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Förord 

Intresset för ämnet biologi tog form under den litteraturstudie som vi gjorde under hösten 2017. 

Vidare fann vi vårt intresse för naturvetenskapliga begrepp under utvecklingsarbetet där vi 

gjorde en aktionsforskning på två skolor. Den forskning som sammanfattades riktades mot att 

kommunikation var en bidragande faktor till inlärningen av naturvetenskapliga begrepp. Hur 

sker då interaktionen elever emellan som bidrar till ett lärande? Hur samspelar de?  

Tillsammans har vi nu på slingriga vägar nått en slutdestination. Genom arbetet har studenterna 

fördelat arbetet väl sinsemellan. De lärdomar vi har fått utav denna forskningsprocess tar vi ut 

till våra framtida yrken och därmed våra framtida elever. Vi vill framförallt tacka de elever 

som har varit delaktiga i denna studie och även till våra VFU-handledare som hjälpt oss framåt 

i arbetet. Utan deras medverkan hade inte detta arbete förverkligats.  

Vi vill även rikta ett tack till våra handledare på Högskolan i Halmstad, Claes Malmberg och 

Heike Peter samt våra kurskamrater för utbyte av idéer och nya tankesätt. Utan hjälp av 

varandra hade vi aldrig kommit så här långt! Ett stort tack!  

Mikaela Rosenberg & Sara Lidström  
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1 Inledning 

"Om du inte känner till namnen, försvinner också din kunskap om tingen" (Linneuppsala, u.å.). 

Citatet, först yttrat av Linné i boken Critica Botanica (Linné & Browallius,1737), beskriver 

betydelsen av att känna till de naturvetenskapliga begreppen inom biologi för att utveckla sin 

kunskap. Biologi finns överallt och det är därför viktigt att eleverna utvecklar begrepp relevanta 

för naturvetenskaplig förståelse (Björkman, 2006). Enligt Skolverket (2017a) indikerar 

resultaten från PISA att elever har förbättrat sina kunskaper gällande naturvetenskapliga ämnen 

men att det kan finnas brister i undersökningen av elevers förmåga att kommunicera 

naturvetenskap med ämnesspecifika begrepp. En av anledningarna skulle kunna vara att det 

inte sker en undervisning som främjar just språkutvecklingen hos elever, bland annat i ämnet 

biologi. Eleverna får uppleva, observera, undersöka och diskutera om naturvetenskapliga 

fenomen bidrar till språkutveckling (Areskoug, Ekborg, Lindahl& Rosberg, 2013). Dock 

presenterar Anderberg & Åkerlund (2011) ett resultat som indikerar att elever med en bristande 

språklig förmåga får svårigheter att uttrycka kunskap om naturvetenskapliga fenomen. 

Forskare hävdar att det naturvetenskapliga språket och dess begrepp är ett hinder för elevers 

naturvetenskapliga lärande (Wellington och Osborne (2001, s. 2). Genom olika material och 

miljöer blir eleverna uppmärksammade på olika företeelser och därmed kan representationer 

skapas för det naturvetenskapliga språket (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehrner-Godèe 2008, 

s. 44 ff.). Enligt Lemke (1990) anses det naturvetenskapliga språket vara ett annat språk än det 

som eleverna är vana vid, och uppfattas som riktat mot personer som är vana vid den 

naturvetenskapliga diskursen och inte till eleverna. Naturvetenskap kan rent av ses som 

teoretisk och styrt (Vikström, 2005). Även Lemke (1990) hävdar att naturvetenskap kan ses 

som ett främmande språk och det är inte tillräckligt att eleverna får leta upp begreppen i ett 

lexikon för att ett lärande ska ske. Författaren poängterar även att eleverna behöver begrepp 

och ord i ett meningsfullt sammanhang där eleverna kan uppnå en helhetsförståelse om hur 

begrepp och fenomen samspelar. Eleverna måste alltså få öva på det naturvetenskapliga språket 

i samspel med andra där de kan argumentera, undersöka och formulera frågor (Lemke,1990).  

Språkutveckling ska finnas med i alla ämnen och i biologi kan man använda sig av upplevelser 

i naturen för att uppmuntra eleverna till ett undersökande arbetssätt (Magntorn & Magntorn, 

2004). Utifrån syftet i årskurs 1-3 (Skolverket, 2017b) ska undervisningen bidra till att elever 

utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp samt undersökning av naturen. I den 

naturvetenskapliga undervisningen ska eleverna använda sig av de begrepp som behövs för att 
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de skall kunna resonera och diskutera om fenomen i sin omvärld. Genom att delta och 

kommunicera med klasskamrater ges eleverna möjlighet att träna på de förmågor som står i 

läroplanen (Säljö, 2000). Utifrån ovanstående är det betydande för lärare att skapa 

undervisningssituationer där de förmågor som ska tränas kommer upp på det kommunikativa 

planet så att eleverna kan utveckla sina erfarenheter. Eleverna får då en möjlighet att utvecklas 

från de vardagliga begreppen som de behärskar i nuläget, till mer vetenskapliga begrepp som 

de kan sätta i en korrekt kontext (Wertsch, 1998).  

2 Problemformulering 

Elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp är en stor del av deras skolvardag och fritid. 

Från ovanstående text visas att elevers förmåga att kunna samtala och förstå begrepp är 

väsentligt i skolans värld. Det finns forskningsresultat som belyser att med diskussioner ökar 

begreppsförmågan. Inledningen i denna studie indikerar att naturvetenskapsundervisnigen 

upplevs som komplex för elever och att innehållet ofta blir abstrakt. Dock finns det 

forskningsresultat som hävdar att elever kan konkretisera de ämnesspecifika begreppen genom 

att uppleva och observera. Det har även konstaterats att elever kan utveckla den begreppsliga 

förmågan genom samspel. I samspel med andra får eleverna möjlighet till att diskutera och 

argumentera för naturvetenskapliga fenomen och de skapar en förståelse för ämnet (Lemke, 

1990). Det är därför av intresse att undersöka hur eleverna bearbetar naturvetenskapliga 

begrepp i samtalskontexter. Med utgångspunkt i problemformuleringen ämnar författarna av 

denna studie att analysera elevsamtal kring biologiska fenomen, och på så sätt skapa förståelse 

för hur samtalen fortlöper och hur elever samspelar kring begrepp.  

3 Syfte och frågeställning 

Utifrån observationer från två valda klasser i årskurs två är syftet med denna vetenskapliga 

studie att undersöka hur elever samspelar och hjälper varandra i parsamtal kring frågor som rör 

naturvetenskapen och dess begrepp.  

Studiens frågeställning är: Hur stöttar elever varandra i sina lärandeprocesser i samtal kring 

biologiska begrepp och fenomen inom arbetsområdet träd och knoppar? 

4 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har författarna valt att undersöka interaktionen hos elever när de samtalar om 

naturvetenskapliga begrepp. Författarna står fast i det sociokulturella perspektivet då det tar 
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upp frågor och interaktion som kan analysera detta undersökningsområde. I avsnittet nedan 

presenteras de teoretiska begrepp och det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för 

den vetenskapliga studien. Denna teoretiska utgångspunkt användes vid analysen av den 

insamlade empirin. Resultatet analyserades med bland annat fokus på begreppen stöttning och 

mediering, vilket redogörs i följande avsnitt.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet författarna utgår från är Lev Vygotskijs teorier om lärande 

som sedan har bearbetats av postvygotsijaner, där Säljö är mest framträdande i denna studie. 

Säljö (2015) hävdar att teorin utgår ifrån att lärandet sker i kommunikation och samspel med 

andra där språket anses vara det viktigaste kulturella redskapet. Språket sägs vara nyckeln till 

alla individers kunskapsutveckling. Lärandet sker hela tiden och inte endast i skolans värld. Ur 

detta perspektiv vill man att undervisningen i skolan skall spegla vardagen för att få ett 

meningsfullt lärande. De indikerar även att samhället och människan är i ständig förändring 

och därmed måste skolan ständigt ändras i takt med att samhället förändras (ibid).  

Utifrån perspektivet anses interaktion som centralt för lärandet. Säljö (2011,2014) hävdar att i 

det sociala sammanhanget är innehållet betydande för vad både individer och grupper tar med 

sig till kommande lärandesituationer. Eftersom lärande kan ske både på grupp och individnivå 

kan lärandet beskrivas både som en process som sker inom individen men också mellan 

människor på en kollektiv nivå. Beroende på förutsättningar som exempelvis miljö och 

medverkande parter har den omgivande kontexten betydelse för hur en händelse kan förstås 

och kontexten avgör vilken kunskap som är adekvat (ibid).  

4.2 ZPD  

Säljö (2013) beskriver Vygotskoijs begrepp ZPD (Zone of Proximal Development, eller 

Proximal Utvecklingszon) där individen inte längre befinner sig i sin trygghetszon utan här får 

stöttning från en mer kompetent källa som förmedlar sin kunskap, och därmed kan utveckla 

och utmana sina kunskaper. Utvecklingszonerna kan delas in i tre steg. Den första, 

trygghetszonen innebär att eleven befinner sig i ett sammanhang där individen klarar sig på 

egen hand. När eleven befinner sig i denna zon indikerar Vygotskoj att ingen utveckling eller 

lärande sker. Det andra, den proximala utvecklingszonen innebär att eleven klarar av att utföra 

uppgifter med hjälp av stöttning som succesivt tas bort. Med en proximal utvecklingszon menas 

alltså en nivå som eleven inte behärskar på egen hand men som kan genomföras med stöttning. 

Upplevs uppgiften för lätt för eleven backar processen till steg ett igen (se figur 1). Det tredje 
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och sista steget, frustrationszonen innebär att eleven, trots mycket stöttning inte klarar av att 

genomföra uppgiften och kan då inte heller ta sig fram i arbetet och ingen utveckling sker 

(ibid). Utifrån vårt ZPD har vi fått fram de teoretiska begreppen mediering och stöttning vilket 

presenteras i kapitlet nedan. 

 

Figur 1 

Den proximala utvecklingszonen 

4.3 Mediering  

I denna studie är mediering är ett centralt begrepp. Vygotskij belyser att språket är den 

viktigaste faktorn för att mediera kunskap och var fullt besluten att utveckling och lärande 

skapas via en social kontext, med yttre verktyg och process till individuellt lärande (Partanen, 

2007). Enligt Säljö (2013) kan texter, föremål och bilder benämnas som verktyg. Vygotskij 

(Säljö, 2015) hävdar dock att det är skillnad på så kallade yttre och inre verktyg. Han beskriver 

de yttre verktygen som det fysiskt existerande, det vill säga exempelvis texter, bilder och 

föremål. De inre verktygen beskriver han som psykiskt existerande, så som språk, minne och 

tänkande (ibid). Verktygen tillsammans är betydelsefulla för kunskapsinhämtningen och via 

dessa faktorer skapas förutsättningar för förmedling, eller mediering, av kunskap.  

Melander (2013) hävdar att mediering innebär att människan inte upplever världen direkt utan 

det sker i samspel med andra människor och externa verktyg. Han indikerar även att mediering 

dels kan vara av social dimension men det kan även ske genom olika verktyg. Vidare hävdar 

författaren att mediering kan ske i form av aktiviteter som är skapade för att ett lärande ska ske, 

exempelvis olika typer av undervisning (ibid).   
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4.4 Stöttning 

I denna studie kan begreppen mediering och scaffolding ses som lika inom vissa delar men 

författarna hävdar att mediering sker hela tiden när eleverna samtalar och tar hjälp av de inre 

samt yttre verktygen. I Scaffolding används endast de inre verktygen genom stöttning via 

samtal och frågor som ställs elever emellan likt byggnadsställningsprincipen nedan. Säljö 

(2013) beskriver att den stöttning som eleven får benämns som scaffolding och kan beskrivas 

som en byggnadsställning. I denna metafor jämförs den mer kompetenta individen med 

byggnadsställningens huvudfunktion, nämligen att grundligt men tillfälligt ge stöd vid uppstart 

av nya projekt. När eleven behärskar mer och mer av innehållet tar man succesivt bort mer av 

den så kallade byggställningen.  

Scaffolding kan framträda i olika situationer exempelvis mellan elever och lärare, elev och elev 

eller mellan elev och verktyg. Genom stöttningen och samspelet kan skilda uppfattningar 

synliggöras och behandlas, vilket i sin tur leder till att förutsättningar för lärande skapas och 

kunskap utvecklas. En mer kompetent kamrat kan ge stöttning till den elev som inte ännu har 

kunskapen. Genom att ge en stöttning med utgångspunkt i vardagliga situationer bidrar det till 

att eleven kan relatera kunskapen till egna erfarenheter (ibid). Med hjälp av kartläggning kan 

läraren bedöma vilken elev som är mer kompetent än den andra och utefter det kan läraren 

skapa kunskapsbaserade gruppkonstellationer. Scaffolding uppmärksammades för första 

gången 1976 i en studie av Wood, Bruner och Ross och man kan se kopplingar till Vygotskijs 

teorier om utveckling och lärande (Gibbons, 2014).   

5 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras delar ur Läroplanen (Skolverket, 2017b) samt vad forskning inom 

biologi förmedlar som är av relevans för vår frågeställning och vårt syfte. För att spetsa vår 

tidigare forskning ytterligare till vår frågeställning valdes litteratur ut där begreppen resonera, 

diskutera, språk samt erfarenheter berördes. Dessa begrepp kommer att användas för att 

analysera vårt empiriska material tillsammans med de teoretiska begreppen. Den tidigare 

forskningens resultat och teorier kommer redovisas nedan och ligger till grund för studiens 

diskussion. 

5.1 Naturvetenskapliga begrepp och samtal 

I Skolverkets Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) beskrivs 

naturvetenskap som ett ämne som har stor betydelse för samhällsutvecklingen där människan 

får kunskaper och redskap om naturen. Många företeelser och situationer kan förklaras med 
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hjälp av naturvetenskapliga begrepp och Nilsson (2012, s.84) belyser att när elever kommer i 

kontakt med naturvetenskapliga språket finns det en problematik med mängden begrepp. Trots 

denna problematik står det i Skolverket (2017b) att eleven ska kunna använda biologins 

begrepp för att kunna beskriva och förklara naturen. Utöver detta ska eleven kunna använda 

sig av sin dokumentation för diskussioner och samtal. Schoultz (2000, s 27) beskriver i sin 

studie att för att utveckla begrepp krävs kommunikation. Kommunikationen behöver ske via 

samtal och diskussioner av problemställningar för att det skall ske en progression i elevers 

förtrogenhet med det naturvetenskapliga språket. Schoultz (2000) genomförde sin kvalitativa 

intervjustudie i fyra grupper där syftet var att undersöka hur eleverna tar sig an svårigheter att 

begripa vetenskapliga fenomen och begrepp ur ett sociokulturellt perspektiv.  Schoultz (2002) 

hävdar även att språket är det mest betydelsefulla redskap vi har för att kommunicera, testa och 

utveckla kunskap. Shoultz (2000) hävdar att de naturvetenskapliga begreppen är väsentliga för 

att elever ska kunna förmedla kunskap. Det krävs diskussioner och kommunikation för att 

utveckla den begreppsliga förmågan. 

Vidare hävdar Svanelid (2014) att begrepp är redskap för tänkande och lärande och därmed är 

begrepp något som behövs för att utmana och utveckla det abstrakta tänkandet. Wellington och 

Osborne (2001) belyser att det ämnesspecifika språket är nyckeln till att förstå ämnet. Lemkes 

(1990, s.223) resultat indikerar att det finns en problematik för elever att lära sig det 

naturvetenskapliga språket via böcker och uppslagsverk utan han hävdar att genom 

innebördsrika kontexter kan elever utveckla sin helhetsförståelse. Lemke (1990) har utfört en 

studie baserat på observationer och intervjuer i 60 klasser. Nilsson (2005, s.60) har observerat 

fyra elevgrupper där sex till sju elever har deltagit i varje gruppkonstellation i en undersökning 

på elevers kommunikation via praktiska experiment. I studiens resultat indikerar Nilsson 

(2005, s.68) att elever tränar förmågan av naturvetenskapliga begrepp via resonemang. Genom 

att barnen kan argumentera och tolka sina erfarenheter i samtalet öppnar samarbetet vägar till 

nya insikter. Forskaren belyser även att i diskussioner kan elever söka efter broar mellan flera 

synsätt samt skapa en överenskommelse som innehåller båda synsätten (ibid). Dock hävdar 

Lemke (1990) att varje naturvetenskaplig lektion är en språklektion där eleverna tränar på sin 

förmåga att diskutera. Nilsson (2005) och Lemke (1990) hävdar att i resonemang och 

innebördsrika kontexter tränar elever sin förmåga i naturvetenskapliga begrepp.  

Oavsett hur elever lär sig begrepp på bästa sett, trycker Lemke (1990) på vikten av att lära sig 

det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. Även Löfgren, Schoultz, Johnsson och 

Östergaards (2014, s.146) resultat indikerar att det sociala samspelet och språket har en stor 
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betydelse för elevers naturvetenskapliga lärande. Forskarna har observerat och intervjuat två 

klasser där tolvåriga elever deltog i samtal och diskussioner under naturvetenskapslektioner 

(ibid). Med användning av begrepp skapas förutsättningar för en förståelse för naturvetenskap 

och även Lemke (1990) indikerar att det är viktigt att samtala och uttrycka naturvetenskap för 

att elever ska få förutsättningar för att lära sig ämnet. Däremot indikerar Norberg Brorsson, 

Enghag och Engströms (2014, s.59) resultat att det finns nackdelar i den sociala kontexten då 

eleven behövde uttrycka sig kring naturvetenskapliga fenomen ensam, vilket bidrog till att 

eleven sällan utmanar sin begreppsliga förmåga. Forskarna skriver i sin studie att det blir en 

svårighet för elever att processa och resonera om naturvetenskapliga begrepp beroende på 

sociala roller. Norberg Brorsson, Enghag och Engström (2014, s.49) har i sin studie använt sig 

av observationer där videodokumentation förekom i en femteklass. Lemke (1990), Löfgren, 

Scoultz, Johansson och Östergaard (2014) och Norberg Brorsson, Enghag och Engström 

(2014) hävdar att det sociala samspelet har en betydande roll i elevernas inlärningsprocess men 

att det även finns sociala nackdelar. 

Samtalet  utvecklar och bekräftar nya sätt att förstå, tolka och hantera världen omkring oss, 

men trots detta existerar en pedagogisk monolog i klassrummet, en envägskommunikation 

(Säljö & Wyndhamn, 2002). Enligt författarna är det en skillnad på att bli tilltalad eller få 

möjlighet att vara delaktig i ett samtal och de belyser att det är i samtalet eleven lärande 

utvecklas och utmanas. I ett sociokulturellt perspektiv är därmed samtalet en viktig komponent 

för elevers lärande. Lemke (1990, s.154) hävdar att eleven sällan får möta de 

naturvetenskapliga begreppen i sin vardag utan begreppen möts i skolans kontexter. Författaren 

belyser att kommunikationen i sig bör baseras på elevens erfarenheter och vardagrelaterande 

samtalsämnen för att skapa en grund till elevers förståelse som sedan kan byggas vidare på. 

Även Löfgren, Shoultz, Johnsson och Östergaard (2014, s.143) belyser vikten av att elever ska 

kunna utveckla sin förståelse för naturvetenskap via kommunikation. Däremot indikerar 

forskarna att det krävs gruppkonstellationer som är kunskapsmässigt beblandade för att elever 

ska kunna dra nytta av varandras kunskaper. Lemke (1990) och Löfgren, Shoultz och 

Östergaard (2014) hävdar att samtalet är essentiellt för att elever ska få möjlighet till att 

utvecklas. 

5.2 De biologiska begreppens anknytning till vardagen  
Det finns olika anledningar till varför det naturvetenskapliga språket och dess begrepp utgör 

en problematik för eleven. Duit och Treagusts (2003, s. 671) presenterar i sin artikel 

Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning en 



9 

 

teoretisk diskussion som belyser att elever tenderar att ha tidigare erfarenheter kring 

naturvetenskapliga fenomen, som inte alltid överenskommer med det naturvetenskapliga 

ämnesinnehållet. Säljö och Wyndhamn (2002) menar att vardagsbegrepp skapas av elevers 

livserfarenheter och iakttagelser, medan vetenskapliga begrepp sällan sker i de iakttagelser 

elever erhåller eftersom de inte är lika intressanta. De vetenskapliga begreppen innehåller en 

högre nivå av förståelse som inte kan iakttas av eleven eftersom begreppen kan vara för 

abstrakta. Dock hävdar Nilsson (2005, s. 61) att eleverna är ovana vid att diskutera och föra 

resonemang kring begrepp, men i diskussioner som sker framkommer det att elever kopplar 

samman vetenskapliga begrepp med deras vardag. Sczcepanski (2013, s.7) har gjort en studie 

där 19 lärare från tre skolor medverkade. Forskaren skriver i sitt resultat, för att eleverna ska 

förstå de abstrakta begreppen krävs observationer och undersökningar i relation till diskussion. 

Duit och Treagusts (2003), Nilsson (2005) och Sczcepanski (2013) hävdar att de vetenskapliga 

och vardagliga begreppen krockar i skolans värld och därmed krävs diskussioner för att elever 

ska kunna träna på sin förmåga i de naturvetenskapliga begreppen.  

Glen och Dotger (2009) skriver i sin artikel Elementary Teachers' Use of Language to Label 

and Interpret Science Concepts där syftet var att undersöka om ett naturvetenskapligt språk 

och tillhörande begrepp har någon inverkan på elevers förståelse av naturvetenskap. I den 

kvalitativa studien medverkade tre mellanstadielärare i intervjuer samt att deras undervisning 

observerades. Forskarna belyser att elevers behov av samband mellan naturvetenskap och 

vardag är någonting som överlag genomsyrar framtagen forskning (ibid). Vidare genomförde 

Stolpe och Stadig Degerman (2008) en kvalitativ intervjustudie vid namn Assocationsverktyg 

som ett sätt att studera studenters diskussion kring naturvetenskapliga begrepp. I Studien 

medverkade sju lärarstudenter och syftet vara att undersöka om  begreppsförståelse och 

förståelse för naturvetenskap har ett samband. Stolpe och Stadig Degerman (2008) hävdar likt 

Glen och Dotger (2009) att naturvetenskapliga begrepp som inte anknyter till elevers vardag 

blir svårare att förstå. Därav bör undervisningen syfta till ett samband mellan elevers vardag 

och naturvetenskapliga upplevelser för att bli betydelsefull (Glen & Dotger, 2009). Även 

Skolverket (2017b) lyfter fram att undervisningen ska syfta till att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper om biologiska sammanhang i ämnet biologi. I Läroplanen (Skolverket, 2017b) 

understryks att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att 

veta mer om sig själv och sin omvärld. Glen och Dotger (2009) och Stolpe och Stadig 

Degerman (2008) hävdar att undervisningen bör syfta till att sammankoppla elevers 

erfarenheter med ny kunskap för att skapa ett biologiskt sammanhang. 
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Dock kan det finnas en problematik i hur elever uppfattar naturvetenskapliga begrepp i 

förhållande till verkligheten. Strömdahl (2002) menar att det kan vara svårt för eleverna att se 

en koppling mellan vardagliga uppfattningar och naturvetenskapliga fenomen samt dess 

förklaringar. Författaren indikerar även att naturvetenskapliga begrepp, ej med enkelhet, kan 

sammanfogas med elevers vardag eftersom naturvetenskap tenderar att befinna sig utanför sunt 

förnuft och vardagsverklighet. Magntorn och Magntorn (2004, s.107) presenterar i sin artikel 

Artkunskap – en väg till djupare ekologisk förståelse en teoretisk diskussion där de belyser 

användningen av naturen och närmiljön för att ge elever upplevelser av biologiska fenomen, 

vilket forskarna hävdar bidra till en konkret förståelse hos elever för det naturvetenskapliga 

språket. Däremot indikerar Högström, Ottander och Benckerts (2006, s.65) resultat att 

laborativt arbete inte alltid möter de krav som förväntas på undervisningen, utan snarare 

förvirrar eleverna och deras förståelse av det naturvetenskapliga språket. Högström, Ottander 

och Benckerts (2006, s.56) har genomfört en studie baserat på intervjuer där 11 

naturvetenskapslärare deltog. Syftet med studien var att undersöka hur laborationer och ett 

genomtänkt utformande av dessa kan påverka elevers lärande positivt. Magntorn och Magntorn 

(2004) samt Högström, Ottander och Benckets (2006) hävdar att upplevelser av biologiska 

fenomen skapar en konkret förståelse men att det även kan finnas nackdelar med laborativ 

biologi. 

Fägerstam och Bloms (2012, s.64) resultat indikerar att ämnesspecifika begrepp bör sättas i ett 

sammanhang för att eleverna ska kunna förstå innebörden. Forskarna har genomfört en 

intervjustudie där 85 elever har deltagit i 4 olika klasser. De hävdar att genom ett undersökande 

arbetssätt skapas möjligheter att se biologiska fenomen och därmed bidra till diskussioner som 

kan öka begreppsförståelsen (ibid). Suppapittayaporn, Emerat, Arayathankitkul (2010) har 

genomfört en kvantitativ studie där 300 elever deltog. Forskarnas resultat indikerar på att 

pararbete i ett undersökande arbetssätt bidrog till att elever anammade naturvetenskapliga 

begrepp. Genom tidigare uppfattningar och upplevelser av begrepp kunde elevers erfarenheter 

utmanas och därmed skapa nya kunskaper och tillvägagångssätt till att förklara ämnesspecifika 

begrepp. Däremot skriver Baser (2006, s.72) i sin studie att ju mer väletablerad en 

missuppfattning är av ett begrepp och fenomen hos eleverna, desto svårare blev den 

begreppsförändrande processen. Forskaren genomförde en kvantitativ studie med för och efter 

test där 74 elever deltog (ibid). Baser (2006) och Fägerstam och Blom (2012) samt 

Suppapittayaporn, Emerat och Arayathankitkul (20120) hävdar att ett undersökande arbetssätt 
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ökar begreppsförståelsen och att elevers tidigare erfarenheter av begrepp kan utvecklas och 

utmanas till vetenskapliga begrepp. 

5.3 Sammanfattning 

Enligt Skolverket (2017b) har naturvetenskapen en stor betydelse för människan och det står 

att biologins begrepp ska finnas med i undervisningen. Elever tenderar att ha problem att knyta 

an till de naturvetenskapliga begreppen. Användningen av naturen skapar en upplevelse av 

fenomen vilket bidrar till en konkret förståelse av begrepp. Dock krävs samtal och diskussion 

för att utveckla begreppsförmågan. Däremot kan laborativ biologi skapa förvirring hos eleverna 

och deras förståelse för begrepp. Elever förstår begrepp via resonemang, samtalskontexter, 

diskussion och argumentation. Genom att elever kan resonera bygger de broar för att komma 

fram till nya insikter. Varje naturvetenskaplig lektion är en språklektion. Elever kan ha en 

vardaglig uppfattning av ett begrepp som inte stämmer överens med den faktiska betydelsen. 

För att förstå de naturvetenskapliga begreppen behövs observationer i relation till diskussion.  

Det är väsentligt att eleverna lär sig det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. Sociala 

samspelet och språket har en stor betydelse för det naturvetenskapliga lärandet. Däremot finns 

det nackdelar i det sociala samspelet då vissa sällan utmanar sin egen biologiska kunskap. Dock 

bidrar pararbete i ett undersökande arbetssätt till att elever anammade naturvetenskapliga 

begrepp. 

6 Metod 

Under denna rubrik presenteras de metoder och tillvägagångssätt som präglat denna studies 

arbetsgång. I detta avsnitt har författarna valt att ta ståndpunkt i Bryman (2011, s.370) där han 

skriver att en studies tillvägagångssätt och innehåll ska kunna följas på ett sätt som präglas av 

transparens och tydlighet, så i detta avsnitt kommer författarna beskriva arbetsprocessen så 

tydligt som möjligt.  

6.1 Studiens metod 

Denna studie är en kvalitativ studie där insamlad data har analyserats med hjälp av olika steg 

inom ramen för kvalitativ analys. Ahrne och Svensson (2015a, s.9) indikerar att en kvalitativ 

metod kan användas som en övergripande definition av metoder som bygger på empiri som 

inte utformats för att analysera kvantitativt med statiska metoder och redskap. I denna studie 

utgör transskript av videodokumentation samtal empirin, och därför även studiens resultat, efter 

genomförd analys.  
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Videodokumentationen ägde rum under våren 2018 som ämnade dokumentera elevers samtal 

i par kring naturvetenskapliga fenomen. 31 elever deltog i filmerna och sammantaget spelades 

4 timmar och 44 minuter film in. En utförligare beskrivning av detta tillvägagångssätt beskrivs 

under kommande avsnitt.  

6.2 Förutsättningar och urval 

Den empiri som ligger till grund för denna studies resultatdel samlades in på två skolor, på två 

orter, i två olika kommuner. En av dessa skolor innehåller klasser från förskoleklass till årskurs 

3, och den andra innehåller klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Den skolan som erhöll 

klasser upp till årskurs 9 var en mångkulturell skola som tidigare inte fokuserat på undervisning 

med begreppsinlärning i par. På den skola som erhöll klasser upp till årskurs 3 skedde en 

kontinuerlig begreppsinlärning i par men inte i ämnet biologi. På båda skolor deltog årskurs 2 

i videodokumentationen. Eleverna på båda skolor arbetade tematiskt med biologiska begrepp 

genom ett varierat arbetssätt.  

De tre lektioner som ligger till grund för empirin (Bilaga 1) syftar till att eleverna skall få 

kunskaper i området träd och knoppar. Den första lektionen fick eleverna en introduktion av 

arbetsområdet där de undersökte träd i närmiljön samt talade om de olika begreppen. Den andra 

lektionen arbetade eleverna med begreppen genom att placera dem på en bild. Eleverna fick en 

stencil och fick sedan i par komma överens om vilket begrepp som skulle placeras var. Den 

tredje lektionen benämndes som knoppjakt. Eleverna fick i uppgift att artbestämma de knoppar 

som fanns i närmiljön. De fotograferade knopparna och stammen samt tog med knopparna in 

för att undersöka dem med lupp. Till sin hjälp hade de en flora samt en mall för 

undersökningen. Den fjärde och sista lektionen fick eleverna beskriva begreppen med hjälp av 

bilder. De arbetade i par där en elev försökte förklara vad som fanns på bilden och kamraten 

skulle gissa vilket begrepp som förklarades. 

Videodokumentationen av samtalen skedde i par där elever från samma årskurs deltog. De 

elever som genom en samtyckesblankett med föräldrars påskrift givit sin tillåtelse att bli 

filmade fick delta. Totalt deltog 31 elever i videodokumentationerna. Även paren som filmades 

blev slumpmässigt valda, för att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt. Det aktuella 

bortfallet av elever kan förklaras med önskningar om att inte deltaga, tillfälliga sjukdomar, och 

att alla par inte filmades. Detta bortfall kan ha påverkat studies resultat negativt, men då mer 

än hälften av eleverna i klasserna filmades så får empirin ändå anses vara representativ för den 

aktuella åldersgruppen.  
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Utifrån Bryman (2011) klassas urvalet i denna studie som ett bekvämlighetsurval, vilket 

definieras som ett urval i vilket forskaren väljer ut deltagare som är lättillgängliga och kända 

för forskaren tack vare exempelvis befintliga relationer. Dovemark (2007) belyser att de roller 

som kan ha intagits kan klassas som deltagande observatörer, då forskning var sekundärt och 

deltagandet i gruppen var överordnat forskning. Då möjligheten av roller skulle ha påverkat 

forskningens resultat går att diskutera, och kanske kan elevernas vilja att tillmötesgå en person 

de känner ha resulterat i annorlunda diskussioner, eller en osedvanligt hög förmåga att 

koncentrera sig på given uppgift.  

6.3 Insamling av empiri 

Insamling av empiri hämtades genom undervisning både utomhus och inomhus. Författarna 

ville skapa en varierad undervisning där fokus låg på kommunikation elever emellan. För 

gällande studie så användes videodokumentation som metod för dokumentation av elevernas 

samtal. Eleverna delades slumpmässigt in två och två. Eleverna placerades bredvid varandra 

vid ett rektangulärt bord och videokameran placerades på ett stativ i ett läge där eleverna syntes. 

Samtidigt behövde kameran stå nära eleverna som möjligt för att kvalitéten på filmerna skulle 

bli bra. Diskussionerna hade eventuellt kunnat spelas in med bara ljudupptagning, men då ett 

utförligt datamaterial även inkluderar exempelvis en tydligare översikt av vem som pratar när, 

så föll valet på videoupptagning. Lindgren (2012, s.52) belyser att med hjälp av 

videodokumenatation kan forskaren registrera större kvantitet och mer utförlig data än genom 

till exempel observation. Bjørndahl (2013, s.72) lyfter ett perspektiv med inspelat material, då 

författaren skriver att inspelad data kan granskas om och om igen. Dessutom indikerar han att 

forskaren genom videodokumenatation inte går miste om information som kan falla bort i de 

fall då annan dokumentationsmetod, så som ljudupptagning, används.   

6.4 Analysarbete 

Analysen i denna studie har tagit ståndpunkt i Elo och Kyngäs (2008, s.107-109) benämning 

av en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen användes i denna studie för att beskriva vad 

eleverna diskuterar i sina samtal och på vilket sätt de stöttar varandra i deras begreppsförståelse. 

Med hjälp av denna analysmetod analyserades svaren till frågeställningen i denna studie: Hur 

stöttar elever varandra i sina lärandeprocesser i samtal kring biologiska fenomen och begrepp 

inom arbetsområdet träd och knoppar? 

Då denna studie består av kvalitativ data definieras därför analysen som kvalitativ. Dock 

skriver Elo och Kyngäs (2008, s.109) att en analys kan vara både kvalitativ och kvantitativ. 



14 

 

Forskarna hävdar även att en kvalitativ analys kan användas både i induktiva och deduktiva 

studier beroende på vilket syfte som finns med studien. I vår studie kommer vi att använda oss 

av en deduktiv metod då vi utgår från teoretiska begrepp mediering och stöttning för att finna 

mönster i vår empiri. Syftet med denna studien är att skapa förståelse för hur elever samspelar 

och hjälper varandra i par samtal kring frågor som rör naturvetenskapen och dess begrepp. I 

vår tidigare forskning uppmärksammade vi begrepp som talar för vårt intresse av 

begreppsinlärning. Dessa begrepp är resonera, diskutera, språk, samt erfarenheter. Med hjälp 

av dessa begrepp kommer vi analysera vår empiri ytterligare sammankopplat med de teoretiska 

begreppen.  

För att undersöka vad eleverna samtalade om samt hur de stöttade varandra så granskades först 

alla videodokumentationer i sin helhet och sedan togs sekvenser ut som berörde våra analytiska 

begrepp. Allt empiriskt material transkriberades för att ha en överblick över empirin och kunna 

ta ut sekvenser passande studien. Bjørndahl (2005) hävdar att transkribering är en viktig och 

fördelaktig del i analysarbetet, då man genom att transkribera får syn på specifika mönster och 

får en bättre överblick av de inspelade situationerna.  

Vår empiri granskades genom de teoretiska begreppen, mediering och stöttning för att sortera 

upp materialet. De teoretiska begreppen användes för att kunna göra ett urval i vår insamlade 

dokumentation för att hitta det som är väsentligt att granska för vår studie. Här valde vi 

sekvenser där vi kunde se mediering och stöttning. Författarna valde därmed att färgkoda de 

olika begreppen med hjälp av två olika färger, mediering kodades med blått och stöttning med 

rött. Utifrån de teoretiska begreppen kunde vi sedan med hjälp av sortering baserat på vår 

frågeställning se mönster som skapade underrubriker. Dessa underrubriker är Vidareutvecklar 

resonemang, Elever undersöker samt Ifrågasätter resonemang.  

6.5 Forskningsetiska principer och ställningstagande 

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande 

och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle 

(Vetenskapsrådet, 2017). Genom hela insamlingen av empiri har  Vetenskapsrådets (2017) fyra 

principer tagits i beaktning. Dessa fyra benämns som: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Kopplat till insamlingen av empirin i denna studie 

har alla medverkande parter; lärare, elever, vårdnadshavare samt rektorer informerats om 

studiens syfte. Vid uppstarten informerades även handledare som godkände sin medverkan. 

Alla elever blev informerade om att de har rätt att ändra sitt godkännande under arbetes gång. 
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Vårdnadshavare fick innan forskningens uppstart ta del av en blankett där de kunde ge sitt 

medgivande skriftligt till att deras barn deltog i aktionerna (bilaga 2). Vi delgav information 

gällande hur personuppgifter avidentifieras och behandlas, det vill säga att inga 

personuppgifter eller namn framkommer. Transkriberingen av det insamlade materialet 

kommer endast att användas till forskningssyfte och kommer sedan raderas. Alla elever som 

figureras i det transkriberade materialet har tilldelats fiktiva namn samt att flickor kan ha fått 

pojknamn och vice versa så att identifiering av dessa elever är omöjlig att genomföra.  

7 Resultat och analys 

Denna studies resultat presenteras i tre kategorier, som besvarar studiens frågeställning: Hur 

stöttar elever varandra i sina lärandeprocesser i samtal kring biologiska begrepp och fenomen 

inom arbetsområdet träd och knoppar? Resultatet är indelat i 3 tre kategorier som presenterats 

under en huvudrubrik. Kategorierna är Vidareutveckla resonemang, Elever undersöker samt 

Ifrågasätter resonemang.  

7.1 Elevers begreppsförståelse i kommunikation 

Ett mönster vi såg i vår empiri var Vidareutveckla resonemang. I våra transkriberingar såg vi 

tydligt ett samspel som skedde elever emellan där de resonerade fram ett svar. Eleverna 

vidareutvecklade resonemang vilket bidrog att de kom fram till naturvetenskapliga begrepp. 

Ännu ett mönster som var återkommande var Elever undersöker. I empirin kunde man se en 

tydlig koppling där eleverna använder sig av yttre verktyg för att testa sig fram till ett svar. 

Genom dessa verktyg kan innehållet medieras till eleverna och hjälpa dem att testa sig fram. 

Det återstående mönstret var Ifrågasätter resonemang där eleverna inte omedelbart 

accepterade den andres tankar och därmed ifrågasatte hur de tänkte för att komma fram till ett 

svar. Det var vanligt att eleverna uttryckte sina egna kunskaper i motsats till den andres kunskap 

vilket därmed skapade en djupare förståelse och en mer noggrann tankegång.  

7.1.1 Vidareutveckla resonemang 

Eleverna hade fått i uppgift att skriva begrepp på en bild av ett träd (lektion 2, bilaga 1). 

Karin och Jens stöttar varandra genom att vidareutveckla resonemang.  

Karin 1 - Men vad är det där nu igen. Det är som ett skydd som sitter på stammen typ ett skal. 

Jens 1- Skal? 

Karin 2- Nä det heter inte skal på ett träd. Åå jag kommer ihåg… Stam och… tänk! Jag minns inte vad de 

heter. Jag vet vad det är men minns inte vad det heter. Vissa träd har ju sånt där, asså där borta är de ju 
vissa som plockat av det från träden, typ skalat. 

Jens 2- Typ årsringar? 
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Karin 3- Näää. Sånt som sitter som skydd för trädet. Det är som skydd tycker jag. 

(Jens pekar på ett annat begrepp). 

Jens 3- Men detta känns som gren men de har vi ju skrivit. Kan det vara samma? 

Karin 4- Är detta löv, då är detta med löv, eller? Men vad är detta? (pekar på bark). 

Jens 4- Menar du det som sitter längst ut eller längst in eller hur menar du? 

Karin 5- Det sitter längst ut. 

Jens 5- Det som är på trädet. 

Karin 6- Ja det som är längst ut typ som ett skydd för trädet. 

Jens 6- Du menar det som man skalar med en sån där täljare? 

Karin 7– Ja.. Men jag minns inte vad det heter, vad är skyddet på ett träd? 

Jens 7- Jo men det måste ju vara bark du menar? 

Karin 8- Just det! De heter ju bark. 

Utifrån analysen av citatet kan vi utläsa att det sker en kontinuerlig stöttning mellan två elever 

med varierande erfarenheter vilket blir både en utmaning och resurs. Genom bilden skapas ett 

yttre verktyg som kan bidra till en mediering. Trots verktyget har Karin problem att finna rätt 

begrepp. I yttrande två av Karin försöker hon förklara vad hon menar genom att beskriva vart 

i närområdet man kan finna det begreppet. Därefter i yttrande sex beskriver Karin begreppets 

funktion varpå Jens inte riktigt förstår och går vidare till nästa begrepp. Karin kan inte riktigt 

sluta tänka på begreppet och är beslutsam med att de ska komma fram till det rätta svaret. Hon 

fortsätter därför att försöka beskriva begreppet som det yttersta lagret på trädet och till följd av 

detta förstår Jens att hon menar begreppet bark. Karin har svårigheter med att minnas vad de 

olika begreppen heter. Hon associerar till liknande begrepp för att finna det rätta samt för att 

Jens ska förstå vad hon menar. Jens stöttar henne genom att vidareutveckla resonemang som 

hjälper Karin att finna begreppet hon söker. Med hjälp av stöttning och tidigare erfarenheter 

samt associationer kan eleverna uppnå koncensus tillsammans. Sammanfattningsvis associerar 

eleverna till tidigare erfarenheter när de vidareutvecklar resonemang. 

Vi kan även se i vår resterande empiri att flera elever använder sig av stöttande frågor för att 

vidareutveckla resonemang. Eleverna använder dessa frågor för att hjälpa varandra framåt. 

Deras val av frågor gör att kamraten kan komma vidare i sin tankegång och reflektera över det 

som diskuterats tidigare. Även i detta citatet nedan stöttar eleverna varandra. 

Ellen 1 - Men vad är detta? (eleven pekar på bark) 

Erik 1 – Vilket menar du, det bruna? 

Ellen 2 - Det som sitter här (pekar på trädets bark). 

Erik 2 - Det som är på trädet. 

Ellen 3 - Ja det som är utanpå, typ som hud för trädet. 
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Erik 3 - Du menar det som man kan dra bort med typ en kniv? 

Ellen 4- Jaa… men vad heter det då? Jag minns inte...Vi pratade ju om det där ute men jag minns inte! 

Erik 4- Jag vet inte, det är ju typ som hud... 

Ellen 5– Ja precis..  

Erik 5 – Kan det vara bark? 

Ellen 6 – Jo det är det nog! 

Erik 6 – Ja det känns som det. 

Uppgiften i detta fall är att eleverna skall kunna beskriva begrepp utifrån en bild (lektion 4, 

bilaga 1). Utgångspunkten är att eleverna försöker komma fram till begreppet bark. I yttrande 

ett av Ellen börjar hon resonera utifrån en öppen fråga där hon frågar Erik om han vet vilket 

begrepp hon söker. Erik stöttar Ellen genom att försöka få henne att vidareutveckla sina tankar 

för att komma fram till rätt begrepp. Eleverna associerar till tidigare erfarenheter för att öka 

möjligheten att komma fram till ett svar. Till slut lyckas Erik komma underfund med begreppet 

och Ellen instämmer. Genom att Ellen och Erik använder sig av yttre och inre verktyg skapas 

möjligheter att vidareutveckla resonemang vilket skapar en gemensam förståelse. Genom 

stöttande frågor i samtalet kan elever finna vägar tillsammans för att komma fram till en 

gemensam förståelse. Avslutningsvis stöttar eleverna varandra i deras tankegångar för att 

vidareutveckla resonemang. 

7.1.2 Elever undersöker  

I sekvensen nedan resonerar elever kring knoppens egenskaper för att kunna bestämma vilken 

art den tillhör. Eleverna arbetar två och två och har en kvist med knoppar på som är deras 

undersökningsmaterial. Till elevernas hjälp har de en flora samt en lupp för att kunna undersöka 

noggrannare (lektion 3,bilaga 1).  

Mattias 1– Jag tycker den är brun.  

Linda 1 – Det tycker jag också. 

Linda 2 – Sen, hur känns den?  

Linda  3– Jag tycker den är lite mjuk. 

Mattias 2– Jag tycker att den är len och glänsande. 

Linda 4- Vänta jag får kolla. 

Mattias 3- Glänser den?  

Linda 5– Neej , den glänser inte.  

Mattias 4– Nej, det gör den inte.  

Mattias 5– Storlek, ooj !  

Mattias 6 - Hallå jag tycker att knoppen är en halv centimeter. 

Linda  6– Mmm , ja håller med, det är den! 
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Utifrån sekvensen kan vi utläsa interaktion i elevernas undersökning av knoppen. I yttrande två 

av Mattias uttalar han först att knoppen är len och glänsande men Linda väljer att undersöka 

knoppen och yttrar att knoppen inte glänser. Mattias inser då att hans beskrivning inte var 

korrekt och håller med Linda. Genom floran kan eleverna beskriva knoppens utseende och 

därmed kunna artbetsstämma knoppen. För att kunna utföra en stöttning använder sig 

deltagarna av språket som inre verktyg. De använder sig även av språket för att bland annat 

bestämma egenskaper på knoppen. De ställer frågor till varandra gällande hur knoppen känns, 

storlek, färg och struktur. Det språkliga verktyget medierar verkligheten till människor vilket 

skapar nya insikter. Detta sker via samtal och frågeställningar. I uppgiften undersöker Linda 

och Mattias knoppens egenskaper tillsammans. I yttrande två av Linda ställer hon en fråga som 

bidrar till att undersökningen kommer framåt. Hon uppmanar Mattias till att titta på knoppens 

egenskaper. Samtalet och frågorna som ställs blir väsentliga för att komma fram till rätt 

artbestämning. Sammanfattningsvis använder eleverna sig av yttre verktyg för att testa sig fram 

och därmed stötta varandra genom frågor via deras nya insikter.  

En annan situation där eleverna undersöker objekten synliggjordes i materialet. Denna 

sekvens är från samma undervisningssituation som ovan.  

Elin 1 -  Ja knoppen är ganska klibbig (söker i floran). 

Erik 1-  Den har i alla fall en lång spets. 

Elin 2-  Jaa det har den, vi får kolla lite mer. Kan det vara .. (bläddrar i floran). 

Erik 2- Elin! Känn om den är hårig? 

Elin 3-  (Känner på knoppen) Den är inte hårig. 

Erik 3- Jag skulle tro att det är en asp. Vad tror du? 

Elin 4- Det finns typ inga andra i boken som beskriver den så, så det är nog en asp. 

Genom att eleverna hjälps åt att bestämma knoppens egenskaper kommer de fram till att det 

inte finns någon annan knopp än asp som har de kännetecken som deras knopp har. Elin väljer 

dock först att leta i floran efter liknande knoppar som deras egen men i yttrande 2 uppmanar 

Erik Elin att känna på knoppen och därmed testa sig fram för att komma fram till ytterligare ett 

kännetecken. Genom att Elin undersöker knoppen med hjälp av Eriks stöttande frågor kommer 

de fram till att de kan utesluta knoppar som inte passar in på beskrivningen. De yttre verktygen 

hjälper Erik att utmana och stötta Elin i hennes tankegång för att klara uppgiften. Genom 

stöttning i samtal kan elever komma fram till nya insikter tillsammans.  Det är framgår i 

sekvensen att eleverna undersöker kvisten med knoppar för att resonera och  för att kunna 

komma fram till ett svar. Genom att använda sig av ett yttre verktyg kan nya samtal och insikter 

förekomma. Kvisten blir ett verktyg som eleverna kan utgå från när de resonerar för att komma 
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fram till ett svar. Det blir även tydligt att floran utgör ett medierande verktyg som hjälper 

eleverna framåt i sin diskussion. Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna hjälper varandra att 

komma framåt i arbetet med hjälp av yttre verktyg, i detta fall genom att använda sig av en 

flora och knoppar som de analyserar. Genom samtalet de för använder de sig av språket som 

inre verktyg och kan på så vis komma fram till nya insikter. 

7.1.3 Ifrågasätter resonemang 

Eleverna har fått i uppgift att placera olika naturvetenskapliga begrepp som relaterar till trädet 

på en bild (lektion 2, bilaga 1). Eleverna resonerar kring vart begreppen ska placeras på trädet 

men är inte riktigt överens om vilket begrepp som skall placeras vart.   

Marcus 1- Det där måste vara löv, eller? 

Lisa 1- Nä det där måste vara kronan. 

Marcus 2- Varför det? De ser ju ganska lika ut. 

Lisa 2- Men det är krona för det är ett streck till alla löven tillsammans. 

Marcus 3– Aha, men då måste det vara löv (pekar på ett annat streck). 

Lisa 3– Ah de är löv och det är rötter. 

Marcus 4- Jag skriver löv här och rötter här, och krona. 

Lisa 4- Men vad är det? 

Marcus 5- Jag vet inte... 

Marcus 6- Det måste vara något vi pratat om där ute tror jag. 

Lisa 5- Det kanske är stubbe. 

Marcus 7– Mmm..Fast vi har ju inte pratat om stubbar. Det kan ju vara det där vi tittade på.. Det som sitter 
på trädet, det där som va brunt och strävt.  

Lisa 6- Det kan vara bark, ska vi ta bark? 

Marcus 8- Mm vi testar bark, det borde det vara för vi pratade ju om det innan när vi va ute. Fast det kan ju 
vara stam med.. 

Lisa 7– Men vi tar bark, det borde det ju vara. 

Eleverna Marcus och Lisa samtalar om vilka begrepp som passar in var. De diskuterar olika 

alternativ för att komma fram till ett svar. När det tittar på bilden upptäcker de att beroende på 

tidigare erfarenheter har Marcus och Lisa olika definitioner av begreppen och därmed kan 

begreppen placeras på olika delar av bilden. Marcus och Lisa ifrågasätter varandra och 

resonerar kring de olika begrepp som är aktuella. När de diskuterar och associerar till sina 

tidigare erfarenheter kommer de fram till ett rimligt svar genom att stötta varandra i sina tankar. 

När Marcus och Lisa ifrågasätter varandra medierar en av dem den information som behövs 

för att de ska komma fram till ett svar och gör att den andra förstår. I yttrande sex av Marcus 

tänker han tillbaka på tidigare undervisningssituationer för att minnas vilka begrepp som är 
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relevanta för uppgiften. Marcus och Lisa relaterar begreppen till sin vardag och sina 

naturvetenskapliga upplevelser, de biologiska begreppen blir då enklare för eleverna att förstå. 

När Marcus och Lisa samtalar associerar de till de yttre verktyg de använt sig av i tidigare 

undervisning exempelvis träden de undersökte i deras närmiljö. I ovan analys kan vi se att 

eleverna ifrågasätter varandra i samband med mediering för att komma fram till ett resultat. 

Vi kan även se i vår resterande transkribering att eleverna använder sig av både yttre och inre 

medierande verktyg. Eleverna stöttar varandra med hjälp av de medierande verktygen och 

uppmanar kamrater emellan till att undersöka för att lära. Uppgiften eleverna har fått är att 

artbestämma olika knoppar med en flora som hjälp(lektion 3, bilaga 1). 

Rut 1- Det kanske är den? (Pekar i floran). 

John 1- Aaa.. Eller kanske den? (Pekar på en annan knopp). 

Rut 2- Fast det kan inte vara den för de är rund och denna är spetsig. 

John 2- Men denna då? Den är ju mer spetsig och så ser den större ut. 

Rut 3- Ja, kanske. Men vi måste läsa om den först så det stämmer. 

(Rut läser högt för John om knoppen). 

John 3 – Nä, det är inte den. 

Rut 4-  jo men om man tittar jättejätte nära så är det som små lager, ser du? Och så är den lite grön med. 

(Rut håller fram en lupp mot John som tittar på knoppen). 

John 4-  Jaa. Det är den! 

Rut 5- Hur luktar den då? 

John 5- Den luktar konstigt, typ disktrasa! 

Rut 6- Ja de gör den! Då måste det vara den! 

När eleverna samtalar och det sker en diskussion får de andra insikter och kan utmana sitt 

tänkande. John och Rut undersöker en knopp och tar hjälp av floran som yttre medierande 

verktyg. Eleverna är inte överens och ifrågasätter den andra deltagarens resonemang men kan 

tillsammans med verktygen och samtal komma fram till ett svar. Rut läser faktatexten i floran 

högt för John för att de skall kunna diskutera samma innehåll för att artbestämma knoppen. 

Till en början är John inte övertygad om att det är just den knoppen. Rut förklarar då i yttrande 

fyra varför det borde vara den knoppen och uppmanar John till att undersöka knoppen och 

upptäcker då egenskaperna som stämmer överens med knoppen. De samtalar om egenskaper 

så som färg och form men även lukt då knoppen beskrivs som att den luktar disktrasa. Utifrån 

denna diskussion och resonemang kan det komma fram till vilken art det är. Avslutningsvis 

kan vi se att eleverna ifrågasätter varandras resonemang vilket leder till att de behöver förklara 
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och argumentera för sina tankar. Det vi uppmärksammar är att eleverna är beroende av yttre 

verktyg för att komma fram till ett svar. 

8 Diskussion och slutsats 

8.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens för- och nackdelar. Datainsamlingsmetod och analysarbete 

kommer att belysas ur olika perspektiv. Även studiens tillförlitlighet kommer att resoneras ur 

olika synvinklar.  

Vår studie bygger på en kvalitativ metod där observationer har blivit vårt empiriska material. 

En kvalitativ metod söker förståelse för ett sammanhang genom att man beskriver och tolkar 

det man kan observera för att få fram ett resultat (Olsson, Sörensen, 2007,s.13). Resultatet blir 

då knutet till en specifik miljö och de situationer som uppkommer (ibid). I denna studie blir 

forskningen knuten till två specifika skolor, två valda klasser och i begreppsanvändning som 

passar klassens utformning. Detta bidrar till att överförbarheten av arbetet blir låg. Även 

Bryman (2011, s.355) hävdar att kvalitativa studier fokuserar på ett djup snarare än bredd, 

vilket bidrar till en svårighet att generalisera kvalitativa studier. Dock skapar kvalitativa studier 

en möjlighet att kunna förändra de valda skolornas undervisning och möjligheter.  

I studien skapades empirin med användning av filminspelning. Vi valde att använda oss av 

videodokumentation för att få en större kvantitet i empiri och även mer utförlig data då vi även 

fick möjlighet att titta på kroppsspråk och interaktion. Detta tar vi ståndpunkt i Lindgren (2012, 

s.52) som även han hävdar att filminspelning skapar en större möjlighet att till en större 

empiriinsamling vilket ökar möjligheten till att få ett korrekt resultat. Däremot har båda 

författarna varit kända för eleverna innan vilket skulle kunna påverka inspelningarna då 

eleverna gärna tar en annan roll framför kameran. Dock är det inte säkert att samtalen som 

filmades hade sett likadana ut om filmkameran inte varit närvarande, men Björndahl (2013) 

skriver att endast det som har filmats kan studeras, och inte vad forskaren tror hade skett utan 

filmkamerans närvaro.  

Författarna kunde ha valt att använda intervjuer för att öka datamaterialet men eftersom det 

skedde kontinuerliga filminspelningar var empirin tillräcklig för att kunna komma fram till ett 

resultat. Dock uppmärksammades i genomförandet av studien vissa nackdelar med 

videodokumentation, så som svårigheter att höra elevernas röster, en ändring i de 
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medverkandes personlighet och hur kameran drog till sig onödig uppmärksamhet. Dessa 

aspekter hade dock en tendens att ebba ut allt eftersom tiden fortgick.  

Författarna indikerar att trots att videodokumenatation har både för- och nackdelar ansågs 

metoden vara av vikt för genomförandet av studien då empirin har kunnat granskats om och 

om igen. Även om inte samtalets alla aspekter presenteras i resultatet, exempelvis 

gestikuleringar, så blev samtalen enklare att följa när den elev som talar syns. Utan 

videodokumentation kan elever låta väldigt lika till rösten när det samtalar. 

Videodokumentationen gör det enklare att skilja eleverna åt samt att man kan se deras 

ansiktsuttryck vilket bidrar till ett stöd vid samtalstolkningen. Videodokumentationerna har 

således hjälp till att skapa resultatdiskussionen nedan trots att de inspelade materialet innehåller 

relativt få timmar. Bryman (2011) hävdar dock att en studies trovärdighet präglas av hur klar 

bild av verkligheten som förmedlas, och dessa relativt få timmar kan alltså påverka denna 

studiens trovärdighet. Men eftersom det inspelade materialet talar för flera liknande upprepade 

situationer upplevs resultatet som trovärdigt. 

En svårighet med analysarbetet är att inte blanda in egna värderingar, därför valde författarna 

att använda sig av en deduktiv analysmetod. Trots att författarna använt sig av en deduktiv 

analysmetod med utgångspunkt i teoretiska analysverktyg för att tolka resultatet finns det 

svårigheter med att förhålla sig helt objektivt då resultatet är baserat på egna tolkningar av 

empiri kopplat till teori. Bryman (2011) belyser att för att kunna styrka resultatet måste 

forskaren framkallat resultatet på ärliga forskningsvillkor samtidigt behöver forskaren ha 

kännedom om att det inte går att erhålla fullständig objektivitet i social forskning. För att öka 

trovärdigheten för studien har författarna valt att skriva fram ett teoretiskt ramverk att stötta sig 

mot. Detta anses minska risken för personliga värderingar. Utifrån det teoretiska ramverket har 

empirin granskats och utifrån ZPD kunde vi finna våra analysbegrepp som är mediering och 

stöttning. Författarna kunde däremot inte använda sig av det teoretiska begreppet ZPD då det 

inte är möjligt att mäta elevernas utvecklingszon via observationer. Gällande de analytiska 

begreppen som studien förhåller sig till kan man dock ställa sig kritiskt till om vi verkligen kan 

se att eleverna använder sig av stöttning och att ett medierat lärande sker. Vi kunde tydligt se 

att det skedde en stöttning elever emellan i vår empiri men vi kan inte veta med säkerhet att 

eleverna verkligen lärde sig något på djupet eller om det var något som skedde i stunden. 

Författarna gav dock eleverna möjligheter till att utveckla de naturvetenskapliga begreppen 

genom samtal vilket eleverna kanske inte hade fått möjlighet till annars.  
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8.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de centrala slutsatserna från denna studies resultat i 

ljuset av tidigare forskning. 

Utifrån resultatet kan vi se att eleverna ifrågasätter varandras resonemang vilket bidrar till en 

djupare diskussion där eleverna skapar en överenskommelse. Genom att argumentera för sina 

åsikter och ställningstaganden skapas det broar till flera synsätt. Dock hävdar Lemke (1990) 

att varje naturvetenskaplig lektion är en språklektion där eleverna tränar på sin förmåga att 

diskutera. Nilsson (2005, s.68) belyser att i diskussioner kan elever söka efter broar mellan 

flera synsätt samt skapa en överenskommelse som innehåller båda synsätten.  

Utifrån vår empiri kan vi se att eleverna för ett resonemang kring deras uppfattningar där de 

ifrågasätter varandra men att de har svårt att finna den rätta förklaringen till fenomenen. När 

eleverna ifrågasätter varandra leder detta till nya insikter vilket kan skapa en förståelse för det 

naturvetenskapliga innehållet. Duit och Treagusts (2003, s. 671) belyser att elevers 

uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen inte alltid överensstämmer med det 

naturvetenskapliga innehållet.  Även Löfgren, Schoultz, Johnsson och Östergaard (2014, s.143) 

hävdar att det sociala samspelet och språket har en stor betydelse för elevers naturvetenskapliga 

lärande. Vidare belyser forskarna att elever ska kunna utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap via kommunikation. Däremot indikerar de att det krävs gruppkonstellationer 

som är kunskapsmässigt beblandade för att elever ska kunna dra nytta av varandras kunskaper. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att det nödvändigtvis inte behöver vara kunskapsmässigt blandade 

gruppkonstellationer då vi slumpmässigt har valt ut våra par. Eleverna hade ett socialt samspel 

där de resonerade kring naturvetenskap via kommunikation.  

Från vår empiri ser vi att eleverna använder sig av kontexten i samtalssituationer för att 

beskriva naturvetenskapliga begrepp. Eleverna konstruerar samtalet utifrån en kontext där 

bådas språkkunskaper i naturvetenskap blir viktiga för helhetsförståelsen. Lemke (1990) 

indikerar att det ska ske innebördsrika kontexter för att elever ska kunna skapa en 

helhetsförståelse för naturvetenskapen. Nilsson (2005, s.61) belyser att elever kan skapa 

förståelse av naturvetenskapliga begrepp via resonemang. Hon indikerar även att i diskussioner 

kan elever argumentera och tolka sina erfarenheter i samtalet. Eleverna i vårt resultat indikerar 

förmågor på att argumentera och tolka varandras erfarenheter. Däremot visar vårt resultat att 

det är genom elevernas förmåga att vidareutveckla varandras resonemang som detta kan ske. 
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Vårt resultat visar att elevernas förmåga i att stötta varandra kan skapa möjligheter att kunna 

vidareutveckla resonemang. 

I vår empiri kan vi se att eleverna använder sig av mediering för att undersöka knoppens 

egenskaper. Genom de yttre verktygen skapas en mediering som eleverna sedan kan använda 

sig av för att komma fram till nya insikter.  Fägerstam och Blom (20112, s.64) hävdar att 

ämnesspecifika begrepp bör sättas i ett sammanhang för att eleverna ska kunna förstå 

innebörden. Forskarna belyser att ett undersökande arbetssätt skapar möjligheter att se 

biologiska fenomen och därmed även öka begreppsförståelsen. Ändå hävdar Högström, 

Ottander och Benckerts (2006, s.65) att laborativt arbete inte alltid möter de krav som förväntas 

på undervisningen, utan snarare förvirrar eleverna och deras förståelse av naturvetenskapliga 

begrepp. Trots detta kan vi se utifrån vårt resultat att laborativt arbete inte skapade förvirring i 

denna studie. Genom ett undersökande arbetssätt där eleverna fick arbeta laborativt skapades 

stöttande frågor.  

Enligt Stolpe och Stadig Degerman (2008) krävs en koppling mellan elevers vardag och 

teoretiska begrepp för att de ska förstå kontexten av naturvetenskapliga fenomen. Däremot 

menar Strömdahl (2002) att det kan finnas en problematik hos elever att se kopplingen mellan 

det teoretiska begreppen och deras vardag. Dock kan vi se utifrån vårt resultat att eleverna inte 

tenderar att visa några svårigheter till att kunna koppla samman begrepp med deras tidigare 

erfarenheter. Glen och Dogter (2009) hävdar däremot att i de fall där eleverna inte kan eller 

vill använda sig av sin begreppsliga förmåga så tenderar de att mediera med ett vardagligt språk 

och därmed kopplar samman frågor och samtalsinnehåll till vardagliga upplevelser och 

erfarenheter.  

Utifrån vårt resultat använde eleverna stöttande frågor för att kunna föra ett resonemang. 

Shoultz (2000, s.27) hävdar att samtal och diskussion underlättar för att elever ska kunna 

utveckla begrepp. Däremot belyser Norberg Brorsson, Enghag och Engström (2014, s.59) att 

det finns sociala nackdelar då elever måste föra sin talan själv i parsamtal då de inte har en 

lärare som hjälper dem fram i samtalet. Denna studies resultat pekar dock på att elever inte fört 

sin talan själv utan att stöttning elever emellan skapat en väg framåt i samtalet. 

8.3 Slutsats 

Utifrån observationer från två valda klasser i årskurs två är syftet med denna vetenskapliga 

studie är att skapa förståelse för hur elever samspelar och hjälper varandra i parsamtal kring 
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frågor som rör naturvetenskapen och dess begrepp. I denna studie är dessa tre slutsatser särskilt 

framträdande:  

• Elevers samspel och stöttning av varandra i samtal kan se olika ut. Elever resonerar och 

diskuterar såväl som ifrågasätter samt vidareutvecklar andra elevers resonemang. 

• Elever tenderar att associera till tidigare erfarenheter för att kunna stötta 

samtalspartnern.  

• Elever använder sig av de yttre verktygen för att förmedla och förstå naturvetenskapliga 

begrepp. Genom interaktion med andra kan det bidra till nya insikter.  

9 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Utifrån vårt resultat har vi dragit lärdomar om vikten av samtal och diskussioner i elevgrupper.  

Även om resultatet inte är generaliserbart hävdar vi att det är betydande för vår kommande 

yrkesroll. Vi har uppmärksammat fördelarna med samspelet som sker mellan eleverna i en 

samtalskontext, vilket kan bidra till att eleverna vidgar sina tankar om naturvetenskapliga 

begrepp. Som lärare är det essentiellt att veta hur stöttning och mediering inom biologi kan 

påverka begreppsförmågan.  

Med utgångspunkt i samtalets betydelse för elevers begreppsanvändande finner vi det 

intressant att undersöka vidare hur lärare stöttar och integrerar elever i samtalsgrupper. Något 

som kan ligga till grund för vidare studier är att undersöka hur vägledande frågor som ställs av 

lärare kan bidra till en ökad begreppsanvändning hos elever. Ett första steg i denna medvetna 

stöttning skulle kunna vara en kartläggning gällande hur lärare ställer frågor i olika 

gruppkonstellationer. En frågeställning att arbeta utefter kan formas som följer: På vilket sätt 

påverkar frågor, ställda av en pedagog, elevers begreppsinlärning? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Pedagogisk planering   

Datum:  VT-18                                                                  Årskurs: 2   

Ämnen: svenska, biologi     

Arbetsområde:       

Träd och knoppar  

Tid:   

   

   

Övergripande mål och riktlinjer, LGR 11 kap. 1–2:   

   

Undervisningen ska syfta till att:   

• främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära,   

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

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga,   

• eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra,   

• de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas,    

• Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov,  

• Varje elev har rätt till att i skolan utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  

   

Syfte:   

• Undervisningen i ämnet svenska skall syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och 

om svenska språket. Genom undervisningen skall eleverna ges möjlighet 

förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Det innebär att eleverna 

genom undervisningen ska ges möjlighet till att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära. Eleverna skall få förståelse för att sättet man kommunicerar 

på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom kan eleverna ges 

förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.  

• Undervisningen i ämnet biologi skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva 

och naturen. Genom undervisningen skall eleverna ges möjlighet att ställa frågor om 

naturen utifrån egna erfarenheter och söka svar men hjälp av systematiska 

undersökningar och olika typer av källor. Undervisningen skall även bidra till att 

eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp och få förståelse för hur dessa 

utvecklas i samspel med erfarenheter av naturen. Vidare i undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar en förmåga att samtala om, tolka och framställa texter och olika 

estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.  

Centralt innehåll   

  

Svenska:   
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• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag.  

  

Konkretisering av mål i svenska:   

• Du skall kunna skriva en egen faktatext.  

   

Biologi:  

• Växter i närmiljön och hur de kan sorteras och artbestämmas samt enkla namn på 

vanligt förekommande arter.  

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.  

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.  

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer.  

  

Konkretisering av mål i biologi:  

• Du skall känna till några olika knoppar och träd.  

• Du skall vara med ute och undersöka/titta på träd och knoppar.  

• Du skall kunna beskriva och jämföra olika knoppar.   

   

   

    

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Svenska   

  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil. Texterna innehåller grundläggande 

ämnesspecifika ord. Med hjälp av bilder kan eleven förstärka och förtydliga sitt budskap. 

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.   

  

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Biologi  

Eleven kan beskriva och ge enkla exempel på samband i naturen utifrån upplevelser och 

utforskande av närmiljön. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven göra enkla fältstudier och 

andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen. Eleven gör enkla observationer 

och namnger några växter, sorterar dem efter olika egenskaper. Eleven dokumenterar 

dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin 

dokumentation i diskussioner och samtal.  

  

Arbetssätt/undervisning   

Under temat kommer eleverna att arbeta med träd där fokus ligger på deras knoppar. Eleverna 

kommer att bli bekanta med olika naturvetenskapliga begrepp genom fältstudier och 

observationer samt när de arbeta med att skriva faktatexter med de olika begreppen de lärt 

sig. Eleverna skall bland annat få samla olika knoppar som de sedan skall undersöka med 

lupp. De kommer att få höra på sagor som är kopplade till naturvetenskap och sedan få skapa 

egna faktatexter.  

Lektion 1: Utomhus   

Lektionen börjar med en kort introduktion inomhus där vi tittar på våra mål och eleverna kan 

se vad som skall hända näst samt var vi befinner oss. Vi gåt ut i skogen och samlas i en ring. 

Läraren berättar en saga om skogsvätten och hans hem trädet. I sagan finns begreppen: 

Knoppar, stam, gren, bark, rötter, kvist. - Bildstöd. Efter sagan kommer vi att titta på 

trädets olika delar och diskutera vad som är vad. Diskussionsfrågor kan vara: hur ser barren 

ut? Hur sitter grenarna? Var är rötterna?  Avslutningsvis går vi igenom vad eleverna lärt sig 

och om de är några nya ord som dykt upp.   
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Lektion 2: Begrepp kopplade till bild  

Lektionen börjar med en kort introduktion där vi tittar på våra mål och eleverna kan se vad 

som skall hända näst samt var vi befinner oss. Vi går vidare med att prata om vad vi gjorde 

förra lektionen, Vi gör en gemensam tankekarta vilka begrepp det var och hur trädet såg ut. 

Eleverna får sedan i par en bild på ett träd där de ska placera begreppen på rätt plats på bilden. 

Lektion 3: Knoppjakt  

Lektionen börjar med en kort introduktion inomhus där vi tittar på våra mål och eleverna kan 

se vad som skall hända näst samt var vi befinner oss. Vi går ut om samlas i en ring och 

uppgiften instrueras. Vi kommer att prata om att Lilla Björk berättade ju att det finns olika 

knoppar. Hur kommer det sig? Kan vi hitta andra knoppar? Vilka träd är det som har andra 

knoppar? Eleverna kommer den att få ett uppdrag av vätten att leta i par efter mer knoppar. 

Varje par ska hitta en egen knopp. De ska tänka på hur det trädet såg ut som de hittade 

knoppen på. De kommer även få ett papper med olika "hjälpord" som de kan titta på hur trädet 

ser ut efter det. Eleverna kommer att ta kort på de träd de hittar med de olika knopparna. 

Dessa korten tar vi med oss in, vi tar även med knopparna. Eleverna analyserar knopparna i 

par till sin hjälp har de fotografierna och en flora. 

Lektion 4: Beskriv bilden 

Lektionen börjar med en kort introduktion inomhus där vi tittar på våra mål och eleverna kan 

se vad som skall hända näst samt var vi befinner oss. Eleverna arbetar i par där de får ett antal 

bilder som de skall beskriva för sin kamrat. Kamraten skall då gissa vad det är för bild och 

vilket begrepp det är. 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär 
att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. 
Våren 2018 kommer Studenten som går sin sista termin på lärarutbildningen att 
genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av 
undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i 
syfte att genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar om hur eleverna kan få 
kunskaper i naturvetenskapliga begrepp i biologi genom, observationer och fältstudier. 
En stor del av lektionerna kommer att äga rum utomhus eftersom undersökningen går ut 
på att eleverna skall få uppleva ämnet i en naturlig miljö. Temat under dessa veckor 
kommer att vara träd och knoppar. Eftersom vi skall vara ute mycket av tiden är det 
viktigt att barnen har bra kläder med sig. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 
vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 
endast användas för utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill 
särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling 
och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

XXX 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

1. JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

2. NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

  

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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