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1. Inledning

William (1973) har en teori som behandlar att det i samhället finns selektiva traditioner vilket

han benämner som vanor. Johansson och Wickman (2013) har studerat hur denna teori kan

appliceras i skolans verksamhet genom att undersöka om det går att urskilja regelbundna

didaktiska val, vilket kan liknas med att läraren har undervisningsvanor. I studien uppfattade

Johansson och Wickman (2013) att det fanns olika anledningen varför lärare gör olika

didaktiska val vid arbete med det undersökande arbetssättet. De uppmärksammade att

anledningarna var kopplade till vad eleverna skulle lära och hur undersökningarna praktiskt

genomfördes. Lidberg (2014) har dock annan uppfattning till varför lärare gör sina didaktiska

val. Hon menar är att det beror på undersökningens syfte, vad, och den elevgrupp som

undersökningen är riktad till.

Under åren på lärarutbildningen har vi fått erfara lärares varierade undervisningstraditioner

men också att det finns stereotypiska tankar som innefattar att nyutbildade lärare arbetar mer

“modernt” än lärarna som varit verksamma en längre tid. Dessa stereotypiska tankar är inte

bara något som lärare på fältet diskuterar, det diskuteras även i vår utbildning och är ett

återkommande inslag i lärarbloggar. I en av bloggarna, som vi har tagit del av, värdesätter

skribenterna nyutbildade lärares färska kunskaper, exempelvis kring senaste

forskningsstudierna och läroplanen. Detta värdesätts då skribenten menar att nyutbildade

lärare inte lika lätt faller in i undervisningstraditioner utan istället använder sin kreativitet och

uppdaterade kunskaper för att utveckla verksamheten (Gustafsson 2016).

Johansson och Wickmans (2013) undervisningstraditioner, Lidberg (2014) teori, Gustafsson

(2016) tankar, diskussioner som uppkommit i utbildningen och våra egna erfarenheter är det

som ligger till grund för att denna studie genomförts. Syfte med studien var att jämföra om

det finns någon skillnad mellan erfarna och nyutbildade lärares undervisningstraditioner.

Detta besvarades genom att jämföra vad lärare undervisar om och vilka

undersökningsmetoder som används vid arbete med Skolverkets (2019) centrala innehåll i

biologi kopplat till djurs, växters och andra organismers liv. Studien fokuserade även på att ta

reda på varför verksamma lärare gör olika didaktiska val och om anledningarna skiljer sig

mellan erfarna och nyutbildade lärare.
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Sammantaget vill vi med denna studie ge såväl lärare, forskare och skolans organisation

insyn hur verksamma lärare använder det undersökande arbetssättet. För det första är vår

förhoppning att studien synliggör forskningsluckor som framtida studier kan söka svar på.

För det andra hoppas vi att studien kan synliggöra såväl erfarna som nyutbildade lärares

didaktiska val och att detta leder till ett utbyte av erfarenheter. Avslutningsvis ser vi också att

studien kan användas vid utvecklingsarbete inom skolans organisation, då studien både visar

goda exempel på hur det undersökande arbetssättet kan gynna elevers lärande men också den

problematik som kan finnas vid arbete med undersökningar i årskurs 4-6.

1.1 Syfte

Syftet med studien är att jämföra erfarna och nyutbildade lärares, i årskurs 4-6, didaktiska val

kopplat till vad, hur och varför för att synliggöra och jämföra deras undervisningstraditioner i

det undersökande arbetssättet i biologi kopplat till djurs, växters och andra organismers liv.

1.2 Forskningsfrågor

● Vad, hur och varför använder erfarna och nyutbildade lärare det undersökande

arbetssättet i biologi kopplat till djurs, växters och andra organismers liv?

● Vilka likheter och skillnader finns mellan erfarna och nyutbildade lärares

undervisningstraditioner vid arbete med det undersökande arbetssättet?

1.3 Centrala begrepp och definitioner

I arbetet finns begrepp som visat sig vara mångtydiga och ord som är väsentliga för studien.

För att öka förståelsen för studien beskrivs och definieras dessa begrepp och ord under denna

rubrik.

1.3.1 Undersökning

Johansson (2012) hänvisar till ett flertal studier som visar att begreppet undersökning är

mångtydigt. Undersökningar kan nämligen tolkas som en del av laborationer medan

laborationer och experiment ses som synonymer. Alla begrepp är i sin tur inlärningsstrategier

som kan inkluderas i begreppet praktiskt arbete (Hodson 1988; Hofstein & Lunetta 2004).
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Likheter och skillnader går även att utläsa i Svenska Akademiens ordlista där begreppet

undersökning definieras som noggrann studie. Begreppet laboration definieras som praktiskt

naturvetenskapligt arbete till exempel experiment. Begreppet experiment definieras som

försök i undersökande syfte ofta inom naturvetenskap. Slutligen definierades begreppet

praktiskt arbete, som behövdes dela upp då det inte gick att söka på hela begreppet.

Definitionen lästes då som en användbar handling i verksamhet som kräver ansträngning

(Svenska Akademien 2015). Utifrån ovanstående definitioner kommer arbetet använda

begreppen undersökning och det undersökande arbetssätt för att beskriva när eleverna arbetar

praktiskt med exempelvis laborationer och experiment.

1.3.2 Förmåga att undersöka

Definitionen av begreppet förmågan att undersöka kommer i denna studie utgå ifrån vad som

beskrivs i läroplanen för årskurs 4-6 och kommentarmaterialet i biologi, kemi och fysik.

Utifrån kunskapskraven innebär förmågan att undersöka att eleven ska kunna genomföra

undersökningar utifrån givna planeringar, formulera egna frågeställningar och planeringar

samt dokumentera utfallet med text och bild. För att uppnå kunskapskravet ska elever även

praktiskt kunna arbeta systematiskt och använda utrustningen på ett regelrätt sätt och kunna

jämföra undersökningar och bidra till att förbättra undersökningar (Skolverket 2019).

Kommentarmaterialen förklarar även specifikt att det krävs att eleven har kunskap om

begrepp, modeller och teorier och förståelse för hur de används i olika kontexter (Skolverket

2017a; Skolverket 2017b; Skolverket 2017c).

1.3.3 Didaktiska val

I denna studie definieras lärarens didaktiska val kopplat till de didaktiska frågorna vad

eleverna ska lära, hur undersökningarna praktiskt genomfördes och varför lärare gör olika

didaktiska val.

1.3.4 Undervisningstraditioner

I denna studie används begreppet undervisningstraditioner utifrån Johansson och Wickmans

(2013) definition. Begreppet innefattar specifika utbildningskulturer och vanor som skapas

genom lärares regelbundna didaktiska val.

1.3.5 Bekräftande undersökningar

Begreppet bekräftande undersökningar kommer i studien användas utifrån Bianchi och Bells

(2008) definition. De förklarar begreppet som en undersökningsmetod där frågeställningen,
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metoden och resultatet är förutbestämt och planerat av läraren. Undersökningens

frågeställning, metod och resultat blir därmed givna och presenterade för eleverna.

1.3.6 Guidade undersökningar

Begreppet guidande undersökningar kommer i studien utgå användas Bianchi och Bells

(2008) definition. De förklarar begreppet som en undersökningsmetod där enbart

frågeställning är planerade av läraren. Frågeställningen blir given för eleverna medan metod

och resultat behöver utformas av eleven på egen hand.

1.3.7 Öppna undersökningar

Begreppet öppna undersökningar kommer i studien utgå användas Bianchi och Bells (2008)

definition. De förklarar begreppet som en undersökningsmetod där arbetssättet är mest likt en

forskares arbete då frågeställning, metod och resultat ska utformas av eleven på egen hand.

1.3.8 Demonstrerande undersökning

I denna studie kommer en egen utformad definition av en demonstrerande undersökning att

användas. Demonstrerande undersökning innefattar en undervisning som till stor del är

lärarledd där eleverna deltar i undervisningen genom att de observerar, men de genomför inga

praktiska moment.
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2. Forskningsbakgrund

I detta stycke kommer tidigare forskning som är kopplat till studiens syfte och

forskningsfrågor presenteras. I stycket kommer även studiens teoretiska förankring

presenteras.

2.1 Tidigare forskning

Tidigare forskning har analyserat empiri med hjälp av olika teorier där ibland det

sociokulturella och den pragmatiska lärandeteorierna. Tidigare forskning har även utförts

med hjälp av olika forskningsmetoder exempelvis observation, intervjuer, analys av

elevresultat och genom att jämföra, analysera, sammanställa tidigare forskningsresultat och

via metodkombination (Hodson 2014; Johanssons 2012; Högström, Ottander & Benckerts

2006; Hofstein & Lunetta 2004; Jenkins, 1999). Kombinera två forskningsmetoder menar

Denscombe (2018) är en fördel då resultatet visar vad lärarna säger och även vad som faktiskt

sker. Av den anledningen medför vanligen metodkombination tillförlitligare resultat än

studier som endast använt en analysmetod.

2.1.1 Undersökande arbetssätt

I Hodson (2014), Johanssons (2012), Högström, Ottander och Benckerts (2006), Hofstein och

Lunetta (2004), Jenkins (1999) studier återfanns flera olika benämningar av vad elever kan

lära sig genom det undersökande arbetssättet. I studierna återfinns två identiska mål med

användandet av arbetssättet. Det första var att öka elevernas förståelse för naturvetenskapliga

begrepp, fenomen och teorier. Det andra handlade om att utveckla elevernas kunskaper om

hur man praktiskt utför undersökningar.

Vidare benämner studier, på olika vis, att elever kan lära sig naturvetenskaplig

ämneskunskap, utveckla sin förmåga att genomföra undersökningar och socialiseras in i den

naturvetenskapliga praktiken (Hodson 2014; Johanssons 2012; Högström, Ottander &

Benckerts 2006; Hofstein & Lunetta 2004; Jenkins, 1999). I flera studier benämns dessa

kunskaper med samlingsbegreppet vetenskaplig karaktär (Högström, Ottander & Benckert

2006; Johansson 2012; Hofstein & Lunetta 2004). Medan andra benämner lektionsmål som

var kopplat till intresse, motivation och engagemang samt utveckling av elevernas reflektion-
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och problemlösningsförmåga (Jenkins 1999; Högström, Ottander & Benckert 2006; Hofstein

& Lunetta 2004).

2.1.2 Undervisningstraditioner

Johansson och Wickman (2013) menar att hur och varför lärare planerar sin undervisning kan

bero på undervisningstraditioner som kan vara mer eller mindre vetenskapligt förankrade. De

ser också en risk att etablerade traditioner är svåra att förändra.

Flera internationella studier har studerat Banchi och Bells (2008) tre undersökningsmetoder,

bekräftande- guidande- och öppna undersökningar. I Blanchard et. al. (2010) och Sesen och

Tarhans (2013) studier undersöktes skillnaden mellan undervisningsmetoderna bekräftande-

och guidande undersökningar. Sammantaget visar studierna att guidade undersökningar ger

eleverna djupare ämneskunskaper, utvecklar deras förmåga att undersöka och att eleverna i

högre grad uppfattar undervisningsmetoden som meningsfull. Dock ska det inte förbises att

studierna visar en lägre kunskapsutveckling hos eleverna om undersökningsmetoderna

kombineras och om läraren inte har den kompetens som krävs för att ge eleverna den

stöttning de behöver.

I Bergvall, Lavett Lagerström och Andrées (2018) studie blev det synligt att elever i åldrarna

10-12 år inte har utvecklat den förmågan som krävs för att utföra en öppen undersökning på

egen hand. Studien belyste också att undersökningarna måste vara anpassade efter elevernas

proximala utvecklingszoner och ses som meningsfulla. I Wickman och Östmans (2001)

studie uppmärksammades dessutom att elever har svårigheter att utveckla begreppskunskaper

med undersökningsmetoder.

Slutsatser utifrån Bergvall, Lavett Lagerström och Andrées (2018), Hodson (2014) och

Högström (2009) studier var att elever behöver ges möjligheter att utveckla de kunskaper

som krävs för att utföra öppna undersökningar. Detta menar studierna sker genom stöd av

läraren, tydligt förmedlat lektionsmål, många övningstillfällen och teoretiska kunskaper om

undersökningens syfte och genomförande.
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2.1.3 Lärarens förhållningssätt

Johansson (2012) poängterar i sin avhandling att lärares kompetens i det undersökande

arbetssättet är högst relevant för om undervisningen ska vara gynnsam för elevers inlärning. I

Högström, Ottander och Benckerts (2010) och Högströms (2009) studie återfanns flera andra

viktiga aspekter som läraren specifikt behöver beakta för att elever ska uppnå det uppsatta

lektions målet. För det första visar Högströms (2009) avhandling på vikten av att lärare

planerar sin undervisning så lektionsmålet överensstämmer med undersökningens

utformning, lektionens struktur och den roll läraren har i undervisningen.

För det andra blev det tydligt i Högström, Ottander och Benckerts (2010) studie, som

genomfördes i en gymnasieklass, att läraren behöver konkretisera och kommunicera

lektionsmålet så det förstås av eleverna samt att läraren återkoppla till lektionsmålet under

undervisningens gång. Betydelsen av detta blev bland annat synlig i de elevintervjuerna som

utfördes i anslutningen till studien. I intervjun såg forskarna att majoriteten av eleverna inte

uppfattade lektionens huvudmål och syfte även om målet uttalades i början av lektionen.

Istället visade studien att eleverna svarade att det viktigaste var att lära sig om säkerheten vid

genomförandet. En elev svarade exempelvis följande: “Ja, det var väl att inte få någonting i

ögat. För att jag inte vill bli blind. Det skulle inte vara så kul.” (Högström, Ottander &

Benckert 2010, s. 515). Med hänsyn till elevernas svar drog Högström, Ottander och

Benckert (2010) slutsatsen att interaktion mellan lärare och elev var viktigt dels för att

kommunicera lektionsmålet, dels för att hjälpa och stötta eleverna att fokusera på rätt saker

och göra undersökningen meningsfull.

Den tredje viktiga aspekten menar Högström (2009) är att lärare behöver ge eleverna tid och

möjlighet att tänka och reflektera över såväl genomförandet som undersökningens resultat.

Högström (2009) betonar även vikten av att läraren planerar så att undersökningen och

undervisningen är anpassad till elevernas proximala utvecklingszon. Vikten av denna

planering blev också synlig i Bergvall, Lavett Lagerström och Andrées (2018) studie där

resultatet visar att lärarens intentioner med undervisningen inte uppnås om uppgiften inte

betraktas som utmanande, värt att undersöka eller om eleverna inte besitter de kognitiva

färdigheterna som undersökningen kräver.
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De sista aspekterna behandlade yttre faktorer. I Högströms (2009) avhandling yttrade flertalet

lärare att de finner svårigheter med genomförandet av undersökningar. Anledningen till detta

menar lärarna var för att de har för lite tid att lära elever planera, observera och reflektera

kring undersökningar. Andra yttre faktorer som poängterades var tillgång till material,

utrustning och lokaler. Ytterligare svårigheter menar lärarna var att elevgruppen kan vara stor

och att undersökningarna samtidigt ska vara anpassade till elevers utvecklingszoner, vilket

lärare menar tar mycket planeringstid. Avslutningsvis talar lärarna om en svårighet och rädsla

för att undersökningarna inte genomförs på ett säkert sätt (Högström 2009).

2.2 Teoretisk utgångspunkt

I denna del kommer studiens teoretiska förankring att presenteras. Studiens teoretiska

förankring kommer användas vid analysen av studiens resultat med syfte att besvara studiens

syfte och forskningsfrågor.

2.2.1 Val av teoretisk utgångspunkt

Studien kommer analyseras med utgångspunkt från Johansson och Wickmans (2013) teori om

undervisningstraditioner. Valet av teori har sin utgångspunkt från Johansson och Wickmans

(2013) studie där de valde att använda Williams (1973) teori om selektiva traditioner för att

synliggöra undervisningstraditioner. I Johanssons och Wickmans (2013) studie används

teorin bland annat för att kategoriserade sin data utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och

varför. Därefter synliggjorde de teman som de benämnde som undervisningstraditioner.

Med inspiration från Johansson och Wickman (2013) analyseras vår studie från de didaktiska

frågorna vad, hur och varför använder lärare det undersökande arbetssättet i biologi kopplat

till djurs, växters och andra organismers liv. Därefter jämförs och analyseras resultatet mot

Johansson och Wickmans (2013) teori kring undervisningstraditioner. Detta gjordes i syfte att

synliggöra vilka likheter och skillnader det finns mellan erfarna och nyutbildade lärares

undervisningstraditioner vid arbete med det undersökande arbetssättet.

2.2.2 Undervisningstraditioner

William (1973) har utformat begreppet selektiva traditioner vilket härstammar från

Marxismens kulturteori. Teorin menar att traditioner som återfinns i samhället är vanor som

utger tolkningsramar, för vad som inkluderas och exkluderas i något nytt som ska
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implementeras (William 1973). Johansson och Wickman (2013) har kopplat begreppet

selektiva traditioner till skolans verksamhet genom att beskriva undervisningstraditioner.

Undervisningstraditioner menar de är regelbundna didaktiska val som lärare har utvecklats

under lång tid. Vidare menar Johansson och Wickman (2013) att Williams (1973) teori i en

skolkontext även kan förklaras som att skolan har utvecklade undervisningstraditioner

fungerar som tolkningsramar när exempelvis ett nytt arbetssätt implementeras. De specifika

undervisningstraditioner som råder i en verksamhet påverkar där av hur det nya arbetssättet

implementeras i verksamheten.

Enligt Johansson och Wickman (2013) utgör de didaktiska valen flera olika aspekter som

tillsammans bildar en specifik utbildningskultur med olika undervisningskvalitéer. I deras

tematiska analys använde de aspekter kopplat till vad, hur och varför. Empirin analyserades

därefter tematiskt vilket synliggjorde undervisningstraditionerna: faktaorienterad,

aktivitetsorienterad, samarbetsorienterad och kommunikationsorienterad tradition

(Johansson & Wickman 2013).

Lärare som arbetade utifrån den faktaorienterade traditionen använde det undersökande

arbetssättet i syfte att öka elevernas ämneskunskaper genom att planera undersökningar där

eleverna följde undersökningens instruktioner. Fallgroparna Johansson och Wickman (2013)

såg i denna tradition var kopplade till att lektionsmålet och elevernas kognitiva förmåga

behöver samspela. Detta medförde, enligt Johansson och Wickman (2013), att lärarna som

arbetar utifrån denna tradition exkluderade svårare moment såsom läsning av

naturvetenskapliga texter, dokumentation och nya begrepp.

Vid arbete utifrån den aktivitetsorienterade traditionen användes undersökningar för att ge

eleverna positiva upplevelser och ge eleverna möjlighet att träna på att göra undersökningar.

Undersökningens syfte medförde att lärarna ansåg att undersökningens resultat var mindre

betydelsefullt. Likt lärare som arbetade utifrån den faktaorienterade traditionen valde lärare

med den aktivitetsorienterade tradition att ta bort kognitivt svåra moment. Moment som

innebar att eleven på egen hand ska framställa frågeställning, välja metod och framföra
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resultat, de vill säga genomföra en öppen undersökning, tas bort i syfte att öka elevernas

chanser att ha kul.

Lärare som planerade undersökningar där eleverna förväntades följa instruktioner utan

lärarens stöd menar Johansson och Wickman (2013) arbetade utifrån en samarbetsorienterad

tradition. I denna tradition menade lärarna att eleverna skulle uppnå lektions målet genom att

samarbeta i grupp, vilket bidrog till att varje elev förväntades ta ett stort ansvar. De positiva

aspekterna lärarna i studien vittnade om var att detta undersökningsupplägg gjorde att

eleverna tyckte arbetssättet var kul, vilket ökade elevernas intresse och engagemang. Dock

såg Johansson och Wickman (2013) att detta undersökningsupplägg krävde att eleverna

tycker undersökningen som genomfördes var kul. De såg därav behovet av att eleverna

behövde ha den kognitiva förmågan och kunskap kring kunskapsinnehållet kunskaper för att

kunna på egen hand komma fram till undersökningens slutsats.

Den sista undervisningstraditionen som Johansson och Wickman (2013) presenterade var den

kommunikationsorienterade traditionen. Lärare som arbetade utifrån detta förhållningssätt

uttryckte att interaktionen mellan lärare och elev var viktig för att eleverna skulle förstå såväl

undersökningens instruktion som kunskapsinnehållet. I denna tradition var undersökningens

syfte kopplat till att eleverna skulle se kopplingen till eller använda sina tidigare kunskaper

för att genomföra undersökningen. Lärare inom denna undervisningstradition ansåg inte att

eleverna på egen hand kan se kopplingar mellan tidigare kunskaper och undersökningen utan

att läraren behöver vara personen som vägleder och ger eleverna stöd i processen (Johansson

& Wickman 2013).
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3. Metod

Under denna rubrik kommer studiens insamlingsmetod, urval, genomförande och etiska

övervägande presenteras. Avslutningsvis kommer en redogörelse göras kring hur studiens

empiri har bearbetats, detta under rubriken 3.5.1.

3.1 Metodpresentation

Då studiens syfte var att fånga lärares erfarenheter och uppfattningar kring det undersökande

arbetssättet och hur läraren motiverar dessa val valdes studien att genomföras utifrån en

kvalitativ ansats i form av individuella semistrukturerade intervjuer. Larsen (2007) menar likt

Denscombes (2018) att intervjuer är ett bra alternativ både vid insamling av åsikter,

uppfattningar och erfarenheter. Vidare menar Denscombe (2018) att semistrukturerade

intervjuer där intervjuaren ges en flexibilitet i vilken ordning hen ställer frågor ger

respondenterna, i detta fall lärarna, mer betänketid vilket möjliggör mer utvecklade svar. Med

hänsyn till detta valde vi att besvara vår studies forskningsfrågor genom kvalitativa data via

fem semistrukturerade intervjuer.

Vidare menar Christoffersen och Johannessen (2015) att semistrukturerade intervjuer bör ha

en viss standardisering för att svaren ska kunna jämföras och analyseras. Detta säkerställdes i

denna studie genom att intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide där frågorna

formulerades utifrån studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning.

Frågeställningarna sammanställdes i en intervjuguide (se bilaga 2) där även följdfrågor

formulerades. Följdfrågornas syfte var att säkerställa att missuppfattning inte uppkom men

även möjliggöra mer detaljerad information av respondenterna.

3.2 Urval

För att uppnå syftet med studien krävdes det att intervjuerna gav detaljerade empiri. För att få

tillgång till denna empiri menar Denscombe (2018) att respondenten behöver känna en

trygghet men också en tillit till personen som intervjuar, vilket kan skapas om respondenten

och intervjuaren är bekanta med varandra. Med andra ord ett bekvämlighetsurval, där

studiens respondenter aktivt väljs ut. Med hänsyn till detta och studiens syfte valdes
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respondenterna i studien utifrån ett bekvämlighetsurval, där tryggheten och tilliten mellan

respondenten och intervjuaren värderades högt.

En annan del av studiens syfte var att jämföra nyutbildade naturvetenskapslärare och erfarna

naturvetenskapslärares arbete med det undersökande arbetssättet. Definitionen av nyutbildade

lärare och en erfaren naturvetenskapslärare gjordes till följd av tillgången av behöriga

biologilärare. Detta medförde att nyutbildade lärare i studien är lärare som hade arbetat

mindre än fyra år och erfarna lärare är definitionen på lärare som arbetat över 20 år.

Tillgången av naturvetenskapslärare har medfört att inget genusperspektiv har beaktats vid

val av respondenter dock med hänsyn till studiens tillförlitlighet har kravet varit att alla lärare

i studien ska vara behöriga och undervisa i biologi i årskurserna 4-6.

Bekvämlighetsurvalet resulterade i att fem biologilärare intervjuats varav tre nyutbildade

lärare och två erfarna lärare från närliggande kommuner till Högskolans Kristianstad.

3.3 Genomförande

Inför studien tillfrågades åtta lärare att ingå i studien dock besvarade endast fem, vilket på

grund av tidsbrist fick bli det slutliga antalet respondenter. En vecka innan påbörjandet av

intervjuerna skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut via mejl. Lärarna fick välja om

intervjuerna skulle genomföras digital via Zoom eller fysiskt på deras arbetsplats. Detta

resulterade i att en intervju genomfördes på plats medan fyra intervjuer genomfördes digitalt.

Både den fysiska och de digitala intervjuerna spelades in via det digitala verktyget Zoom.

De fem intervjuerna startade med en kort presentation av studien. Därefter säkerställdes att

respondenterna tagit del av informationsbrevet. Avslutningsvis utfördes ett muntligt samtycke

där respondenterna godkände videoinspelning och att bedömande lärare och examinator kan

komma att ta del av inspelningen.

De semistrukturerade intervjuerna varade cirka 30 minuter där målet var att skapa så

naturliga samtal som möjligt med respondenten. Samtidigt fokuserade vi på att samla in den

information som planerats med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjun utgick från

intervjuguiden inklusive följdfrågor som ställdes i olika ordning beroende på var i samtal vi

befann oss. Under intervjuns gång gjordes inga anteckningar men intervjuguiden kryssades i
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efterhand som varje frågeställning var besvarad för att säkerställa att vi fått informationen

som behövs för denna studie. På detta vis säkerställdes att intervjun blev ett naturligt samtal

samtidigt säkerställdes att den önskade empirin fanns att tillgå.

Bearbetningarna av intervjuerna utfördes tätt inpå varje intervju genom att ljudinspelningarna

lyssnades igenom flera gånger och sammanställdes i olika tabeller. Genom tabellerna

skapades en överskådlighet som gjorde det enklare att både jämföra och analysera den

insamlade empirin, vilket vi sedan kunde föra in i studien resultat. Resultatet valdes att

sammanställa och presentera genom de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Anledningen

till denna presentationsform var inspirerad från Johansson och Wickmans (2013) studie kring

undervisningstraditioner. Intervjumaterialet sparades på ett USB som var lösenordsskyddat

fram tills studien var godkänd, därefter raderas allt material.

3.4 Etiska överväganden

En vecka innan intervjun fick respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 1) där de

informerades om forskningens syfte, skribenternas identitet, kontaktuppgifter, vilka

förväntningarna vi hade på deras deltagande och vilka förväntningar de kunde ha på oss.

Informationsbrevet synliggjorde också att respondenten hade rätt till att dra sig ur intervjun

när som helst. Vid intervjuns början gavs samma information muntligt, därefter genomfördes

ett muntligt samtycke om att intervjun fick spelas in, att den insamlade data fick användas

som grund i denna studie och ett godkännande att resultatet kan komma granskas av

examinator och handledare.

Studien har följt personuppgiftslagen genom att informationen om deltagarna och den

insamlade data har varit sparade på ett lösenordsskyddat USB. För att skydda respondenterna

från kränkande upplevelser anpassades vårt förhållningssätt så att respondenterna inte ska

känna sig inkräkta på deras yrkesroll eller för att kontrollera deras arbete. Detta har dels gjort

genom att försöka hålla oss objektiva, anpassa frågorna utefter situationen och under hela

intervjun haft en positiv attityd.

3.5 Presentation av analysmetod

För att synliggöra de didaktiska frågorna vad, hur och varför genomfördes tre skilda

innehållsanalyser (se bilaga 3, 4, 5, 6). Utifrån innehållsanalysen kopplat till vad och hur

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
18



synliggjordes lärares undervisningstraditioner. Medan innehållsanalysen kopplat till varför

hjälper oss att förstå anledningen till de rådande undervisingstraditionerna. Innehållsanalysen

som utfördes i studien var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys i

fem steg:

1. Skapa en helhetskänsla av varje intervju med hjälp av den transkriberade empirin

2. Plocka ut meningsenheter från varje intervju, med andra ord meningar och fraser som

innehåller relevant information som kan bidra till att studiens forskningsfrågor

besvaras (se bilaga 2).

3. Korta ner texten utan att ta bort innehållet

4. Benämna den kondenserade meningen med hjälp av ett tema

5. Sammanställ och gruppera intervjuernas funna teman och sök efter övergripande

kategorier

3.5.1 Bearbetning och analys

Bearbetningen började med att intervjuerna transkriberades och att lärarna anonymiserades.

Nyutbildade lärare namngavs siffran ett och erfaren lärare siffran två följt av en siffra som var

kopplad till den ordning intervjuerna genomfördes.

För att beskriva de olika stegen i hur innehållsanalysens gjordes för att synliggöra kategorier

kopplat till de didaktiska frågorna hur, vad och varför (se bilaga 3, 4, 5, 6) används här ett

exempel från bearbetningen av empirin. I varje steg i processen skapade båda skribenterna

individuella uppfattning av innehållet som sedan diskuteras. Detta utfördes i första steget

genom att skapa två individuella helhetskänslor, som vi sedan kunna jämföra och

sammanställa i en kort skriftlig sammanfattning för varje intervju, likt:

Lärarna är positiv till det undersökande arbetssättet men anser att hen gör färre

undersökningar än önskat. De främsta anledningar till detta är tidsbrist och elevgruppen.

Syftet med undersökningar anser läraren är att eleverna ska lära sig begrepp, se biologiska

samband och förstå funktioner. Detta anser hen att eleverna ska lära sig genom

utomhusundervisning exempelvis genom att undersöka skogen eller vattnet via exempelvis

håvning. Läraren ser att hen skulle kunna genomföra fler undersökningar om hen skulle få

tillgång till fler resurser under naturvetenskapsundervisningen samt mer tid för planering.
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I andra steget utarbetades den transkriberade data till meningsenheter, med andra ord

plockades meningar och fraser som innehåller relevant information. Urvalet av vad som var

klassades som relevant information gjordes utefter hur information från transkriberingen

kunde hjälpa oss att besvara studiens första forskningsfråga. Med andra ord forskningsfrågan

kopplat till vad, hur och varför lärare gör olika didaktiska val vid arbete med det

undersökande arbetssättet. Meningsenheterna sammanställdes därefter i en tabell (se tabell 1).

I tredje steget av analysen kondenserades meningsenheterna till kompakta meningar.

Avslutningsvis tilldelas den kondenserade meningen ett tema som bestod av ett begrepp eller

ett ord som beskrev den kondenserade meningen (se tabell 1).

Tabell 1

1:1

Forskningsfråga Intervju-

fråga

Meningsenhet Kondenserad mening Tema

Vad I vilket syfte

kan du se att

man

använder det

undersökand

e arbetssättet

i biologi?

Mest att man lär sig de

här begreppen och de

olika sambanden.

Hur olika saker fungerar

exempel med kroppen och

sinnena. Då får de

verkligen att komma in på

djupet, vad som finns i

ögat, vad som finns i örat,

hur det fungerar, varför

fungerar det, vad händer

om det inte fungerar.

Syftet är att lära sig

begrepp och samband

Syftet är att man lär sig

funktioner

Begrepp

Samband

Funktioner
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I nästa steg delades intervjuernas frågeställningar upp efter om det besvarade vad, hur eller

varför. Frågeställningarna i intervjuguiden sammanställdes i två nya tabeller, en för

nyutbildade och en för erfarna lärare (se tabell 2). I tabellen grupperades därefter samma

teman ihop vilket avslutningsvis utgjorde studiens kategorier. Kategorierna som tilldelades

varje tema var i första hans inspirerade utefter Johanssons och Wickmans (2013)

undervisningstraditioner exempelvis fakta och intresse.  Exempelvis används kategorin fakta

vid beskrivning kunskapsinhämtning av exempelvis begrepp, biologiska samband och

funktioner. Denna kategori är därmed förenklad och kopplad till den faktaorienterade

undervisningstraditionen. Om informationen inte var av samma karaktär som Johansson och

Wickmans (2013) undervisningstraditioner tilldelades en passande kategori utefter

informationen i meningsenheter. I innehållsanalysen kopplat till vad blev en sådana

kategorier referenspunkt och förmåga att undersöka. Innehållsanalysen avslutades med att

kategorierna sammanställdes i block i syftet att få en samlad bild av intervjuerna.

Tabell 2

Analys kopplat till VAD Nyexaminerade

Meningsenhet

hela meningen

Kondenserad

meningsenhet

tema Kategori

Mest att man lär sig de här

begreppen

Syftet är att lära sig

begrepp

Begrepp Fakta

…och de olika sambanden Syftet att lära sig kring

biologiska samband

Samband Fakta

Hur olika saker fungerar

exempel med kroppen och

sinnena. Då får de verkligen att

komma in på djupet, vad som

finns i ögat, vad som finns i

örat, hur det fungerar, varför

Syftet är att man lär sig

funktioner

Funktioner Fakta
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fungerar det, vad händer om det

inte fungerar.

Nästa steg av analysen var att synliggöra undervisningstraditioner. Likt Johansson och

Wickman (2013) gjordes detta genom att söka efter kopplingarna mellan kategorierna vad

och hur lärare använder det undersökande arbetssättet. Detta medförde i praktiken att vi sökte

efter och gjorde sammankopplingar mellan kategorierna, vad och hur. Sammankopplingarna

resulterade sedan till att undervisningstraditioner synliggjordes (se tabell 3).

Undervisningstraditionerna som vi i första hand utgick ifrån var Johansson och Wickmans

(2013) faktaorienterad, aktivitetsorienterad, samarbetsorienterad och

kommunikationsorienterad tradition.

Tabell 3

Vad Hur - Metod Hur - Genomförande Undervisningstradition

Fakta NTA/Utomhusundervisning

/Laborativt

Bekräftande/

demonstrerande

undersökningar

Aktivitetsorienterad

Efter att undervisningstraditionerna konstaterats jämfördes resultaten som framkommit

mellan erfarna och nyutbildade lärare. Undervisningstraditionerna jämfördes därefter med de

undervisningstraditioner Johansson och Wickman (2013) fann i sin studie. Avslutningsvis

analyserades de funna undervisningstraditionerna med resultatet av innehållsanalysen kopplat

till varför (se bilaga 6). Denna analys resulterade i att vi kunde beskriva anledningen till

lärarnas didaktiska val och anledningen till att läraren utvecklat de undervisningstraditioner

som studien presenterar.
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4. Resultat
I detta stycke sammanfattas övergripande slutsatser utifrån studiens forskningsfrågor.

Resultatet har analyserats utifrån studiens innehållsanalys och presenteras utifrån de

didaktiska frågorna vad, hur och varför (se bilaga 3, 4, 5, 6). Avslutningsvis presenteras en

sammanfattande analys där vi analyserar den insamlade empirin utifrån studiens teoretiska

utgångspunkt med fokus på undervisningstraditioner och didaktiska val.

4.1 Vad

Den didaktiska frågan vad eleverna kan lära sig av undersökningar kan sammanfattas med

hjälp av fyra kategorier: fakta, intresse, gemensamma referenspunkter och genomföra

undersökningar (se bilaga 3).

Resultatet uppmärksammade att alla intervjuade lärarna använder de undersökande

arbetssättet för att utveckla elevernas faktakunskaper inom biologi. Lärarna framförde att

arbetssättet kan användas för att eleverna ska få förståelse för biologiska samband, abstrakta

begrepp och anatomi.

I intervjuerna synliggjordes även att alla medverkande lärare använder det undersökande

arbetssättet för att öka elevernas intresse för biologiämnet. Lärarna talade bland annat om att

undersökningar gör eleverna nyfikna, kan utveckla en inre drivkraft och vilja att förstå

kunskapsinnehållet på ett djupare plan. En återkommande motivering var: “Min uppfattning

är att undersökningar ska ge eleverna ett positivt intryck till naturvetenskaps

undervisningen.” (Lärare 2:1).

Samtliga nyutbildade lärare och en erfaren lärare menade även att metoden kan användas för

att skapa gemensamma referenspunkter. Gemensamma referenspunkter benämner lärarna som

en konkret händelse som läraren kan referera till vid teoretisk undervisning exempelvis vid

gemensamma samtal, arbete i läroböcker och gruppdiskussioner. Ett exempel på detta var:

“Oftast tycker jag det är bättre att ibland börja med att bara med det liksom att upptäcka och

att sen refererar till det: Var har vi sett detta? Kommer ni ihåg... Det är alltid lättare när man

har någon form av referens till att prata med eleverna om…” (Lärare 2:2).
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Avslutningsvis var det en erfaren lärare som använde arbetssättet för att lära eleverna att

praktiskt genomföra undersökningar exempelvis undervisning kring hur man använder

undersökningsinstrument.

4.2 Hur

Den didaktiska frågan hur undersökningarna genomförs kan sammanfattas med hjälp av fem

kategorier: utomhusundervisning, laborationer, observationer, NTA-låda och förmåga att

undersöka. Vidare visar resultatet att lärare väljer att utföra dessa undersökningsupplägg med

hjälp av demonstrerande och bekräftande undersökningsmetoder (se bilaga 4 & 5).

Utomhusundervisning menar lärarna var undersökningar som genomförs i syfte att undersöka

naturen. Undersökningar som lärare genomför utomhus var bland annat naturrutan, håvning

och insamling av olika naturmaterial från närområdet.

Undersökningsmetoder laborationer användes av majoriteten av lärarna i studien.

Laborationer innefattade att elever modellerade eller arbetade praktiskt med konkret material.

Utifrån intervjuerna framkom det denna undersökningsmetod exempelvis användes via att

lärarna tejpade ett Almlöv med eltejp för att synliggöra klorofyllets betydelse och synliggöra

fotosyntesen med hjälp av legobitar.

Observationer var en annan undersökningsmetod som användes frekvent av erfarna lärare.

Denna metod innefattade att eleverna studerade naturobjekt på nära håll. Exempel som gavs

var observation av gråsuggors nedbrytning av löv och odling i olika förhållanden.

En lärare använde sig även av NTA-låda som bygger på färdigplanerade arbetsområden där

undersökningar är i fokus. En lärare förklarar dessutom att hen utför undersökningar i syfte

att utveckla elevernas förmåga att undersöka. Exempel som gavs var att dissekera sill i syfte

att utveckla elever förmåga att undersöka.

När erfarna och nyutbildade lärarna arbetade med undersökningar använde de sig till lika stor

andel av undersökningsmetoderna bekräftande undersökningar som demonstrerande

undersökningar (se bilaga 5). När lärarna använde sig av undersökningsmetoden bekräftande

undersökning var introduktionen och summeringen av lektionen lärarledd och eleverna var
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aktiva och självständiga i så stor utsträckning som möjligt under lektionens huvuddel.

Användning av undersökningsmetoden demonstrerande undersökning innebar att lektionen

till större del var lärarledd och att eleverna studerar undersökningen som läraren genomför på

egen hand.

Sammanfattningsvis använder lärare sig av fem undersökningsupplägg:

utomhusundervisning, laborationer, observationer, NTA-låda och förmåga att undersöka.

Lärarna använder sig alltid av undersökningsmetoder där undersökningen är lärarledd, dock i

olika stor utsträckning. Å ena sidan var undersökningarna lärarledda för att lärare beskriver

en rädsla över att undersökningens tänkta utfall inte uppnås när eleverna är självständiga. Å

andra sidan uttrycker lärarna att eleverna i årskurs 4-6 inte har den kognitiva förmågan (se

bilaga 5) att genomföra undersökningar på egen hand.

4.3 Varför

I analysen av den didaktiska frågan varför lärare gör olika didaktiska val visades bero på fem

yttre faktorer, material, elevgruppen, planeringstid, resurspersonal och brist på kunskap (se

bilaga 5).

Alla lärarna lyfte fram tillgången till material som en avgörande faktor för möjligheten att

genomföra undersökningar. Material innefattar bland annat naturmiljöer, lämpliga klassrum

och konkret material. Även elevgruppen var något som påverkade användandet av det

undersökande arbetssättet. Lärarna pratade då bland annat om elevgruppens storlek,

klassens/elevens kognitiva och sociala förmåga. I intervjun uttryckte en av lärarna

problematiken genom: “Elever med vissa sociala problem gör att jag som lärare kan bli lite

ifrågasättande ska jag ska jag verkligen genomföra denna undersökning eller ska jag ta det på

ett enklare sätt?”  (Lärare 2:1).

Majoriteten av lärarna framförde även bristen av planeringstid och resurspersonal som en

faktor till att undersökningar prioriterades bort. Lärarnas erfarenheter visade tydligt att den

planeringstid, förberedelsetid och efterarbetet som krävs för att lyckas genomföra en lyckad

undersökning dessvärre inte finns i den mån de önskar. En nyutbildad lärare benämnde detta

genom uttrycket: “Tiden och orken ska finnas till och när den orken inte finns blir man

liksom inte inspirerad heller” (Lärare 1:3).
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I huvudsak talade de nyutbildade lärarna om brist på kunskap och erfarenhet att planera och

genomföra undersökningar som en påverkande faktor. Detta medförde att studiens

nyutbildade lärare uttryckte ett behov av fortbildning, NTA-lådor och/eller att det

undersökande arbetssättet är ett fokusområde inom det kollegiala arbetet i syfte att skapa

inspiration till att utföra fler undersökningar.

4.4 Sammanfattande analys

I detta stycke analyseras den insamlade empirin utifrån Johansson och Wickmans (2013)

undervisningstraditioner. Under rubriken didaktiska val analyseras lärarnas motivering av

varför de gör olika didaktiska val, vilket visade sig samspelar med de rådande

undervisningstraditioner.

4.4.1 Undervisningstraditioner

När vi tittade på kategorierna kopplat till vad lärare väljer att undervisa om och hur lärarna

väljer att genomföra undersökningarna kunde två av fyra av Johansson och Wickmans (2013)

undervisningstraditioner synliggöras. De båda traditionerna återfanns i lika stor utsträckning

bland erfarna och nyutbildade lärare.

En av de funna traditionerna var kopplad till att lärare beskriver att de i sitt genomförande

väljer demonstrerande eller bekräftande undersökningar. Detta blev tydligt då alla lärarna

menade att eleverna behöver ha stöd av läraren vid genomförandet av undersökningar för att

skapa en förståelse för det aktuella kunskapsinnehållet. Lärarnas synsätt överensstämmer med

Johansson och Wickmans (2013) definition av kommunikationsorienterad

undervisningstradition.

Den aktivitetsorienterade traditionen synliggjordes då lärarna uttryckligen talade om att

undersökningar utförs i syfte att ge eleverna positiva upplevelser, skapa intresse för

biologiämnet och utföra undersökningar i syfte att utveckla elevernas förmåga att undersöka.

Lärarna uttryckte att undersökningarna alltid genomfördes genom att vara mer eller mindre

styrd av läraren vilket är förenligt med Johansson och Wickmans (2013) förklaring av

aktivitetsorienterad undervisningstradition.
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Den samarbetsorienterade undervisningstraditionen och faktaorienterade

undervisningstraditionen framkommer inte i studiens empiri då dessa traditioner innefattar att

eleverna ska på egen hand planerar, genomför och reflekterar över undersökningen. Då

lärarna i studien uttryckte att elever i årskurs 4-6 inte har den förmåga som krävs för att

genomföra undersökningar på egen hand utan de kräver att de får stöd och vägledning av

läraren visar analysen att lärare inte undervisar utifrån dessa traditioner.

4.4.2 Didaktiska val

Lärarna i studien menade att de använde det undersökande arbetssättet i olika syften där fakta

och intresse utmärkte sig mest (se bilaga 3). Det är synligt i empirin att lärares didaktiska val

var kopplade med elevens och klassens kognitiva förmåga. Ett exempel på detta var att

lärarna valde att genomföra demonstrerande alternativt bekräftande undersökningar då

lärarna ansåg att hen behövde styra undersökningarna. Behovet av att lärarna kände att de

behövde styra undersökningen visade sig vara anledningen till att lärarna valde bort att

undersökningsmetoderna guidade- och öppna undersökningar.

Resultatet visade även att eleven och klassens kognitiva förmåga påverkade lärares

användning av det undersökande arbetssättet. Nyutbildade och erfarna lärare menade att

elevers kognitiva förmåga gör att det undersökande arbetssättet blir mer utmanande och

tidskrävande än andra undervisningsmetoder. Detta gav utfall att lärarna betonade att

arbetssättet kräver mer planeringstid, anpassade lokaler, tillgång till naturmiljöer och fler

resurspersoner. Resultatet visade även att nyutbildade lärare hade svårare att kringgå de

utmaningar som presenteras i detta stycke vilket medför att nyutbildade lärare beskriver ett

behov av kompetensutveckling.

Sammanfattningsvis visade resultatet att båda lärargrupperna hade utvecklat en vana att

utföra lärarledda undersökningar vid arbete med det undersökande arbetssättet i årskurs 4-6.

Detta motiverade både nyutbildade och erfarna lärare med att eleverna i årskurs 4-6 inte har

den förmåga som krävs för att genomföra undersökningar på egen hand.
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5. Diskussion och slutsatser

I första delen i detta stycke genomförs en kritisk diskussion kring studiens val av metod och

genomförande. I andra delen kommer studiens resultat i relation till forskningsfrågor

jämföras och diskuteras mot tidigare forskning och studiens teoretiska förankring. Utifrån

dessa diskussioner kommer slutsatser i relation till studiens syfte och forskningsfrågor

konstateras. Avslutningsvis presenteras ett förslag på vidare forskning.

5.1 Metoddiskussion

Under detta stycke kommer studiens trovärdighet att diskuteras. En kritisk diskussion

kommer även göras av studiens intervjufrågor (bilaga 2). Avslutningsvis kommer stycket ge

förslag på vad som kunde gjorts bättre för att öka studiens trovärdighet.

5.1.1 Trovärdighet

På grund av att studiens data är insamlat genom fem intervjuer kan resultatets trovärdighet

kritiseras. Det lämpligaste hade varit ett jämnt antal respondenter i varje lärargrupp men vi

anser trots detta att studien resultat är tillförlitligt. Anledningarna till detta är bland annat att

den insamlade empirin har en hög verklighetsförankring och att empirin innehåller alternativa

och detaljerade förklaringar. Detta menar vi har gjort att studiens empiri har medfört att vi

kunnat finna tydliga kopplingar mellan lärargrupperna, vilket vi menar ökar studiens

trovärdighet.

Christoffersen och Johannessen (2015) menar även att de semistrukturerade intervjuerna

bidrar till en ökad trovärdighet. Vidare menar de att semistrukturerade intervjuer medför att

lärarna själv är med och styr över intervjuns struktur. För att öka studiens trovärdighet menar

de dessutom att det är viktigt att läsa av lärarens kroppsspråk. På grund av att fyra av fem

intervjuer genomfördes digitalt via Zoom ökade utmaningen med att upprätthålla en hög

trovärdighet. Anledningen till detta var att vi såg en viss problematik att läsa av lärarens

kroppsspråk, även då detta beaktades var vi noga med att möta lärarnas blick och

uppmärksamma lärares reaktioner. För att minska risken att missa viktig information spelades

intervjuerna in vilket var positivt då detta gav oss chansen att analysera lärarens kropps- och

språkuttryck på ett mer djupgående plan vilket gjorde att vi upplevde en hög trovärdighet i

lärarnas svar.
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Vidare kan intervjueffekten påverka studiens tillförlitlighet genom att lärarna inte väljer att

dela med sig information på grund av att hen inte känner tilltro eller bekväm att tala

(Denscombe 2018). Detta försökte vi kringgå genom att redan innan intervjuerna försöka

skapa en relation till lärarna och att prata om intervjuns syfte. Under intervjun valdes även en

avskild plats och vi fokuserade på att intervjufrågorna ställdes så naturligt som möjligt.

En annan problematik kopplat till studiens trovärdighet var att studiens insamlade data

gjordes via semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta är att insamlingsmetoden

medför en problematik då det som lärarna uttrycker och vad som faktiskt sker inte alltid

stämmer överens. För att kringgå denna problematik bör datainsamlingen göras via

metodkombination där data både från intervjuer och observationer analyseras (Denscombe

2018). Med hänsyn till detta ser vi kritiskt på vårt val av metod då tillförlitligheten hade ökat

markant vid genomförande av en metodkombination, på grund av tidsbrist fanns dock inte

denna möjlighet. Vi ser ändå att resultat ger en trovärdig syn på, utifrån lärares egna åsikter,

vilka likheter och skillnader det finns mellan erfarna och nyutbildade lärares

undervisningstraditioner.

En annan viktig del, i relation till studiens trovärdighet har varit studiens intervjuguide (se

bilaga 2). Å ena sidan har intervjuguiden utgjort basen vid genomförandet av intervjuerna och

säkerställt att lärarna gett svar på alla frågor samt att ingen fråga missats. Tabellen kryssades

av efterhand som frågorna besvarades vilket gjorde att varje intervju innehöll likvärdig

information. Å andra sidan har intervjuguiden även varit en viktig del vid analysarbetet då de

sex frågeställningarna har utgjort basen för innehållsanalysen.

Christoffersen och Johannessen (2015) betonar vikten för att upprätthålla trovärdighet i

studien behöver studiens data analyseras genom en selektiv tolkning, det vill säga

uppmärksamma de väsentliga. I studien har den selektiva tolkningen enbart utförts av

skribenterna, vilket kan ha påverkat resultatet då det kan finnas skilda åsikter om vad som är

väsentligt material. Vår kritiska granskning visar att data som överlag plockats bort kommer

från intervjufråga fem, som behandlar elevernas uppfattning av det undersökande arbetssättet.

Vi uppmärksammade även att intervjufråga ett, kopplat till syftet, blev felformulerad. Det

blev synligt under intervjuerna att lärarna inte bara talade om syftet med det undersökande
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arbetssättet utan även behandlade vad lärarna ansåg att eleverna kunde lära sig via det

undersökande arbetssättet. För att kringgå dessa felaktiga formuleringar av intervjufrågor ser

vi kritiskt på att ingen pilotstudie genomfördes. En pilotstudie hade kunde synliggöra

felformuleringarna och därmed ökat studiens trovärdighet.

5.2 Resultatdiskussion och slutsats

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras kopplat till tidigare forskning och den

teoretiska förankringen. Avsnittets syfte är att svara på studiens syfte och forskningsfrågor. I

första hand kommer en diskussion göras kopplat till vad, hur och varför för att sedan

diskutera undervisningstraditioner. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av studiens

slutsatser presenteras i punktform.

5.2.1 Vad

Kopplat till syftet med det undersökande arbetssättet kan flera likheter med tidigare forskning

urskiljas. Likt Hodson (2014), Johanssons (2012), Högström, Ottander och Benckerts (2006),

Hofstein och Lunetta (2004) och Jenkins (1999) är det synligt att erfarna och nyutbildade

lärare använder det undersökande arbetssättet i syften att utveckla elevernas ämneskunskap

såsom specifika begrepp, biologiska samband och förståelse för det abstrakta.

Ett intressant resultat som sticker ut är att samtliga lärare använder det undersökande

arbetssättet för att väcka intresse hos eleverna och ge dem positiva upplevelser av

biologiämnet. Detta menar de medverkande lärarna i sin tur bidra till en utveckling av

elevernas inre motivation till de naturvetenskapliga ämnena. Ett annat resultat som sticker ut

är att det endast finns en erfaren lärare som menar att hen använder det undersökande

arbetssättet i syfte att utveckla elevernas förmåga att undersöka.

Något annat som är intressant och som inte uppkommit i tidigare forskning är att lärare menar

att syftet med det undersökande arbetssättet är att skapa gemensamma referensramar med

elevgruppen.

Vi ställer oss frågande kring varför vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning. Men också

varför lärare har slutat fokusera på att utveckla elevers förmåga att utföra undersökningar och
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istället ser undersökningar i biologi som ett tillfälle att skapa intresse och inre motivation.

Avslutningsvis är vi nyfikna på om syftet att skapa gemensamma referensramar är ett syfte

som i framtiden kommer vara ett huvudsakligt syfte med det undersökande arbetssättet. Vi ser

inte att denna studie ger några trovärdiga svar på dessa frågor, men kopplat till Bergvall,

Lavett Lagerström och Andrées (2018) studie kan man ana att ett troligt svar kan vara att

eleverna i åldrarna 10-12 år inte har utvecklat den kognitiva förmåga som krävs för att utföra

öppna undersökningen på egen hand.

Sammanfattningsvis visar resultat att de mål, med det undersökande arbetssättet, som tidigare

forskning presenterat kan återfinnas i dagens skola. Dock kan man urskilja en ökning i

relation till användandet av undersökningar för att öka intresse och en minskad användning

av arbetssättet för att utveckla förmågan att undersöka. Studiens resultat visar också att skapa

gemensamma referensramar är ett nytt uttalat syfte som används av de nyutbildade lärarna.

5.2.2 Hur

I relation till hur lärarna använder sig av det undersökande arbetssättet kan vi utläsa en viss

skillnad mellan de erfarna och de nyutbildade lärarna. Resultatet visar att enbart erfarna lärare

utför undersökningar i syfte att lära förmågan att undersöka och observera och att enbart

nyutbildade använder sig av NTA-låda (se bilaga 4). Kopplat till undersökningsmetod visar

resultatet att elevens och klassens kognitiva förmåga var det som var avgörande i vilken grad

undersökningarna blir elevaktiv. Slutsatsen är i praktiken att de medverkande lärarna har en

vana att välja att utföra en bekräftande alternativt demonstrerande undersökning. Lärarna

motiverar likt Bergvall, Lavett Lagerström och Andrées (2018) att eleverna i årskurs 4-6 inte

har den kognitiva förmågan som krävs för att planera, utföra och reflektera kring

undersökningar på egen hand.

Därav är vår slutsats att det är elevernas kognitiva förmåga som avgör hur pass elevaktiv

undersökningarna är under lektionen. Detta har visat sig gör att lärare i årskurs 4-6 har skapat

en vana som gör att de väljer att utföra undersökningar med låg eller ingen elevaktivitet.

5.2.3 Varför

Lidberg (2014) menar att lärarens didaktiska val är relaterade till den didaktiska frågan

varför. Liknande teori återfinns i Johanssons och Wickmans (2013) studie kring
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undervisningstraditioner där de menar att lärares undervisningstraditioner skapas genom att

lärare gör olika didaktiska val i relation till undersökningens syfte. Kopplingen mellan de

didaktiska frågorna vad, hur och varför kan även vi urskilja i vår studie. En återkommande

aspekt vi såg, likt Högströms (2009) avhandling, var att lärarna ofta talade om att yttre

faktorer påverkade de didaktiska val de gjorde. Yttre faktor som synliggjordes i vår studie

överensstämmer med de yttre faktorer som Högström (2009) avhandling presenterade.

Planeringstid var den mest återkommande faktorn. Likt Högström (2009) talade de

intervjuade lärarna om att planering av undersökningar är särskilt viktigt då planeringen är

det som avgör om eleverna förstår undersökningen syftet och om undersökningen kommer

uppnå ett gynnsamt resultat. Likt Högström (2009) visade studiens resultat även andra yttre

faktorer som påverkar undersökningens genomförande och resultat, däribland biologins

timplan, material, lokaler och resurspersonal.

Högströms (2009) avhandling visade även att elevgruppens storlek och elevernas kognitiva

förmåga som en annan yttre faktor som var avgörande vilka didaktiska val lärare gjorde.

Liknande slutsats kan göras i denna studie då resultatet kan urskilja att både erfarna och

nyutbildade lärares motivering av de didaktiska valen härstammar från deras syn och

uppfattning kring elevernas eller klassens kognitiva förmåga att genomföra undersökningar

på egen hand.

Resultatet visar avslutningsvis att nyutbildade lärare i större utsträckning talar om de

utmaningar som finns vid arbete med det undersökande arbetssättet. Vilket synliggör att

nyutbildade lärare har svårare att kringgå och finna lösningar på de utmaningar som

presenteras.

Sammanfattningsvis syns inte någon skillnad på hur erfarna och nyutbildade lärare motiverar

de didaktiska valen utan de båda talar om att valen beror på elevernas kognitiva förmåga.

Elevernas kognitiva förmåga menar läraren ställer krav på tillgång till flera yttre faktorer

exempelvis planeringstid, lokaler och tillgång till resurspersoner.

Vidare visar studien en skillnad mellan de erfarna och nyutbildade lärarna i relation till hur de

kringgår de utmaningar som finns med det undersökande arbetssättet. Utmaningarna som
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lärarna talar om är kopplade till de yttre faktorerna: material, elevgruppen, planeringstid,

resurspersonal och brist på kunskap. De erfarna lärare betonar i större grad elevgruppen och

resurspersonal som utmaning medan nyutbildade lärare betonar planeringstid, material och

brist på kunskap som utmaning. Detta medför att nyutbildade lärare oftare väljer bort det

undersökande arbetssättet som undervisningsmetod medan erfarna lärare kan anpassa sin

undersökning till elevgruppen. De nyutbildade lärarna menar att det är i behov av

kunskapsutveckling genom exempelvis fortbildning och kollegialt arbete med fokus på det

undersökande arbetssättet för att känna sig självsäker i undervisningssituationen. Även i

tidigare forskning är kompetens ett återkommande inslag i Johanssons (2012) studie. Där de

framkom till att kompetens var en avgörande faktor för om undervisningsmetoden skulle

kunna vara gynnsam att använda i syfte att skapa lärandesituationer. Slutsatsen är därav att

nyutbildade lärare är i behov av kunskap, inspiration, erfarenhet och en materialbank för att

de likt de erfarna ska använda det undersökande arbetssättet med ökat självförtroende.

5.2.5 Undervisningstraditioner

I resultatet återfinns återkommande didaktiska val som kan tolkas som undervisningsvanor.

För att synliggöra undervisningstraditioner tittade vi, likt Johansson och Wickman (2013) på

vad lärare undervisade om samt hur de valde att genomföra undersökningen. Vid analys av

empirin synliggjordes att lärares syftet med arbetssättet var att utveckla elevernas

faktakunskaper, skapa referenspunkter, öka elevernas intresse och utveckla elevernas förmåga

att genomföra undersökningar. Empirin visade även att läraren, på grund av elevernas

kognitiva förmåga, valde att göra demonstrerande och bekräftande undersökningar. Med

anledning av lärares val av syfte och undersökningsmetod har vi dragit slutsatsetsen att

lärares vanor är relaterade till Johansson och Wickmans (2013) aktivitetsorienterade och

kommunikationsorienterade tradition. Aktivitetsorienterade traditionen var kopplad till

intresse och förmåga att undersöka medan den kommunikationsorienterad traditionen var

kopplad till syftet att utveckla elevernas faktakunskaper samt skapa referenspunkter med

hjälp av lärarens stöd.

En återkommande motivering, både bland erfarna och nyutbildade lärare, till varför dessa

didaktiska val genomfördes var att de inte ansåg att eleverna hade den kognitiva förmåga som

krävdes för att utföra undersökningar på egen hand. Då både Johansson och Wickmans

(2013) två resterande, faktaorienterade- och samarbetsorienterade traditionen kräver att
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eleverna arbetar självständigt tror vi kan vara en anledning att vi inte kan återfinna dessa

undervisningstraditioner i den insamlade empirin.

Den aktivitetsorienterade traditionerna och den kommunikations orienterade traditionen

återfanns i lika stor grad i de båda lärargrupperna, vilket gör att vår studiens resultat kan

konstatera inte finns någon skillnad mellan erfarna och nyutbildade lärare

undervisningstraditioner.

Varför vi inte hittar någon skillnad tror vi beror på att Johansson och Wickmans (2013)

undervisningstraditioner mestadels är kopplade till de didaktiska frågorna hur relaterat till

hur mycket delaktighet eleven får i genomförandet. Då både erfarna och nyutbildade lärarna

betonade elevernas kognitiva förmåga som anledningen att de valde att utföra undersökningar

där eleverna hade låg delaktighet medförde att skillnader i undervisningstraditionerna inte

fanns. Tittar vi däremot mer ingående på resultatet kan vi uppmärksamma en skillnad på att

erfarna lärare använde arbetssättet till andra syften såsom utveckla elevers förmåga att

genomföra undersökningar. Vi såg också att erfarna lärare varierade sina

undersökningsmetoder då de uttryckte utöver utomhusundervisning och laborativt även

observation som en användbar metod. Vi såg även en skillnad på att nyutbildade lärare visade

en mer osäkerhet för arbetssättet och betonade i större utsträckning behov av stöd och

kompetensutveckling.

Avslutningsvis såg vi till skillnad från Johansson och Wickman (2013) att de medverkande

lärarna inte har en given undervisningstradition. I stället likt Lidbergs (2014) teori visar vår

studie att anledningen till att lärare gör olika didaktiska val beroende på undersökningens

syfte. Detta såg vi medförde att lärare använder de undersökande arbetssättet genom

varierade undervisningstraditioner exempelvis både för att skapa intresse och utveckla

faktakunskaper genom den kommunikationsorienterad undervisningstraditionen.
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5.3 Sammanfattande slutsatser

● Studien visar att de mål och syften som tidigare forskning presenterat kan återfinnas i

dagens skola. Dock kan man urskilja en ökning i användandet av undersökningar för

att öka intresse och en minskad användning av det undersökande arbetssättet för att

utveckla förmågan att undersöka. Studiens resultat visar även att skapa gemensamma

referensramar är ett nytt uttalat syfte som används av lärare på fältet.

● Studie visar inte några skillnader mellan erfarna och nyutbildade lärares

undervisningstraditioner. Resultatet synliggör att båda lärargrupperna använder en

aktivitetsorienterad och kommunikationsorienterad tradition där lärare väljer att

genomföra demonstrerande alternativ bekräftande undersökningar.

● Det syns inte någon skillnad gällande hur de lärargrupperna motiverar deras

didaktiska val, utan de båda talar om att valen är beroende på elevernas kognitiva

förmåga. Resultatet visar även att elevernas kognitiva förmåga är relaterat till flera

yttre faktorer exempelvis planeringstid, lokaler och tillgång till resurspersoner.

● Det undersökande arbetssättet är kopplat till flera utmaningar, i relation till resultatet

som visar att de flesta utmaningar är kopplade till yttre faktorer: planering, elevgrupp,

material, resurser. Resultatet visar att nyutbildade lärarna belyser att utmaningarna

grundar sig i deras brist på kunskap och erfarenhet.

● Avslutningsvis visar studien att lärare inte har en given undervisningstradition och att

lärarnas didaktiska val är beroende på undersökningens syfte och den elevgrupp som

undersökningen är riktad till.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
35



5.4 Vidare forskning

Studie har uppmärksammat områden som vore gynnsamma att forska vidare kring. För det

första vore det intressant att få en helhetsbild som behandlar såväl lärarens erfarenheter kring

det undersökande arbetet och skildra vad som faktiskt sker i klassrummet. Här ser vi att

elevernas uppfattning även skulle kunna inkluderas.

Avslutningsvis framkom det i resultatet att nyutbildade lärare anser sig sakna kompetensen

som krävs vid arbete med det undersökande arbetssättet. Därav ser vi att en möjlig vidare

forskning skulle kunna vara att undersöka hur denna problematik kan lösas. Ett möjligt

exempel är att undersöka om färdigplanerade och obligatoriska undersökning kan öka

användningen och attityden till det undersökande arbetssättet. Det vore även av intresse att

studera hur en sådan organisation skulle kunna gynna elevernas motivation och

kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena.
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7. Bilagor

Bilaga 1. Informationsbrev

Hej!

Vi är två studenter, Tina Hedin och Malin Persson, från grundlärarutbildningen på Högskolan

Kristianstad. Vi har utifrån tidigare forskning uppmärksammat att det inte finns någon

högaktuell forskning kring hur lärare använder de undersökande arbetssättet i

naturvetenskapsundervisningen. Denna upptäckt är det som ligger till grund för vårt

examensarbete vars syfte är att jämföra erfarna lärare, gentemot nyutbildade lärares, i årskurs

4-6, uppfattningar kring det undersökande arbetssättet i biologi kopplat till djur- och

växtriket. Det vi önskar är att studiens resultat visa hur och varför verksamma lärare använder

undersökningar i biologiundervisningen. Vi vill även se om det finns någon skillnad på hur

erfarna och nyutbildade lärare använder arbetssättet. Vi hoppas att vi med denna studie kan

inspirera andra lärare hur de kan använda undersökningar som en del av

biologiundervisningen men också synliggöra fallgropar och forskningsluckor.

Vi skickar idag detta informationsbrev eftersom vi har varit i kontakt med dig med anledning

av att du är en erfaren biologilärare. I detta samtal visade du ett intresse av att medverka i vår

empiriska undersökning. I detta informationsbrev vill vi ge dig mer information om vår

studie, fråga om du fortfarande är intresserad att delta, samt boka en tid och plats för

intervjun. Undersökningen kommer genomföras via en ca 30 min intervju, som inte kräver

någon förberedelse. I intervjun kommer vi vilja veta hur du tänker kring användandet av det

undersökande arbetssättet i biologiundervisning kopplat till djur- och växtriket.

Du deltar i studien frivilligt och du kan avbryta intervjun när som helst utan att någon orsak

behöver anges eller att det blir några konsekvenser. I vår studie kommer du vara anonym och

svaren kommer behandlas konfidentiellt. Detta kommer vi säkerställa genom att ditt namn,

dina personuppgifter eller uppgifter om vilken skola du arbetar på inte kommer nämnas i

studien. Dock kommer vår handledare och vår examinator ha tillgång till det insamlade
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materialet tills att studien är godkänd, därefter raderas materialet och återfinns endast i

studien.

Vi är mycket tacksamma att ni vill vara med i vår studie och önskar därför boka in tid för att

genomföra intervjun. Vi önskar att genomföra intervjuer med start torsdagen den 18/11 och

allra helst senast fredag 26/11. Eftersom vi är flexibla önskar vi att ni återkommer via mejl

eller sms med en tid som skulle passa er. Meddela även om ni önskar vi att intervjun sker på

er skola eller via en digital plattform.

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till någon av oss.

Tina Hedin

Malin Persson
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Bilaga 2. Intervjuguide
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Bilaga 3. Vad
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Bilaga 4. Hur
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Bilaga 5. Hur
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Bilaga 6. Varför
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