vilja vara utan  en  enda av  de  erfarenheter  jag  fått.  Tack  vare 
mötet med Annika,  Birgit,  Cajsa,  Doris, Eva  och Frida anser  jag  mig  
ha  blivit  en  bättre lärarutbildare,  jag har  lärt tillsammans med  dem. 
Jag  kommer även fortsättningsvis att dela med mig av  min  erfarenhet 
och  visa  lärare och lärarstudenter hur  man  kan göra i skolans 
naturvetenskapliga undervisning  men jag  kommer samtidigt att föra 
diskussionen om vad som då kan, och bör åstadkommas.  
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Bilaga:1  

Naturtema för är  4-6  Fjärdskolan 

Huvudmål: Eleverna ska  ha  grundläggande ekologisk förståelse och  
ha  ett ökat miljötänkande. 

Delmål: Eleverna skall  ha  kunskap om naturens olika kretslopp; kol, 
syre och vatten ingår i alla kretslopp, solens kretslopp (fotosyntesen), 
vattnets kretslopp,livets kretslopp (näringskedj or, nedbrytning), geo-
logiska kretsloppet (krafter som formar och bygger upp jordskorpan, 
istiden, människans  roll).  

Eleverna skall utveckla omsorg och respekt för allt levande. 

Eleverna skall få känna glädje och trivsel genom återkommande na-
turupplevelser. 

Arbetssätt: Undersökande praktiskt arbete i närmiljön. Fältstudier  
under  olika årstider och lägerskola på våren. 

Genomförande:  studier  vid Fjärden; växter, organismer, insekter, fis- 
kar och fåglar.  
Studier  vid Östersjön, Bottenviken; växter, fiskar, fåglar,  mineraler,  
bergarter, bräckt vatten och landhöjning.  
Studier  i skogen; skogsbruk, träd, växter, mossor, lavar, svamp,bär 
djur och insekter. Träna sig att orientera och hitta i närmiljön.  
Studier  i våtmarker; växter, organismer och insekter.  
Experiment  med vatten, luft, kol, ljus och ljud. 
Vi komposterar, odlar potatis, fiskar, föder upp höns, fågelskådar. 
Vi tillvaratar skogens resurser och förädlar  dem;  sylt, saft,  gele,  salva, 
te, bakverk, svamprätter och torkade blommor 
Vi anordnar friluftsdagar där vi leker, tävlar, umgås och lagar  mat  ute 
i det fria. 
Vi studerar och tillämpar alltid allemansrätten. 

Slutord: Att vistas ute i skog och  mark  skall vara  en  naturlig  del  av 
vår verksamhet.  
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Bilaga:2  

Tema:  Så ett frö... 

Undervisningsmål 

*Veta vad ett frö innehåller och hur det gror. 

*Känna till vad som krävs för att ett frö ska gro. 

*Veta varifrån frön kommer och hur  de  sprids. 

*Kunna växtens olika delar. 

*Kunna sortera exempelvis frukt, grönsaker, bär och rotfrukter i rätt 
kategori. 

*Lära sig hur  man  odlar. 

*Veta vad  en  planta behöver för att växa. 

*Måla och dekorera  en  blomkruka. 

*Bli medveten om kostnadsskillnaden mellan att odla själv och att 
köpa plantor. 

*Lära sig göra undersökningar med hjälp av experiment. 

*Få bättre insikt i fotosyntesens betydelse för allt levande.  
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Bilaga:3  

Naturtema 

Övergripande syfte 
Eleverna skall utveckla  en  ökad ekologisk förståelse som kan utgöra  en  grund för 
ansvarskänsla och handlingsberedskap för  en  ekologiskt hållbar utveckling. 

Med ekologisk förståelse menar vi: 
-Förståelsen för fotosyntesen som  den  process som skapar  de  resurser som utgör 
grunden för livet. 
-Förståelse för hur energin flödar och materian cirkulerar i ekosystemen. 
-Förståelse för hur  den  mänskliga kulturen påverkar och omformar nauren.  

Del 1  Insjön 

Färdighetsmål: 
-Kunna samla  in  och förädla  svamp  och bär från skogen och genom försäljning  av 
de  förädlade produkterna göra  en  ekonomisk förtjänst  som  eleverna själva  far  
glädje  ay.  
-Kunna håva vattendjur och ställa i  ordning akvarier.  
-Kunna använda lupp. 
-Kunna använda facklitteratur och internet i kunskapsinhämtandet. 
-Kunna pressa växter. 
-Kunna mäta  temperaturen  i vatten och  luft.  
-Kunna dokumentera och redovisa sina kunskaper och färdigheter  tal, skrift  och  
bild.  

Kunskapsmål: 
-Känna igen och namnge några olika svampar. 
-Känna igen och namnge ett tiotal växter vid insjön. 
-Känna igen och namnge ett tiotal vattendjur. 
-Få kunskap om svampens byggnad och levnadssätt. 
-Kunna redogöra för  2-3  vattendjurs levnadssätt. 
-Kunna ge exempel på några olika näringskedjor i insjön. 
-Förstå vad som händer med vatten vid olika temperaturer och något om hur detta 
påverkar växter och djur i insjön. 
-Få möjlighet att känna att det är roligt och spännande att vara ute i naturen och 
lära sig saker. 
-Förstå  de  gröna växternas betydelse i ekosystemet och vad orden producent och 
konsument betyder i ekologin. 
-Förstå innebörden av orden ekologi och ekosystem. 
-Tillämpa allemansrätten och känna till innebörden av  den. 

145 



Del 2  Nedbrytning 

Färdighetsmål 
-Kunna göra upp eld, släcka eld i skogen. 
-Kunna ställa i ordning terrarier. 
-Kunna fånga smådjur i förna och kompost. 
-Känna till vad som är komposterbara sopor. 

Kunskapsmål: 
-Få kännedom om olika  former  av energi och energiomvandling som kan observe- 
ras vid  en  öppen eld. 
-Känna till några av skogens och kompostens nedbrytare och hurde  lever.  
-Förstå vad som händer då något bryts ner. 
-Förstå varför nedbrytning är så viktig. 

Genomförande: 
*Svamp och bärplockning, förädling och höstmarknad. 
*Växt- och djurinsamling vid insjön och i skogen.  
*Studier  av akvarier, terrarier och kompostlådor. 
*Litteraturstudier,  film  och  video.  
*Återkommande temperaturmätningar och väderobservationer. 
*Naturvetenskapligt arbetssätt med hypoteser, observatiner, undersökningar och 
resultatdiskussion.  

Dokumentation  och redovisning: 
*Dagboksanteckningar  
*Rita  och skriva om det vi studerar och undersöker. 
*Göra väggplansch eller annan modell av ekosystemet Insjön. 
*Redovisning av vissa delar av temat inför föräldrarna vid höstmarknaden. 
*Skriftlig förförståelse och  eftertest.  
*Elevintervjuer.  
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Bilaga:4  
Naturtema  

Del 1  
Materia, atomer och molekyler 

Kunskapsmål: 
*Få förståelse för att  all  materia består av atomer. 
*Veta att grupper av atomer kallas molekyler. 
*Känna till hur  man  kan  visa  atomer och molekyler med hjälp av  mo- 
deller.  
*Känna till  de  kemiska beteckningarna för kol, syre, kväve och väte. 
*Kunna skriva  den  kemiska beteckningen för syrgas, kvävgas, koldi- 
oxid och vatten. 
*Få förståelse för att ämnen kan finnas i tre  former; fast,  flytande,  gas  
och vad som händer med molekylerna i dessa tre  former.  
*Få förståelse för att materia ej kan försvinna bara omvandlas till nya 
ämnen vid kemiska reaktioner. 

Färdighetsmål: 
*Kunna göra  en  modell av syrgas, kvävgas, koldioxid och vatten. 
*Kunna använda  en  termometer. 
*Kunna  visa  på ämnens tre olika  former  med praktiska exempel.  

Del 2  
Energi, fotosyntes och cellandning 

Kunskapsmål: 
*Få kännedom om olika  former  av energi (värme, ljus och lagrad sk 
kemisk energi) 
*Kunna beskriva energins flöden med hjälp av konkreta exempel (eld, 
människa). 
*Förstå att fotosyntesen omvandlar solenergi till kemisk (lagrad) 
energi som därmed blir tillgänglig för allt levande på jorden. 
*Få förståelse för att när vi förbränner vår  mat  med syre får vi energi. 
Denna process kallas cellandning och detta sker i alla levande orga-
nismer. 
*Veta att allt levande består av celler, som i  sin  tur består av atomer. 
Det är i cellen förbränningen sker.  
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Bilaga:  5a  
Planering av arbetsområdet skolträdgården  30/8-01  

Mål för 6-åringarna  samt  åk  1-3  
*Barnen ska känna till namnen på  de  grönsaker vi odlar. 
*6-åringar och  1-3 :an  ska veta vilken  del  av grönsaken vi äter. 
*Barnen i åk  3  ska kunna växtens olika delar. 
*Barnen ska veta hur mycket potatis det ungefär blir av  en  sättpotatis. 
*Åk  3  ska kunna uppskatta och väga potatis.  
*De  ska veta hur många potatisplantor  man  måste ta upp för att det 
ska räcka till klassen.  
*De  ska veta hur många som blir mätta av  en  planta. 
*Barnen ska känna till något om potatisväxtens livscykel och delar  
samt  om dess ursprung. 
*Barnen ska veta varför det är viktigt att äta frukter, grönsaker och 
bär.  
*De  ska känna till något om växternas förökning och sambandet in- 
sekter/bin och blommor. 
*Barnen ska också känna till hur bina gör  sin  honung  samt  vad  den  
innehåller. 

Färdighetsmål: 
*Barnen ska samla  in  frön. 
*Barnen ska koka sylt och saft.  
*De  ska också baka något med bär i. 

Innan barnen börjar med detta ska vi göra  en  förförståelsetest. Vi ska 
ställa frågor och spela  in  svaren på  band.  Barnen ska vara i grupper 
om tre och tre. När arbetsområdet är ayslutat ska samma  test  göras om 
som  en  utvärdering av vad barnen lärt sig. 

Frågor: 
*Vi tar  in  växter och frågar vad  de  heter. 
*Vad äter vi på  de  olika växterna? 
*Vad heter växtens olika delar? (åk  3)  
*Hur får  man  ny potatis? 
*Hur många potatisar tror  du  det blir från  en  sättpotatis? 
*varför är det viktigt att äta grönsaker, frukt och bär? 
*Hur blir det nya blommor och växter? 
*Hur gör bina honung?  
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Bilaga:  5b 

Tema  skolträdgård år  4-6  

Kunskapsmål 

*Känna till namnet  på de  växter  vi  odlar. 
*Känna till växtens delar och vilken  del vi  äter. 
*Näringslära utifrån växterna i skolträdgården. 
*Praktiskt  matte  utifrån grönsakslandet. 
*Känna till broccolins och potatisens  livscykler.  
*Känna till  vad  honung  består  ay.  

Färdighetsmål 

*Arbeta med grönsaker, blommor och örter med alla sinnen. 
*Göra planscher med grönsaker, blommor och örter. 
*Göra ringblommesalva. 
*Uppskatta, fundera och beräkna i samband med potatisupptagning. 
*slunga honung, tillverka etiketter och tillverka biramar. 

Förförståelse  

*Plocka  in  skolträdgårdens växter och låta barnen diskutera två och 
två. Samtalet dokumenteras på  band:  
Vilken växt? 
Vilken  del  äter vi? 
Dess delar? 
Fortplantning? 
Vad är honung?  
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