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Abstract 
This phenomenographic study is based on qualitative interviews with four teachers that teach 

science in secondary school. The aim of this study is to illustrate which teaching methods, 

secondary teachers in science subjects, perceive that they have of with texts in science to 

reach all the students. The following questions are the research questions. 

- How do teachers in secondary school perceive as the concept texts in science?  

- What do secondary school teachers in science perceive that is a successful teaching when 

they work with texts?  

- What do secondary school teachers in science perceive as challenging when they use texts? 

 

In the study it is revealed that these four teachers perceive that they use a series of different 

methods to reach and develop all the students reading in science. Three different perceptions 

are revealed in the phenomenon. The categories are texts, successful teaching methods and 

challenges. Within these categories are revealed subcategories. Within texts are revealed 

teaching books, subject-language and oral. Within teaching methods are revealed 

subcategories compensatory teaching method and teaching environment. The category with 

challenges reveals subcategories individual, variation and time. 
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Sammanfattning 
Denna fenomenografiska studie grundar sig på kvalitativa intervjuer med fyra lärare som 

undervisar i NO-ämnena på högstadiet. Syftet med studien är att belysa vilka 

undervisningsmetoder lärare, i NO-ämnena på högstadiet, uppfattar att de har, kring texter i sin 

undervisning, för att nå alla sina elever.  Följande frågeställningar är utgångspunkten för 

studien. 

 Hur uppfattar lärarna på högstadiet begreppet texter i NO-ämnena? 

 Vad uppfattar lärarna, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, som framgångsrik 

undervisningsmetod när de arbetar med texter?  

 Vad uppfattar lärarna, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, som utmanade i sin 

undervisning när de arbetar med texter?  

I studien framkommer att dessa fyra lärare uppfattar att de använder en rad olika metoder för 

att nå och utveckla alla elevers läsning i NO-ämnena. Tre olika uppfattningar framkom av 

fenomenet. Kategorierna är texter, framgångsrika metoder och utmaningar. Inom dessa 

kategorier framkom underkategorier. Inom texter framkom läroböcker, ämnesspråk och 

muntligt. Inom undervisningsmetoder framkom underkategorierna kompensatorisk och 

lärmiljön. Inom kategorin utmaningar framkom underkategorierna individ, variation och tid.  

 

 

Nyckelord 
Texter i NO-ämnena, undervisningsmetoder, lärares uppfattning. 
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Bakgrund och problemformulering 
Svenska 15-åringars kunskapsnivå i matematik och läsförståelse har ökat vilket skildras i PISA-

resultaten (Skolverket, 2016). Efter sjunkande resultat under de senaste åren, har trenden brutits 

och provresultaten visar att elevernas kunskapsnivå har ökat (Skolverket, 2016). Även i 

naturvetenskap (NO) tenderar kunskapsnivån att öka. Frågor som redan har formulerats är vilka 

faktorer det är som bidrar till att trenden har brutits (Skolverket, 2016). Vi lever i ett ständigt, 

förändligt samhälle där kunskapen om att kritiskt granska, och framför allt förstå texter i olika 

sammanhang, blir viktigare i den strida ström av texter som möter oss varje dag, menar jag. 

 

Näs (2010) lyfter fram forskning som menar att eleverna saknar förståelsen kring olika delar av 

NO-ämnena. Näs (2010) lyfter även fram flera olika metoder som lärare kan använda i sitt 

klassrum för att elever skall kunna utveckla sin förståelse för NO-ämnena, bland annat att 

utveckla förståelsen för begreppen och att kunna använda dem i NO. Staten har satsat på att 

utveckla alla lärares kunskaper i det svenska språket, bland annat genom satsningen Läslyftet 

(Skolverket, 2016). Där den sekundära rollen som alla lärare har i skolan i att undervisa i ämnet 

svenska ges ett större utrymme än tidigare. Läslyftet har fått genomslagskraft i många av 

Sveriges kommuner. Jag menar, att det finns ett problemområde som behöver undersökas vidare 

mellan elevernas läsförståelse och lärarnas undervisningsmetoder gällande läsning i NO-

ämnena. Hur tänker och uppfattar lärare som undervisar i NO kring elevernas kunskaper i att 

läsa och framför allt i hur eleverna förstår de texter som lärarna använder i NO-undervisningen? 

Denna studie kan inte ge några jämförande resultat, beträffande vad som har förändrats eller 

utvecklats sedan tidigare års resultat i PISA. Men den kan spegla olika förståelsekategorier av 

hur några lärare uppfattar sin undervisning och hur det ser ut just nu. Lärarnas undervisning, 

gällande metoder för att utveckla elevernas förmåga att läsa, är ett uppmärksammat område 

som det finns en del forskning kring. Men att denna studie kan bredda, fördjupa eller förankra 

kunskaper som redan finns inom området läsning och läsförståelse i NO-ämnena. Jag tänker att 

läsning i NO-ämnena och lärarnas uppfattning om sina undervisningsmetoder är ett område 

som behöver uppmärksammas. Det kan vara av intresse att ta reda på hur undervisningen ser ut 

i dagsläget, i Sverige. Då alla lärare sekundärt har rollen som lärare i svenska. De texter som 

lärare använder upplevs av eleverna som alltför abstrakta och långt ifrån elevernas språk 

(Lawrence & Snow, 2010). För mig, med min förförståelse utifrån min utbildning och 

erfarenhet, innefattar begreppet texter, ett vidgat perspektiv. Texter för mig är alltifrån 

skönlitteratur, multimodala texter, filmer, läroböcker med mera. Det är då intressant att ta reda 

på hur lärarna som undervisar i NO-ämnena uppfattar samma begrepp. Begreppet texter kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor, därför är det även av intresse att ta reda på hur lärare 

som undervisar i NO-ämnena använder begreppet och vilka slags texter eleverna möter.  

 

I denna studie kan jag dra nytta av genomförandet och resultatet av examensarbetet i min 

kommande profession som speciallärare, med specialisering i språk-, läs och skrivutveckling. 

Jag kan använda mig av mina kunskaper att analysera och granska lärares undervisning som de 

använder i elevernas lärmiljöer (SFS, 2011:186) under genomförandet och analysen av 

resultatet i min kommande profession som speciallärare.  Det är min skyldighet att särskilt tänka 

på att elever i behov av särskilt stöd får de anpassningar och det stöd som krävs för att de skall 

nå kunskapskraven (SFS, 2011:186). Jag tänker även att genom att jag lyfter fram lärare som 

undervisar i NO-ämnena primärt är lärare i sitt ämne. Men genom att beskriva hur de uppfattar 
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att de arbetar med texter på deras lektioner, uppmärksammar jag även vikten av att alla lärare 

har en sekundär roll som lärare i ämnet svenska (Skolverket, 2011). Om eleverna, med stöd av 

läraren, inte får med sig språket kan det vara svårt att ta del av det samhället som vi alla deltar 

i varje dag. 

Syfte  
Syftet med studien är att belysa vilka undervisningsmetoder lärare, i NO-ämnena på högstadiet, 

uppfattar att de har, kring texter i sin undervisning, för att nå alla sina elever.  

Frågeställningar  
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur uppfattar lärarna på högstadiet begreppet texter i NO-ämnena? 

 Vad uppfattar lärarna, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, som framgångsrik 

undervisningsmetod när de arbetar med texter?  

 Vad uppfattar lärarna, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, som utmanade i sin 

undervisning när de arbetar med texter?  

  



3 

 

Litteraturgenomgång 
Följande avsnitt kommer att beskriva de styrdokument som jag anser vara viktiga för att belysa 

syftet i studien. Här presenteras läroplanen som det styrdokument som styr undervisningen och 

skolverkets förklaring till hur begreppet anpassningen kan tolkas.  

Styrdokument 
Skolan styrs av den läroplan som ligger som bas för grundskoleutbildningen för alla elever i 

Sverige, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 

2011). Utifrån den skall läraren undervisa och bedöma elevernas kunskaper. Vilket innebär att 

den även styr innehållet i denna studie. De lärare som studien undersöker prövar olika metoder 

och bedömer elevers kunskaper utifrån den läroplan som ligger till grund för deras arbete. 

 

Under kapitel 1 i skolans värdegrund och normer kan tydas att förmågan att läsa skall 

genomsyra hela skolan.  

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Det står även att undervisningen skall anpassas efter eleven.  
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2011, s. 9). 

 

Kapitel 2 i övergripande mål och riktlinjer beskriver att det som eleverna får till sig i sin 

undervisning, i ämnena i NO, skall eleverna kunna ha nytta av i sitt nuvarande och framtida liv. 

De menar även att eleven skall kunna läsa och förstå de begrepp som finns inom NO-området. 

Inte bara på en enkel nivå, utan rikt och nyanserat.  

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, (…) kunskapsområdena för vidare 

studier, i samhällsliv och vardagsliv, (Skolverket, 2011, s. 13). 

Vidare trycker kursplan i biologi/fysik/kemi i syftesdelen på att eleven skall förstå det 

naturvetenskapliga området. Men det står inte explicit att förmågan att läsa är enda sättet att nå 

denna kunskap. Det står däremot tydligt att skriva är en del av kunskapsinlärningen i NO-

ämnena.  

 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 

biologins/fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i 

samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa 

texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (Skolverket, 2011, s. 111, 127, 

144). 

 

Biologins/fysikens/kemins metoder och arbetssätt 

 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rappor-

ter. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#förtrogenhet_med_biologins_begrepp_modeller_och_teorier_samt_förståelse_för_hur_dessa_utvecklas_i_samspel_med_erfarenheter_från_undersökningar_av_naturen_och_människan
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#förtrogenhet_med_biologins_begrepp_modeller_och_teorier_samt_förståelse_för_hur_dessa_utvecklas_i_samspel_med_erfarenheter_från_undersökningar_av_naturen_och_människan
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#förtrogenhet_med_biologins_begrepp_modeller_och_teorier_samt_förståelse_för_hur_dessa_utvecklas_i_samspel_med_erfarenheter_från_undersökningar_av_naturen_och_människan
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#samtala_om_tolka_och_framställa_texter_och_olika_estetiska_uttryck_med_naturvetenskapligt_innehåll
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#samtala_om_tolka_och_framställa_texter_och_olika_estetiska_uttryck_med_naturvetenskapligt_innehåll
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#Dokumentation_av_undersökningar_med_tabeller_diagram_bilder_och_skriftliga_rapporter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#Dokumentation_av_undersökningar_med_tabeller_diagram_bilder_och_skriftliga_rapporter
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 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor 

och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/fysik/kemi. (Skolverket, 2011, s. 

115, 131, 148). 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011) beskrivs begreppet text som används som utgångs-

punkt i denna studie.  
 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur 

deras innehåll kan organiseras. 

 Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de 

kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. 

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. 

(Skolverket, 2011, s. 11) 

Skolverket (2014) beskriver hur de ser på begreppet extra anpassningar som används i denna 

studie. 

Extra anpassningar  

 Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig 

att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervis-

ningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats (Skolverket, 

2014, s. 11). 

 

 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#Källkritisk_granskning_av_information_och_argument_som_eleven_möter_i_olika_källor_och_samhällsdiskussioner_med_koppling_till_biologi
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/subject.htm?subjectCode=GRGRBIO01&tos=gr#Källkritisk_granskning_av_information_och_argument_som_eleven_möter_i_olika_källor_och_samhällsdiskussioner_med_koppling_till_biologi
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Forskningsöversikt 
Detta avsnitt beskriver ett urval av den forskning som finns i ämnet sedan tidigare. Fokus är 

vilka undervisningsmetoder som beskrivs som framgångsrika i tidigare forsning och vad som 

kan upplevas som utmanande för elever samt lärare när de använder texter i NO-ämnena. 

Urvalet fokuserar även på de artiklar som lyfter fram att de har prövat olika metoder och vilka 

de anser vara framgångsrika metoder för att utveckla elevernas förmåga att läsa texter i NO-

ämnena.  

 

Artiklar har sökt i ERICs databas via bibliotekets hemsida. Nyckelord som söktes på var; 

reading comprehension, science, learning strategies, literacy och special education. 

Kombinationen reading comprehension, secondary school, elementary school och science gav 

förhållandevis relevanta träffar för studiens syfte. Sökningen genomfördes med peer reviewed, 

vilket innebär att artiklarna skall vara granskade innan utgivning av andra forskare, och mellan 

åren 2010 till 2016.  

 

Som inledning beskrivs de utmaningar och framgångsrika metoder som uppfattas när elever 

läser texter i NO-ämnena. Därefter beskrivs de metoder som lyfts fram; arbeta med elevernas 

ordförråd och/eller ordförståelse, olika läsförståelsestrategier, att rita till texter, högläsning med 

aktiva strategier, litteraturdiskussioner och avsnittet avslutas med genrepedagogik. 

Utmaningar och framgångsrika metoder med läsning av 

texter i NO-ämnena 
Elever som har svårigheter med att läsa tycks ha det svårare att läsa de faktatexter som används 

i NO-ämnena (Mason & Hedin, 2011; Johnson & Zabrucky, 2011). När läraren använder 

läsförståelsestrategier, exempelvis att aktivera elevens tidigare kunskaper, kan läraren hjälpa 

eleven att förstå faktatexter bättre (Mason & Hedin, 2011). Vidare beskrivs att faktatexter skiljer 

sig från skönlitterära texter. Det som skiljer sig mellan faktatexter och skönlitterära texter är att 

det kan vara diagram, faktaredovisningar m.m. i faktatexter. I skönlitterära texter förekommer 

det däremot huvudpersoner, en intrig som skall redas ut med mera. Elever som läser faktatexter 

har svårt att känna igen sig i texterna, menar Mason och Hedin (2011). Mason och Hedin (2011) 

samt Johnson och Zabrucky (2011) menar att det är en stor del av eleverna som inte har de 

läsförståelsestrategier som behövs, för att bli en läsare med flyt och förståelse. Mason och Hedin 

(2011) beskriver fyra områden i texter i NO-ämnena som uppfattas som svåra för eleverna; 

obekanta strukturer i texterna, många begrepp som bär stor innebörd, komplexiteten i 

ordförrådet och de förväntningar som finns på elevernas tidigare kunskaper i ämnet. De kommer 

fram till att, för att skapa en framgångsrik undervisning som når alla elever, behöver läraren 

arbeta med att lära ut läsförståelsestrategier med fokus på faktatexter.  

 

Många elever har begränsad erfarenhet att läsa och förstå faktatexter. De har även begränsad 

erfarenhet av allmänkunskap vilket skapar svårigheter att göra inferenser (Mason & Hedin, 

2011; Johnson & Zabrucky, 2011). Johnson och Zabrucky (2011) menar att många elever kan 

avkoda text och de kan läsa orden, men de kan inte skapa mening av orden. De lyfter även fram 

att texter i NO-ämnena ofta är besvärliga och beskriver avskilda fakta samt att texterna är svåra 

att förstå i strukturen.  

 

Johnson och Zabrucky (2011) gjorde en litteraturstudie med fokus på undervisning med 

strategiprogram som används i USA för att förbättra elevers förmåga att förstå texter i NO-
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ämnena. Även Mason och Hedin (2011) gjorde en litteraturstudie, men deras fokus var material 

som riktar sig mot elever med inlärningssvårigheter i USA. 

 

Kontexten i vetenskapliga texter är oftast ytlig, menar Hall, Kowalskia, Patersona, Basrana, 

Filikb och Maltbya (2015). Vidare beskrivs att när eleverna läser dessa faktatexter kräver det 

mycket av eleven såsom goda förkunskaper och god ordförståelse. De beskriver att i en text 

med djup kontext krävs det inte mycket av elevens kunskaper för att förstå texten. Men i texter 

med ytlig kontext krävs det mycket av elevens kunskaper för att förstå sammanhanget. När det 

är texter med ytlig kontext behöver eleven göra inferenser bortom rader för att förstå 

sammanhanget i texten. Hall m.fl. (2015) ger exempelvis på texter med djup kontext används 

ord som varmblodade djur och i texter med ytlig kontext används ordet de för samma uttryck. 

Ytterligare ett exempel är att i texter med djup kontext används begreppet för att, där olika fakta 

förklaras. Till skillnad från texter med ytlig kontext där raka fakta skrivs, utan förklaring. Det 

innebär att texter med djup kontext blir längre, än texter med ytlig kontext. Texter med djup 

kontext innehåller även en högre grad av repetition.  

 

Halls m.fl. (2015) studie undersökte i vilken grad textens kontext är avgörande och i vilken 

grad de individuella skillnaderna har betydelse för elevernas förståelse av vetenskapliga texter. 

Med de individuella skillnaderna menar de, elevens läsförmåga, intelligens, samvetsgrannhet, 

självbild av sin egen förmåga av naturvetenskap, ambitioner inom naturvetenskapen, 

vårdnadshavarens stöd och engagemang, vårdnadshavarens kunskaper om skola och 

naturvetenskap. Hall m.fl. (2015) använde olika tester för att mäta elevers läsförståelse och 

intelligens för att få fram elevernas olika förmågor samt ordförståelse. Undersökningen 

genomfördes i Storbritannien och eleverna var i 10–12 års ålder. Eleverna läste fyra olika texter 

från läroböcker i naturvetenskap, två texter hade djup kontext och två texter hade ytlig kontext. 

Utifrån dessa texter fick eleverna besvara läsförståelsefrågor. De fick även besvara olika test 

för att mäta de individuella skillnaderna som finns mellan eleverna. Tre faktorer som är 

intressanta framkom i resultatet. Det ena är att texter med djup kontext underlättar elevernas 

förståelse av vetenskapliga texter. Det andra är att läsförmågan är avgörande för båda sorternas 

texter. Det tredje är att de som har höga förväntningar på sin strävan att lyckas, lyckas bra på 

texter med djup kontext, men inte på texter med ytlig kontext. Hall m.fl.  (2015) menar att det 

är viktigt att undervisa i lässtrategier för att stötta eleverna i sin kunskapsutveckling. 

Undervisningsmetod att utveckla elevernas ordförråd 
I forskning som behandlar lärarens metoder för att utveckla elevers kunskaper om att läsa 

vetenskapliga texter framkommer varierade metoder. Lawrence och Snow (2010) har i sin 

studie uppmärksammat att lärare som undervisar på högstadiet, i Boston USA, inte arbetar med 

att utveckla elevernas vokabulär. De hävdar att detta kan vara en av orsakerna till att eleverna 

upplever att texter i läroböcker, såsom läroböcker i NO-ämnena, är svåra att förstå. Lawrence 

och Snow (2010) menar att genom att läraren använder en tydlig undervisningsmetod, där fokus 

är att utveckla ordförrådet, kan de utveckla elevernas läsförståelse. För att undersöka detta 

användes olika högstadieskolor för forskning. Den ena studiegruppen använde sina tidigare 

undervisningsmetoder och den andra studiegruppen använde en forskningsbaserad 

undervisningsmetod, The Word Generation.  Dessa olika gruppers resultat jämfördes. Eleverna 

fick göra tester innan de började med forskningen, för att se vilken nivå de låg på i utgångsläget, 

och därefter gjordes liknande test för att se till elevernas kunskapsutveckling. Resultat som 

framkom var att de elever som deltog i The Word Generation lyckades på 20–22 veckor 
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utveckla ordförrådet, i samma utsträckning som jämförande skola gjorde på två år. Elever som 

använde metoden utvecklade sitt ordförråd mer, än de elever som var i jämförande skola. De 

elever som drog mest nytta av metoden, var de elever som inte hade engelska som modersmål. 

De elever som utvecklade sitt ordförråd med metoden, utvecklade även sin läsförmåga. I 

utgångsläget var det, att skolan som använde The Word Generation hade en svagare grupp 

elever, än skolan som de jämfördes med.  

 

Seifert och Espin (2012) undersökte hur elever med inlärningssvårigheter förbättrade sin 

läsning av texter i NO-ämnena, genom att använda enbart läsning av texter eller ordinlärning 

samt kombinationen av dem båda. Studien omfattade 20 elever som gick i årskurs 10, i USA. 

De kom fram till att eleverna förbättrade sitt läsflyt och ordförråd genom att använda tydliga 

instruktioner i både läsning och vid ordinlärning. Men om de bara läste skedde inte 

förbättringen i samma grad, utan det krävdes att de fick arbeta med båda delarna för att förbättra 

sin förmåga.  

Läsförståelsestrategier  
Swanson, Wanzek, McCulley, Stillman-Spisak, Vaughan, Simmons, Fogarty och Hairrell 

(2014) undersökte lärarnas metoder för att utveckla elevers kunskaper i läsning. Med fokus på 

mellanstadiet och högstadiet samt i ämnena samhällskunskap och engelska. Studien 

genomfördes i USA. I likhet med Lawrence och Snow (2010) menar de att lärarna inte arbetar 

mycket med att utveckla elevernas vokabulär.  

 

Swansson m.fl. (2014) kom fram till att den vanligaste metoden som läraren använde för att 

utveckla elevernas läsförståelse var att de presenterade en definition på ett ord. Definitionen 

som läraren presenterade var av låg genomsnittlig kvalitet. Swanson m.fl. (2014) observerade 

20 lärares arbete i klassrummet. De följde ett observationsschema, med olika metoder som 

läraren kan tänkas använda.  Läsförståelsestrategier, såsom ledtrådar för att skapa sammanhang 

och morfologisk undervisning, var inte vanligt förekommande inslag bland lärarens 

undervisningsmetoder. Läsning var inte ett vanligt förekommande inslag alls i undervisningen. 

Att läsa under lektionstid bör vara ett vardagligt och vanligt förekommande inslag i 

undervisningen menar Swansson m.fl. (2014). Resultatet som framkom, menar Swanson m.fl. 

(2014), indikerar ett behov av träning att använda texter för att stödja läsförståelsen hos 

eleverna.  

 

Den läsförståelsestrategi som är vanligast förkommande är textbaserade diskussioner. En av 

anledningarna, som Swanson m.fl. (2014) lyfter fram, som anledning till att lärarna inte 

använder fler läsförståelsestrategier i sin undervisning, är att lärarna inte har fått utbildning i 

detta och att deras förståelse av vikten att undervisa eleverna i läsförståelse varierar. Lärare som 

undervisar i samhällskunskap och engelska använder några metoder för att utveckla elevernas 

kunskaper i att läsa och läsförståelse, framhåller Swanson m.fl. (2014). Men på grund av det 

låga engagemanget till att läsa texter och att arbeta med läsförståelse, menar de att resultatet 

indikerar att det är ett område som behöver utvecklas. 

 

En studie som genomfördes i Tyskland, med elever som går på två olika högstadieskolor, 

studerades skillnaderna mellan en grupp som skulle hitta budskapet i en text och en grupp som 

skulle rita till en text (Leopold & Leutner, 2012). När de använt dessa metoder, svarar eleverna 

på frågor som skulle visa på deras förståelse av texten. De studerade även effekten av att 
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eleverna sammanfattade texterna. När eleverna ritar till texterna ökar deras förståelse av 

texterna. De kom även fram till att sammanfatta texter och att hitta budskapet i texter är mer 

framgångsrika metoder, än att eleverna inte fick någon lässtrategimetod alls.  

 

Högläsning av vetenskapliga texter för att skapa mening  
Alandeom (2015), i likhet med Lawrence och Snow (2010), lyfter fram att elever har svårt att 

läsa och förstå vetenskapliga texter, men deras studie riktar sig mot lågstadiet i USA. De 

framhåller att eleverna får arbeta mycket för att förstå informationen i vetenskapliga texter. 

Orden i vetenskapliga texter är svåra att definiera och texterna är ofta besvärliga samt torra, 

menar Alandeom (2015). Studien undersöker hur läraren skapar mening för eleverna när de 

läser vetenskapliga texter. Ett sätt som lärarna använder är att de högläser texterna för eleverna 

och i högläsningen finns flertalet olika metoder för lärarna att skapa mening för eleverna att 

förstå det som läses.  

 

En faktor som Alandeom (2015) lyfter fram är det sociala samspelet som skapas genom 

högläsning av text. När dessa texter läses behöver läraren använda stöttande metoder, som 

exempelvis litteraturdiskussion och tankekartor i samarbete med andra personer, för att eleverna 

skall kunna läsa och förstå. Att lärare högläser faktatexter är en metod som är vanlig 

förekommande i klassrummen, liksom dramaaktiviteter. Alandeom (2015) förstår sitt resultat 

utifrån fem olika strategier för dialogisk läsning av texter. De fem strategierna är paratextual 

(exempel bokomslag), metatextual (exempel kritiska kommentarer), intertextual (exempel 

andra texter), architextual (exempel genrebenämning) och hypertexual (exempel förutspå) 

strategier. Resultatet som framkommer är att när läraren använder dessa fem strategier för 

läsning rikligt så erbjuds en mer engagerad läsning, där eleverna är aktivare läsare.  

 

Läsning av vetenskapliga texter kräver aktiviteter utöver klassrummets väggar och eleverna 

behöver ha förförståelse. Läraren bör variera metoderna och använda dessa strategier för att 

läsning blir en aktiv handling i elevens kunskapsutveckling (Alandeom, 2015).  

Litteraturdiskussioner som undervisningsmetod 
En undervisningsmetod som Pittman och Honchell (2014) har studerat är litteraturdiskussioner, 

där elever samtalar i smågrupper om en eller flera delar av en text som de har läst. De menar 

att eleverna utvecklar flera förmågor när de i samarbete med varandra och att de får möjligheten 

att samtala kring olika texter. Förmågor såsom att tänka kritiskt, reflektera, diskutera, fördjupa 

sin förståelse, strukturera texten, tala och lyssna utvecklas (Pittman & Honchell, 2014). De 

menar även att genom dessa samtal tas alla elevers förkunskaper och ursprung tillvara. 

Undersökningen som Pittman och Honchell (2014) genomfört baseras på 16 elever i 

mellanstadiet, som kämpar med sin läsning i USA. Metoden som forskarna använde var 

aktionsforskning.  

 

De kom fram till att när de använde denna metod, upplevde eleverna ett nöje att läsa när de 

kunde engagera sig i diskussionerna. Vidare kom Pittman och Honchell (2014) fram till att alla 

eleverna hade en negativ bild av läsning från början, som förändrades under diskussionerna och 

studien. Det kom även fram till att eleverna förstod texten bättre när de i diskussionerna kunde 

använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Eleverna lyfte fram att en del av 

svårigheterna, med att läsa texter i skolan, är att texterna är komplexa och orden som används 

är obekanta för dem. När de satt i grupper kunde de diskutera både innehållsliga aspekter och 
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obekanta ord för att förstå texterna bättre. I grupperna använde de läsförståelsestrategier för att 

förstå texter.  Pittman och Honchell (2014) menar att denna metod för undervisning av läsning 

kan appliceras på alla typer av texter som skolan använder. Genom att ta tillvara på elevernas 

olikheter kan de lära tillsammans med varandra.  

 

Genrepedagogik eller lärarhandledningar  
Elever som undervisas i engelska i Thailand har studerats för att se hur lärare arbetar med 

läsförståelse (Sawangsamutchai & Rattanavich, 2016). Det visade sig att lärare som undervisar 

i engelska använder ett begränsat antal metoder för att nå eleverna och elever brister i 

motivation för att vilja lära sig engelska. De menar att elevens motivation att läsa är en del i att 

förstå det som de läser.  

 

Sawangsamutchai och Rattanavich (2016) undersökte två grupper med elever i Thailand i 

årskurs sju. En grupp elever undervisades med genrepedagogiken och en grupp undervisades 

med utgångspunkt i lärarhandledningar. Med genrepedagogik, menar de, att fokus för 

undervisningen är att lära eleverna strukturen som finns i de olika genrerna. Viktigt inom 

genrepedagogiken är att eleverna lär sig att analysera, utveckla förståelse, problemlösning och 

metakognitiva förmågor. Med lärarhandledningar menar de traditionella sätt att lära ut engelska 

med en textbok med tillhörande lärarhandledning. Tre delar brukar de innehålla; presentation, 

öva och producera. Resultatet som Sawangsamutchai och Rattanavich (2016) kom fram till var 

att den gruppen som hade undervisats med genrepedagogiken hade en signifikant bättre 

läsförståelse, än den gruppen som undervisats med lärarhandledningar. De lyfter framförallt 

fram metoden som innebär att eleverna får möjligheten att bygga upp ett sammanhang kring 

texten och att variationen av metoder bör användas. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Kommande avsnitt beskriver den ansats och de teoretiska utgångspunkter som har använts för 

att genomföra och förstå denna studie. Studiens syfte är att belysa vilka undervisningsmetoder 

lärare, i NO-ämnena på högstadiet, uppfattar att de har, kring texter i sin undervisning, för att 

nå alla sina elever. För att nå syftet med studien har en fenomenografisk ansats valts. Då 

fenomenografin är utgångspunkten grundar sig studien på att undersöka uppfattningar om 

fenomenet. Här beskrivs den fenomenografiska ansatsen och de begrepp som är centrala för 

ansatsen. De specialpedagogiska utgångspunkterna som används i studien tas även upp i detta 

avsnitt. 

Fenomenografisk ansats 
En vanligt förekommande och välanvänd metodologi inom pedagogisk forskning är 

fenomenografin, menar Kroksmark (2007).  Det beskrivs att denna ansats försöker att beskriva 

fenomen utifrån hur människor uppfattar dem. Det handlar inte om att beskriva hur något 

egentligen är, utan att förstå hur det är utifrån ett mänskligt perspektiv.  

 

Marton och Booth (2000) beskriver att denna ansats kan användas för att utveckla förståelsen 

av ett visst fenomen, bland annat i lärandemiljöer. Vidare, menar författarna, att fokus är att 

avspegla den variation som finns om hur olika människor erfar fenomen de studerar. I denna 

studie kommer den fenomenografisk ansatsen användas för att nå syftet med studien. Några 

lärare kommer att beskriva sina uppfattningar om de olika undervisningsmetoder och texter 

som de använder i NO-ämnena. 

 

Alexandersson (1994) beskriver den fenomenografiska ansatsens utgångspunkt, där fenomen 

framställs utifrån hur människor uppfattar dem. När olika fenomen beskrivs uppfattas det av 

människliga sinnet och en tolkning sker av det beskrivna. Syftet med en fenomenografiska 

ansats är att ”beskriva hur fenomen – ”företeelser” eller ”objekt” – i omvärlden uppfattas av 

människor” (Alexandersson, 1994, s. 112). Fenomenet i denna studie är lärarnas uppfattning av 

sin undervisning, när det gäller att läsa texter i NO-ämnena, för att nå alla elever. 

 

Centrala begrepp  
Begreppet uppfattningar, menar Alexandersson (1994), är ett centralt begrepp inom 

fenomenografin. Delarna av den helheten som människor lever i, kan människan utveckla 

stegvis för att hantera den komplexa verklighet som existerar runt oss (Alexandersson, 1994). 

Vilket kunskapande och meningsskapande som läggs i de delarna är sådant som människan kan 

uppfatta och därmed beskriva, begreppet uppfattning läggs där, menar Alexandersson (1994). 

Vidare beskrivs att relationen mellan människan och hennes omvärld är en sak som också 

förändras, vilket innebär att uppfattningar kan förändras över tid. I denna studie är fokus de 

uppfattningar som lärare, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, har kring sin 

undervisning med texter i NO-ämnena. 

 

Begreppet variation används för att förklara de olika sätt ett visst fenomen kan erfaras 

(Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). Författarna menar, att fenomenet skall studeras 

utifrån de skillnader som finns i dess variationer. Det centrala för fenomenografin är att lyfta 

fram olika sätt att beskriva ett fenomen, för att få fram variation. Variationen är då de 
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uppfattningar lärare, som undervisar i NO-ämnena på högstadiet, har av sin undervisning med 

texter, för att nå alla elever. 

 

Begreppen erfarenhet och erfara är även centralt (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 

2000). I begreppen läggs kunskap om erfarenheter människor har av olika fenomen. Det innebär 

att när empiriska data skall analyseras kommer dessa begrepp användas. I analysen skall dels 

fenomenet som människan har erfarenhet av, beskrivas utifrån vad fenomenet innebär, och dels 

beskriva olika fenomen och deras relationer till varandra (Alexandersson, 1994). Marton och 

Booth (2000) lyfter fram att logiskt sammanflätade är människans förmåga att agera och över 

tid bygga erfarenheter,”. Man kan bara agera i relation till världen som man erfaren den” 

(Marton & Booth, 2000, s. 146).  

 

Utfallsrum är det resultat som framkommer när en analys gjorts på beskrivningskategorierna 

(Alexandersson, 1994). När ett fenomen beskrivs utifrån de olika sätten att erfara 

(beskrivningskategorier) och de relationer som de har till varandra bildas utfallsrummet och 

därmed ”ringar in skilda sätt att erfara ett fenomen” (Marton & Booth, 2000, s. 162,). I 

utfallsrummet bildas också de olika beskrivningskategoriernas hierarkiska komplexitet (Marton 

& Booth, 2000).   

 

Beskrivningskategorier används vid analysen och tolkningen av det insamlade materialet 

(Alexandersson, 1994; Kroksmark, 2007; Marton & Booth, 2000). Det är viktigt att 

kategorierna utgår ifrån innehållet i empirin och att fokus är likheter samt skillnader när 

kategorierna skapas. För Marton och Booth (2000) är olika sätt att erfara ett fenomen synonymt 

med beskrivningskategorier. 

Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogik är den pedagogik som existerar på grund av skolans brister i att nå alla elever 

enligt Nilholm (2007). Vidare beskrivs att i skolan finns en bred variation av elever och det är 

skolans uppdrag att hitta metoder och former för att nå alla elever. Då studiens syfte är att belysa 

vilka undervisningsmetoder lärare, i NO-ämnena på högstadiet, uppfattar att de har, kring texter 

i sin undervisning, för att nå alla sina elever, läggs ett specialpedagogiskt perspektiv på 

tolkningen av resultatet. Nilholm (2007) beskriver tre perspektiv som kommer att användas i 

diskussionen. Nilholm (2007) beskriver sin tolkning av det kompensatoriska, kritiska och 

dilemmaperspektivet vilka kommer att användas i denna studie för att diskutera resultatet. 

Perspektiven beskrivs i kommande del och de utgår från Nilholm (2007).  

Kompensatoriskt perspektiv 
Det kompensatoriska perspektivet beskrivs utifrån att sökandet av vari problemet, för att en 

elev inte når en acceptabel nivå för kunskapsinhämtning, ligger kring eller i individen. Skolan 

måste kompensera för de brister som finns i eller kring eleven. Många gånger sökes efter olika 

neurologiska eller psykologiska förklaringar till elevens svårigheter i skolan. Vilket innebär att 

diagnostisering blir en viktig del i sökandet efter problemet.  De implikationer som det innebär 

för skolan, och i förlängningen läraren, handlar om att läraren behöver hitta strategier och 

metoder som kompenserar för elevens brister.  

Kritiskta perspektiv 
Det kritiska perspektivet beskrivs utifrån sökandet av vari problemet, för att en elev inte når en 

acceptabel nivå för kunskapsinhämtning, ligger utanför individen. Skolan måste vara en plats 
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som visar på elevernas variation. Skolan bör se variationen av eleverna som en tillgång. 

Perspektivet ifrågasätter diagnostiseringen och kategoriseringen av elevers svårigheter som en 

del i att lägga problemet på eleven och att inte behöva ta ansvar i att förändra den undervisning 

som skolan och läraren bedriver. De implikationer som detta kan innebära för skolan, och i 

förlängningen lärare, handlar om att skolan eller läraren behöver se till sina egna brister i att nå 

elever som upplever svårigheter i skolan. Skolan behöver kompensera för sina brister.  

Dilemmaperspektiv 
Dilemmaperspektivet beskrivs utifrån sökandet av vari problemet, för att en elev inte når en 

acceptabel nivå för kunskapsinhämtning, ligger i de grundläggande dilemman som skolan står 

inför hela tiden. Skolan skall vara en skola för alla elever, men skolans styrdokument anmodar 

att alla elever skall ges förutsättningen att utveckla samma förmågor, kunskaper och färdigheter 

inom samma tid. Skolan har kunskapskrav som alla elever skall uppnå för att komma vidare i 

skolsystemet. Till detta skall skolan anpassa sig för att nå den breda variationen av elever som 

skall gå i skolan. Dilemmat ligger i att möta hela gruppen och individen på samma gång. Skolan 

är komplex. De implikationer som det innebär för skolan, och i förlängningen lärare, handlar 

om att skolan eller läraren behöver se till de olika dilemma som finns i skolan. Skolan behöver 

se eleverna som olika individer. Det är både skolan och elevens brister som behöver lyftas fram 

i sökandet efter problemet. 
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Metodologisk ansats och val av metod     
Kommande avsnitt beskriver de val och ansatser som valts, för att genomföra och förstå denna 

studie. Den fenomenografiska ansatsen har valts den användas även som metodologisk ansats 

och påverkar valet av metoder. Arbetsmodellen presenteras först, därefter beskrivs urvalet av 

deltagare och avslutas med en beskrivning av genomförandet av studien. 

Arbetsmodell 
Inom fenomenografin finns en tydlig arbetsmodell som används. Arbetsgången används i denna 

studie (s. 122, Alexandersson, 1994).  

 

 

Figur 1 synliggör Alexanderssons (1994) arbetsmodell. 

Analys och tolkning av intervjun sker utifrån i en fenomenografisk ansats och detta sker då 

utifrån fyra faser (Alexandersson, 1994), vilket används i denna studie.  

Den första fasen handlar om att skapa ett helhetsintryck av intervjuerna och att göra sig bekant 

med materialet. Detta görs genom att materialet transkriberas och läses igenom ett antal gånger. 

Syftet är att bli förtrogen med materialet.  

Fas två handlar om att utläsa likheter och skillnader. Först skall helheten identifieras för att 

därefter kunna berätta om delarna. När mättnadseffekt uppstått och inga nya uppfattningar 

framträder i materialet kan det vara dags att påbörja fas tre. Marton och Booth (2000) menar att 

materialet kan ändra skepnad beroende på vad vi är medvetna om när vi läser det. Därför är det 

bra att läsa och utläsa materialet i många omgångar.   

Fas tre handlar om att kategorisera informanternas uppfattningar i beskrivningskategorier 

(Alexandersson, 1994). Uppfattningarna kategoriserats efter beskrivningar och samordnas i ett 

utfallsrum. Marton och Booth (2000) menar att det finns tre olika kriterier som används för att 

skapa beskrivningskategorierna. Det första är att beskrivningskategorin skall skapas utifrån de 

olika uppfattningar som framkommer av fenomenet. Det andra kriteriet är att 

beskrivningskategorierna vanligen skall vara hieratiskt ordnat efter en tankeriktig förbindelse. 

Slutligen, kriterium tre, skall en viss återhållsamhet användas med beskrivningskategorierna 

för att det inte skall bli för många kategorier.  

Avgränsning av en 
företeelse i 
omvärlden

•Urskiljning av aspekter 
av företeelsen

Intervju om 
företeelsen

•utskrivning av intervju

Identifiering av 
uppfattning av 
företeelsen

•redovisning i 
beskrivningskategorier

•samordning av 
beskrivningskategorier 
i ett gemensamt 
utfallsrum
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Fas fyra handlar om att studera den underliggande strukturen i kategorierna (Alexanderson, 

1994). Vidare beskriver författaren att det är viktigt att inte värdera eller rangordna 

utfallsrummet.   

Marton och Booth (2000) beskriver att under hela studiens genomförande är det viktigt att 

forskaren tar ett steg tillbaka för att observera sin insats. Detta för att försöka att inta 

informantens position och dennes sätt att erfara fenomenet som skall studeras. Som forskare 

skall de egna positionerna och erfarenheterna läggas undan. De lyfter även fram hur viktig det 

är att genom hela studien ställa sig nyfiken och forskande till sitt material. Vilket är en 

utgångspunkt i denna studie. 

Val av metod 
Syftet med studien är att belysa vilka undervisningsmetoder lärare, i NO-ämnena på högstadiet, 

uppfattar att de har, kring texter i sin undervisning, för att nå alla sina elever. För att kunna 

samla in data och behandla frågeställningen har ett antal metodologiska val gjorts, vilka 

redovisas för i följande stycke. 

  

Om enkäter hade valts hade det varit svårt att komma åt samtalet och lärarnas uppfattning kring 

informanternas val av metoder för sin undervisning. Men de hade kunnat användas för att nå 

flera informanter och därmed få en bredare studie. Men syftet är att informanterna skall beskriva 

hur de uppfattar att de arbetar med olika texter och de tankar lärarna har kring sin undervisning, 

detta är svårare att få fram i enkäter.  

Informanterna hade kunnat samla material från sin undervisning, exempelvis i form av en 

dagbok med foton där de kunnat lyfta fram vilka undervisningsmetoder de använder under 

lektionerna. Men då hade lärarna genomfört ett visst urval redan innan resultatet nått fram. Det 

även svårt att komma åt uppfattningar och beskrivningar i ett fotomaterial. Men de hade kunnat 

användas som utgångspunkt för att komma åt lärarens uppfattning av sin undervisning som ett 

impulsmaterial för att komma djupare in i lärarens uppfattning vid en intervju.  

Texterna som används i undervisningen hade kunnat användas som utgångspunkt för en analys 

där språket i texterna hade kunnat analyseras (Boréus, 2011). Med då hade inte lärarens 

uppfattning om sina undervisningsmetoder framkommit lika tydligt, menar jag. 

Den kvalitativa intervjun 
En intervju säger inte allt om allt, men den säger något om informantens uppfattning och hur 

det ser ut just vid intervjutillfället kring det som intervjuas om (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Vid en intervju är syftet att intervjuaren vill ta reda på de synsätt, uppfattningar och 

kunskaper som informanten besitter i just det temat som behandlas i studien som intervjuas om 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Frågeställningen är att ta reda på hur lärare uppfattar att 

de arbetar med olika texter och detta kan synliggöras via intervjuer, vilket är denna studies syfte.  

Marton och Booth (2000) lyfter fram att fenomenografin kan användas när studien vill beskriva 

informanternas uppfattningar att erfara fenomenet som studien syftar till att belysa, vilket är 

denna studies syfte. Vidare menar författarna, att just datainsamling med intervjuer är ett bra 

sätt att använda för fenomenografiska studier då syftet är att komma åt informanternas 

uppfattningar.  

Alexandersson (1994) menar att det är inte bara via intervjuer som en forskare kommer åt olika 

uppfattningar. Där lyfts fram att observationer med stöd av videobandinspelning kan ligga till 
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grund för en analys av materialet. I det material som samlas på band, kan lika delar transkriberas 

från band och intervjuer för att analyseras samt kategoriseras. Observationer kan användas för 

att få syn på vad och hur lärarna uppfattar att de arbetar med olika texter på sina lektioner. 

Backman (2008) beskriver att forskaren kan via observationer skaffa sig belägg för sina 

hypoteser. I denna studie ställs inga hypoteser, men för att skaffa belägg för det som beskrivs i 

intervjuerna kan även observationer användas.  Detta för att bekräfta och fördjupa det som sagt 

i intervjun. Men i en observation kommer inte lärarens uppfattning av sin undervisning fram 

lika bra, menar jag. I en intervju kan ett samtal löpa och där kan fokus för fenomenet påpekas, 

om exempelvis informanten är otydlig kan forskaren ifrågasätta och följa upp misstolkningar 

(Alexandersson, 1994).  

Med intervju som forskningsmetod skapas ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuerna var halv-strukturerade eller semistrukturerade, där några 

frågor var förutbestämda men det fanns utrymme för att skapa samtal kring de ämnen som kom 

upp under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Loseke (2013) lyfter fram vikten av att ta hand om informanterna, där det framhålls att ansvaret 

för informanterna skall tas av forskaren. Att som forskare inte utgå ifrån att informanterna delar 

värderingar, kunskaper och erfarenheter med forskaren, menar Loseke (2013), vara av yttersta 

vikt vid denna sorts forskning.   

Alexandersson (1994) beskriver vikten av att forskaren bör vara en skicklig intervjuare för att 

komma åt uppfattningen, inte bara informantens åsikter. Intervjun bör ske utifrån två olika delar 

(Marton & Booth, 2000). Den ena delen är intervjuandet som ett samtal där strukturen liknas 

vid ett samtal och social interaktion. Den andra delen är intervjuandet på metanivå, där ett mer 

behandlande samtal används då informantens olika tankar förhoppningsvis kommer till ytan. I 

denna studie eftersträvas dessa samtal, men det påverkas självklart av att forskarens (i detta fall 

jag) erfarenhet av att bedriva sådana samtal, och utan att ha större erfarenheter av dessa samtal, 

är den nivån svåruppnådd. Inom fenomenografin är det även viktigt att säkerställa kvalitén i 

intervjun, genom att det som diskuteras under intervjun, är det som är relevant för informanterna 

(Alexandersson, 1994).  

För att det skall vara en fenomenografisk studie skall inte svarsalternativ vid en intervju redan 

vara fastställda, utan det skall vara gott om utrymme för informanten att beskriva sin 

uppfattning. Det skall inte finnas något rätt svar. Denna studie vilar dock sin struktur på frågorna 

som finns i bilaga 2. 

Urval av deltagare 
För att belysa studiens syfte kontaktades en högstadieskola på en mindre ort i västra Sverige, i 

samma kommun som jag arbetar. På den skolan fanns det fyra lärare som undervisar i NO-

ämnena. Avgränsningen som gjordes var att informanterna skulle arbeta på en högstadieskola 

och undervisa i något av eller alla NO-ämnen. Detta för att komma åt fenomenet hur lärare på 

högstadiet arbetar med olika texter i NO-ämnen (Marton & Booth, 2000). Dessa fyra lärare blev 

därmed studiens informanter. Informanterna gav en variation gällande kön, ålder, erfarenhet av 

olika skolor, antal år som undervisande lärare och ursprung. Namnen i studien och 

transkriberingen är figurerade.  

En bit in i studien valde en av informanterna att avstå att delta i studien. Vid det tillfället 

kontaktades ytterligare en lärare, på en annan skola. Personen valde att delta i studien. 

Informanten har tidigare arbetat på högstadiet i kommunen.  
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Alexandersson (1994) menar att de informanterna som väljs ut, för att delta i intervjun bör ha 

erfarenheter av fenomenet som skall undersökas. Denna studies informanter svarar upp mot 

syftet i studien. Lärarna har erfarenheter av att undervisa med olika texter i NO-ämnena på 

högstadiet.  

Syftet inom fenomenografin är att hitta variationer av ett fenomen för studien, vilket innebär att 

det som framkommer i denna studie inte kan vara generaliserbart för en population i sin helhet 

(Alexandersson, 1994). Syftet är snarare att finna olika kvalitativa uppfattningar om ett 

fenomen.  

Det är ett krav att det är variation av informanter, menar Alexandersson (1994). Det är viktigt 

att informanterna har olika erfarenheter av fenomenet, som studien syftar att undersöka. I denna 

studie intervjuas fyra lärare, där det finns vissa gemensamma nämnare såsom; de undervisar i 

NO-ämnen på högstadiet och har lärarutbildning. Det är en avgränsning som är gjord med 

hänsyn till syftet med studien. Men den variationen som finns är att lärarna är av olika kön, 

åldrar, tid som yrkesverksamma lärare, utbildning, ursprung, antal år som undervisande lärare 

på sin arbetsplats, undervisningsämnen, erfarenheter med sig och uppfattningar av 

fenomenenet. 

Studiens genomförande 
Studien grundar sig på intervjuer av fyra lärare, som undervisar i NO-ämnen på högstadiet. Tre 

av lärarna arbetar i ett mindre samhälle och en av lärarna arbetar i ett medelstort samhälle i 

västra Sverige. Dessa lärare är studiens informanter. En lärare kontaktades på en högstadieskola 

och hon tillfrågades om hon ville delta i denna studie. Läraren ställde sig positiv till detta. Hon 

tillfrågade då de tre andra lärarna som undervisade i NO-ämnena på samma skola.  

Rektorn kontaktats via mejl, där hon gav sitt godkännande om att skolan och lärarna kunde 

delta.  Ett missivbrev skickades ut med information om studien till informanterna, bilaga 1. 

Tiderna för intervjun bokas via mejl, där även plats och tid bestämdes. Innan första 

intervjutillfället genomfördes en pilotintervju med en lärare som undervisar på mellanstadiet. 

Där frågornas art och struktur validerades. Frågorna revideras en aning och intervjuguiden 

följdes därefter vid de andra intervjutillfällena, bilaga 2. Vid pilotintervju framkom även att 

tiden för intervjun var rimlig. Pilotintervjun tog cirka en halvtimme. Planen för de andra 

intervjuerna var att de skulle ta cirka en halv till en timma.  

Intervjun spelades in med en surfplatta, därefter transkriberades intervjuerna (Alexandersson, 

1994). Ljudupptagning som fanns på surfplattan fördes över på ett USB-minne. Intervjun utgick 

från öppna frågor, där exempel kunde illustreras och ges, bilaga 2. 

I missivbrevet som skickades ut stod det att alla informanter skulle få intervjuguiden innan 

intervjun, Men vid första intervjun hade informanten inte fått guiden. Därför valde jag att inte 

skicka den till någon av informanterna så att alla hade samma utgångspunkt. Under intervjuerna 

fick alla informanter information om förändringen som skett i planen.  

De första tre intervjuerna skedde på informanternas eller min arbetsplats, under arbetstid. Den 

sista intervjun skedde på dennes fritid och på ett café. Den sista informantens rektor kontaktades 

inte. För att just denna informantens val att delta påverkade inte informantens arbetsplats. Från 

början fanns en tanke om att alla lärare som undervisar på en och samma skola skulle delta, 

vilket inte alla ville. Därför skickades missivbrev till deras rektor och inte i det sista fallet. 

Däremot skickades missivbrev till informanten via mejl innan intervjun.  
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Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Studiens tillförlitlighet kan prövas genom att den görs om på samma sätt och då skall samma 

resultat framkomma (Kavle & Brinkmann, 2009). Detta för att kunna avgöra om det resultatet 

som framkommit är tillförlitligt, så att forskaren inte har kommit fram till felaktiga uppgifter 

av något skäl. 

Ett sätt att lyfta fram tillförlitligheten och giltigheten i studien är att texten är transparent och 

studien är tydligt redogjord för (Ahrne & Svensson, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom 

denna studie grundar sig på fyra lärares beskrivningar om vilka undervisningsmetoder som de 

använder, är det inte generaliserbart på alla lärare som undervisar i NO-ämnena på högstadiet 

(Ahrne & Svensson, 2011). Men den beskriver just dessa fyra lärares uppfattningar och kan 

därmed ge en bild av att olika uppfattningar kring fenomenets existens i skolor runt om i landet.  

Även Alexandersson (1994) lyfter fram att det är av största vikt, för en hög giltighet och 

trovärdighet av studien skall kunna uppnås, behöver stor vikt läggas vid att 

beskrivningskategorierna utgår ifrån informanternas uppfattningar. Kategorierna skall tydligt 

kunna utläsas i materialet.  

Forskningsarbetet väger tyngst när materialet väl är insamlat, vilket ställer höga krav på 

forskarens kunskap om att tolka och analysera. Hur väl representerar forskarens tolkning och 

analys i det insamlade materialet? Alexandersson (1994) menar att ett sätt att säkerställa 

trovärdigheten och giltigheten, är att göra tydliga hänvisningar till transkriberingen och citat 

som påvisar de olika beskrivningskategorierna. Vilket min studie har tagit fasta på. Det andra 

sättet som Alexandersson lyfter fram är att kategorierna prövas av en medbedömare utifrån 

dennes tolkningar av intervjuerna. Samstämmigheten bör då ligga kring 75–100 procent, för att 

anse att studien vara kommunicerbar. Då detta är ett examensarbete med begränsad tid så 

kommer det inte finnas någon medbedömare. Men det kommer läsas och diskuteras med 

handledare, opponenter och examinator som kommer att göra tolkningar i rimligheten av 

studien. 

En kritisk punkt gällande fenomenografisk ansats, vilken Alexandersson (1994) tar upp, är 

giltigheten i empiriska data, där människor uppmanas att beskriva en uppfattning av ett 

fenomen. Hur säkerställs att den som beskriver och forskaren har samma innebörd av begreppet 

som studeras? Vad och hur-aspekten lyfts då fram som avgörande av Alexandersson (1994).  

Dessa begrepp skall användas tillsammans. Vidare menas att det är viktigt att en diskussion sker 

kring vad det är som skall studeras mellan forskaren och informanten, för att de skall kunna 

diskutera hur begreppet uppfattas. Denna studie har genomförts på detta sätt i 

intervjusituationerna där begreppen har diskuterats.  
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Etiska överväganden 
När forskning skall genomföras bör etiska övervägande göras vilket jag har gjort i min studie. 

De informanterna som medverkar i studien behöver känna förtroende för forskaren och de 

metoder som används (Vetenskapsrådet, 2011).  Innan intervjuerna genomfördes har 

informanterna gett sitt muntliga medgivande till att delta i min studie, även rektorn på den skola 

där tre av informanterna arbetar har gett sitt skriftliga medgivande till deras medverkan.  

Informanterna informerandes även i intervjun om att de fick när som helt under processen 

möjlighet att avstå från att delta i studien. 

 

Min studie vilar på de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) och den 

forskningssed som Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram. Där lyfts fyra huvuddelar fram; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Med informationskravet menar de ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens krav” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 7). 

I min studie informerades informanterna skriftligt, via missivbrev, och muntligt, vid 

intervjutillfället, om studien och de krav som studien har. 

 Med samtyckeskravet menar de ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9). 

Informanterna har fått möjlighet både skriftligt och muntligt att få avstå från att delta. 

Vilket också en av informanterna gjorde i ett tidigt skede.   

 Med konfidentialitetskravet menar de ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). 

Intervjuerna som gjordes spelades in på en surfplatta, lades in som en fil på ett usb-

minne och filen på surfplattan raderades. Usb-minnet förvarades inlåst. I transkribe-

ringen som gjordes valde jag att skriva figurerade namn för att ta hänsyn till konfiden-

tialiten. Filerna kommer att raderas från usb-minnet när studien är slutförd. 

 Med nyttjandekravet menar de ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2011, s.14) 

Informanternas utsagor används bara i denna studie och raderas därefter. 

Marton och Booth (2000) lyfter fram den maktbalans som finns mellan informanterna och 

intervjuaren. De menar att det är känsligt och som intervjuare bör det finnas ett stort mått av 

lyhördhet för att känna in när intervjuaren kan pressa eller när man skall backa. Dessa 

överväganden gjordes hela tiden utmed intervjuerna i denna studie, vilket påverkade resultatet. 

Relationen mellan informanterna och forskaren är viktigt för att det skall kännas meningsfullt 

för båda parterna (Marton &Booth, 2000), vilket har följt hela denna studie. 
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Resultat 
Resultatet beskrivs utifrån utfallsrummet som framkom i intervjuerna, för att nå syftet med 

studien. Arbetsmodellen (se figur 1) har använts för analys och sammanställning av resultatet i 

utfallsrummet. I utfallsrummet har en analys av transkriberingen av intervjuerna genomförts. 

Det framkom tre olika beskrivningskategorier av fenomenet lärarens uppfattningar om sin 

undervisning av texter i NO-ämnena i utfallsrummet. Inom varje beskrivningskategori finns en 

variation av uppfattningar kring fenomenet. Här redogörs för de uppfattningar som kan urskiljas 

i utfallsrummet. I studiens syfte ligger att belysa variationen av uppfattningar. Vem som 

uppfattar vad, är inte syftet med studien, utan det är variationen av uppfattningar som kommer 

att redogöras för. I varje beskrivningskategori kan uppfattningen finnas bland en eller flera av 

informanterna. Inledningsvis beskrivs variationen av informanterna kort. Därefter redogörs för 

de olika beskrivningskategorierna; texter, framgångsrika metoder och utmaningar. Inom varje 

beskrivningskategori finns underkategorier. Borttagna ord eller meningar markeras med (…). 

Det förekommer även en markering (..) vilken betyder att det är en paus i det som sägs i 

intervjun. En illustration av de tre beskrivningskategorierna, utifrån utfallsrummet, synliggörs 

i figur 2. 

 

Variationen av lärarnas uppfattningar av sin undervisning med texter i NO-ämnena, för 

att nå alla elever.  

Figur 2 illustrerar de olika variationerna som framkommer i denna studie av fenomenet.  

 

Beskrivning av informanterna 
Tre lärare arbetar tillsammans i ett mindre samhälle i västra Sverige. De arbetar med NO-

grupper, inte helklassundervisning i sitt ämne. Detta för att lärarna som undervisar i NO-

ämnena, skall vara behöriga i det ämnet som de undervisar i. Lärarna undervisar i var sitt NO-

ämne. Undervisningstillfällena i NO-ämnena ligger parallellt i två klasser och för tre lärare. Det 

innebär att i varje NO-grupp består gruppen av 15–17 elever.  Lärarna undervisar varje grupp 

under fem veckor och sedan roterar de grupp. Den fjärde läraren, som deltar i studien, arbetar i 

ett medelstort samhälle i västra Sverige. Läraren undervisar i alla NO-ämnena. På båda skolorna 

har eleverna tillgång till var sin dator. 

Texter 
Beskrivningskategorin texter utgår ifrån de olika uppfattningar som lärarna har om fenomenet 

vilket är syftet med studien. I denna kategori ingår de uppfattningar som lärarna har kring vad 

en text är och hur de uppfattar begreppet text. Underkategorierna ordnas efter de variationer av 

uppfattningar som beskrivs i intervjun. Tre underkategorier framkom läroböcker, ämnesspråk 

och muntligt.   

Texter  Framgångsrika metoder  Utmaningar 
 

Läroböcker   Kompensatorisk  Individ 

 

Ämnesspråk   Lärmiljön    Variation 

 

Muntligt      Tid 
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Läroböcker  
I denna underkategori redogörs för de uppfattningar som knyter an till att de texter som lärarna 

använder i sin undervisning hänvisar till läroböcker i olika former. 

Lärarna ger exempel på texter i läroböcker, artiklar, bilder, anteckningar från tavlan, frågor, 

webben, filmer, laborationer, instruktioner och faktatexter. De använder läroböcker i sin 

undervisning. Skillnaden mellan lärarna ligger i att de använder dem i olika grad. Lärarna 

uppfattar att läroböcker är bra. 

Läroböcker är ju ofta bra. 

 Läroböckerna som de använder finns att tillgå som ljudfiler på nätet och på olika språk.  

(…) framför allt så uppmanar jag dom till att läsa texter på sitt egna språk. Det tycker jag är en bra väg 

att gå.  

Lärarna använder texter på olika nivåer, från lättlästa versioner till mer avancerade texter och 

egna sammanställda häften.  

(…)  att alla skall kunna använda texter även om man inte vill läsa, så vill jag erbjuda det. Och då 

försöker jag ju välja material som är så lättläst som möjligt. Till dom här som kämpar för att klara ett E 

och inte mer än det. Då handlar det om att hitta lättast möjliga för dom och då väljer jag ut det som är 

lätt. Stryker det som man kanske inte behöver. 

Att läroböcker ofta är för avancerade eller abstrakta för att nå alla elever är en genomgående 

uppfattning bland lärarna.  

Det kan vara svårt att ta till sig vetenskapliga texter, faktatexter. Det kräver en viss teknik och göra det. 

Begreppet texter uppfattas som den information som eleverna skall lära sig. 

Men där det är information som man skall lära sig för att visa på kunskaper som finns i matriserna, eller 

kunskapskraven. 

Ämnesspråk 
Det uppfattas att texter i NO-ämnena handlar om ett ämnesspråk. Det är svenska, men att texter 

i NO-ämnena kräver ett ämnesspråk.  

Sedan handlar det inte bara om det där att det finns så sjukt många ämnesspecifika ord inom kemin. 

Som att om du hade skrivit ut alla dom och gett dom, många så hade de sagt att ”jag fattar ingenting”. 

En uppfattning är att det är skillnad på vardagsspråk och ämnesspråk. Förståelsen och 

sammanhanget av texter lyfts fram som viktiga markörer för att eleverna skall kunna förstå 

texter. 

De skall förstå att det är ett sammanhang till exempel att det är, vi pratar om vardagsspråk, de skall 

förstå ämnesspråk. 

I texterna är det mycket ord och begrepp som eleverna måste kunna för att förstå 

sammanhanget.  

Men framför allt i ekologi så finns det mycket ord och begrepp när de skall jobba där. 

I texterna som används uppfattas det som att det sätts krångliga ord på något som vi redan kan. 
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Och jag säger ofta, jag upprepar ofta, mycket gång på gång att ni vet ju vad jag pratar om. Det är bara 

att nu sätter vi ju lite krångliga ord på det. Eller förstår du vad jag menar. Ni vet ju vad det handlar om, 

ni vet ju. Nu förklara vi varför det är så som det är. Man vet att när jag släpper jag någonting, så ramlar 

det ner mot golvet. Nu förklarar vi varför det gör det, ramlar ner på golvet. Ni vet om att det blåser 

ibland, varför blåser det? Typ. 

Muntligt 
Eleverna antecknar en del från tavlan av sådant som inte står i läroböckerna. Det är anteckningar 

och lärobokstexter som eleverna använder som underlag för att studera inför provet.  

Vi pratar om det. Vi antecknar. Och sedan kan de få sitta och läsa texten själva. Och sedan kan jag ställa 

lite frågor på det och se om de har förstått. 

Lärarna uppfattar att när de har grupper med elever, där de bedömer att eleverna inte har god 

förståelse i att läsa texter, använder de ofta filmer som eleverna antecknar från. Då använder de 

sällan lärobokstexter.  

För också när jag ibland har genomgång och sedan vi tittar film. Ibland är det filmen och de har frågor 

från filmen. Då talar jag om i förväg att ni skall få frågorna från filmen. 

Filmer används ofta och mycket för att beskriva olika delar i NO-ämnena. Men den delas inte 

av alla då en uppfattning finns kring att kemifilmer inte möter elevernas nyfikenhet. 

Vi tittar på en del filmer men det finns inte så kul kemifilmer. Det mesta är ofta torr och tråkig mansröst 

som berättar något. Vilket inte eleverna tycker är så kul. Jag försöker ofta ha text på för att de skall 

kunna läsa och lyssna. 

Uppfattningen att texter är ett av flera sätt att ta in kunskap syns tydligt i studien. Texter är en 

del av undervisningen men den muntliga delen är viktig i undervisningen. Texter skall inte bara 

lämnas ut till eleverna, utan det skall alltid vara någon form av återkoppling mellan texten och 

elevens förståelse. Frågor eller diskussioner skall finns med. 

Jo, texter är ju en del av undervisningen. Sedan finns det ju mycket annat. Det muntliga är ju också 

viktigt, det som jag säger. Det är ju viktigt att man får ihop det bra, på ett bra sätt. Att man på något sätt 

återkopplar.   

En uppfattning är att synen på lärarrollen är att vara inspiratör. Eleverna skall tycka att NO-

ämnena är kul. Det uppfattas att när läraren tar emot en ny klass arbetas det mycket med att 

väcka nyfikenhet och intresse för eleverna. Texter ses som ett komplement till genomgångarna 

och innehållet i undervisning.  

Sedan har vi texter och böcker som komplement. 

Framgångsrika metoder 
I denna beskrivningskategori faller de uppfattningar som lärarna har av de olika metoderna och 

anpassningar som de använder för att nå alla elever med sin undervisning av texter i NO-

ämnena. Dessa metoder har kategoriserats i underkategorier utifrån om metoden eller 

anpassningen syftar till att stötta eleven eller lärmiljön kring eleven, kompensatoriskt eller 

lärmiljön. Variationen kring de uppfattningar som finns inom denna beskrivningskategori 

redogörs för i varje underkategori. 
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Kompensatoriskt 
Inom denna underkategori finns de metoder eller anpassningar som syftar till att stötta eleven 

på individnivå. Svårigheterna hänvisas till eleven och dessa metoder samt anpassningar 

kompenserar eleven enskilt i första hand.   

En uppfattning är att förstorad text kan användas för att kompensera elevens brist i att läsa liten 

textstorlek.  

Du kanske behöver en förstorad text. Det hade jag faktiskt nu i åttan en som sa att ”Jo, du Felicia, det 

är för liten text det här. Vi kan inte läsa, vill du att jag skall göra det här, så får du förstora upp texten”. 

Det uppfattas att begreppsinlärning och/eller ordlista kan användas för att kompensera elevens 

brister i ordförråd och förståelse av begrepp. 

Jag brukar göra så att jag i samband med planeringen, gör en lista på sådana begrepp som är viktiga. 

Ibland trycker jag särskilt på det genom att göra material, alltså skriva material, där jag förklarar utifrån 

vad vissa begrepp betyder. Det händer att jag skriver papper, skriver kanske 5–10 begrepp som är viktiga 

för det ämnesområdet och sedan att jag tar det som läxa eller tar med det på provet. 

Texter på olika nivåer är en metod som lärarna uppfattar som en kompensatorisk anpassning 

för att stötta eleven. Det uppfattas som att en del elever upplever ett motstånd i att läsa långa 

texter och då anpassar lärarna genom att förkorta texter eller stöttar vid läsningen. 

 
De kan ha svårt att läsa jättelånga texter och de kommer läsa hela texten. Men om jag säger att de skall 

svara på de här frågorna. Den frågan hittar du i det stycket, asså så att de kommer igenom texten, men 

på ett annat sätt. Det är mycket man gör, de här snabba anpassningarna man gör hela tiden i klassrummet 

som man knappt tänker på. 

En förekommande uppfattning är att en anpassning som används frekvent är att eleven får 

möjlighet att lyssna på texterna via dator. Men hur mycket de använder den möjligheten i 

klassrummet beror på eleven sätt att hantera hjälpmedlen.  

De har fått webbsidan. Ibland de vill lyssna, ibland vill de inte sticka ut. 

Det uppfattas som att en metod är att eleverna enskilt läser en text och besvarar frågor, att de 

skall skriva en argumenterande text, tävlingar eller gör en laboration kopplad till texten. 

Uppfattningen är att texterna eleverna läser enskilt, behöver arbetas med i något avseende för 

att stötta eleven. 

Jag tvingar dom att läsa den. Och sedan kan det vara så att jag ställer frågor kring texten. En fråga kan 

vara, lite att, som man lätt får svar på genom att läsa texten. De som man kan få svar på klart och tydligt. 

Sedan kan det vara lite svårare frågor som kräver att man läser texten och tänker till, liksom dra 

slutsatser av det som står i texten. 

 

Lärmiljön 
I den här underkategorin finns de metoder som fokuserar på att hitta den variation som finns 

kring de metoder som används för att stötta eleven i lärmiljön. De metoder som används på hela 

gruppen eller där gruppen används som resurs för varandra ingår här. 

Det uppfattas som att det är viktigt att arbeta med olika strategier för läsning; såsom högläsning 

av texter, både skönlitterära och faktatexter, med efterföljande delar, såsom diskussioner, frågor, 
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koppla till vardagen, tankekarta, laborationer. Detta arbetas med i gruppen, för att nå variationen 

av elever som finns i klassen. 

(…) sa det att du tror inte att man skall läsa texterna högt för ett och ett halvt år sedan. Då sa jag att jo, 

det kan man nog göra. Så då började jag göra det.  

Lässtrategin, spågumman, används. Med spågumman fokuserar lärarna på att diskutera vad de 

tror att en text handlar om utifrån att de tittar på framsidan och läser rubriker.  

Ibland så jobbar vi med det är, spågumman. Att vi läser rubriken och vad tror ni nu att den här texten 

kommer hända? Vad tror ni texten kommer handla om? Med det här att de får tänka till. 

En annan strategi är högläsning med efterföljande del att skriva gemensamma 

sammanfattningar  

Skriva sammanfattningar. Jag tragglar det här med att skriva. Jag tvingar inte elever, eller jag, vi gör 

gemensamma anteckningar. När vi har pratat eller vi har läst, så sammanfattar vi tillsammans på tavlan. 

Det uppfattas även som att genomgångar med olika bild- eller ljudstöd används som metod för 

att nå alla elever i klassen. 

Jag har inte så mycket textundervisning så. Jag pratar mycket, jag berättar mycket, jag visar filmer, visar 
bilder och diskuterar mycket med eleverna. Sammanfattar på tavlan och alla eleverna får skriva av så 

att de får in. Jag tänker att jag skriver och så får de skriva av. Det tänker jag att även att elever med läs-  

och skriv-svårigheter eller svårigheter med språket överhuvudtaget, kan ju ändå följa med och skriva av 

krumelurerna på tavlan. 

Lärarna visar filmer, både spelfilm och faktafilmer, som undervisningsmetod för att arbeta på 

gruppnivå uppfattas det som. 

Även där använder jag allt ifrån spelfilmer, som utgår ifrån, en film som heter Gattacall i genetiken till 

exempel som utgångspunkt för. Det handlar om genmodifierade människor som blir a-människor och 

b-människor. Vi diskuterar moralen kring det. Där får de argumentera för eller emot det här med 

genetiken, genteknik. Till faktatexter där de har faktafilmer. Evas funkarprogram är så suveränt. 

Det uppfattas även att lärarna tycker att det är svårt att hitta filmer som väcker elevernas 

nyfikenhet.  

Vi tittar på en del filmer men det finns inte så kul kemifilmer. Det mesta är ofta torr och tråkig mansröst 

som berättar något. Vilket inte eleverna tycker är så kul. Jag försöker ofta ha text på för att de skall 

kunna läsa och lyssna. 

Lärarens kompetens med att ha en bank av olika idéer och dennes förmåga att variera sin 

undervisning uppfattas som en framgångsrik metod av lärarna. 

Olika arbetssätt, olika metoder, olika redovisningsformer, olika examinationsvarianter. Något 

ämnesområde som genetik, kan vi examinera helt, kanske inte helt, men till stora delar genom 

diskussioner, argumentationer. Även sex och samlevnad har jag också haft diskussioner.  

En del av undervisningen av texter i NO-ämnena, som frekvent tas upp av lärarna, är att de 

uppfattar att de texter som eleverna möter på internet behöver arbetas mycket med.  

Jag brukar säga att 1177.se är den bästa sidan när de skall kroppen och allting när vi jobbar med den. 

Och sedan det finns olika webbsidor, jag brukar ge dom webbsidor. Förslag, eh, ibland de brukar hamna 

på Wikipedia men jag försöka att de skall källkritik och inte bara så att men det är inte än där. 
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De lyfter fram vikten av att arbeta med källkritik och elevernas förmåga att söka relevant fakta 

på internet.  

Källkritik jobbar vi mycket med för det är ju också en stor bit. Ibland får de att de skall ta reda på 

någonting och då får de använda säkra sidor. Då diskuterar vi ju källkritik. Vi funderar över vem har 

skrivit? Varför har de skrivit? Till vem vänder sig de mot? Vad vill dom med texten.   

Utmaningar 
Lärarnas uppfattningar om de utmaningar som de möter i sin undervisning redogörs för i denna 

kategori. Underkategorierna som synliggörs här är indelade efter individ, variation och tid. 

Variationen kring de uppfattningar som finns inom denna beskrivningskategori redogörs för 

inom varje underkategori. 

Individ 
I underkategorin individ uppmärksammas de utmaningar som går att tillskriva individen. Det 

uppfattas som att det ligger en utmaning i att eleverna skall läsa och förstå instruktioner. Skolan 

behöver kompensera för elevens brister. Problemet uppfattas ligga i att eleven har brister i sin 

läsförmåga. 

Och laborationer här handlar ju ofta om instruktioner. Man läser något och sedan skall man göra det. 

Ibland vill jag ju att själva uppgiften skall handla om att kunna göra, läsa instruktioner och kunna utföra 

det. Och då vill jag ju inte hjälpa alltför mycket. Jag vill ju inte göra arbetet åt dom alla gånger men 

sedan när det blir lite svårare och. Då brukar jag gå igenom hur man skall göra. Man har ju en instruktion, 

sedan brukar jag ju visa hur man kan göra. Kanske inte fullständigt men så att man kommer igång i alla 

fall men då är ju instruktionerna så att man kan fortsätta själv, utan hjälp. Och är det då riktigt avancerat 

då får man ju kanske göra en del åt dom, ibland är det så på labbarna. Det är lite svårighetsnivån på det 

hur mycket jag egentligen vill hjälpa till. Men jag vill ju att de skall både kunna läsa och sedan utföra 

det som står.  

En annan uppfattning är att eleverna uppfattas ha en negativ inställning till läsning, vilket 

utmanar lärarna. 

Som inte har så stora svårigheter men bara inte orkar. Så asså, inställningen. Då handlar det om min 

stora utmaning att få dom att, dom här eleverna. De som har en lite negativ inställning, inte vill, inte 

orkar. 

Motviljan till att läsa uppfattas som en utmaning och att eleverna anser att det är arbetsamt att 

anstränga sig. 

Motviljan att läsa, tror jag. För det är ju så många elever, som man bara, även om vi har läst texten 

tillsammans, så behöver dom ju läsa en gång till. Bara för att vi har läst texten en gång så kan man inte 

den utantill. Det är ju sju frågor, det kan man ju inte utantill. Men motviljan att inte vilja gå tillbaka i 

texten. Det är långt, jag orkar inte läsa. Det är så jobbigt att läsa. 

Att eleverna är dåliga läsare eller att de läser liten mängd text uppfattas som en utmaning. 

Det tror jag är svårt för elever eftersom många är dåliga läsare. De är inte vana läsare. 

Det uppfattas att elevernas svårigheter med språket och framför allt elevernas ordförråd är 

utmanande för lärarna. 

Återigen så missar de språket. De har inget ordförråd. Det är väldigt få ord för det. Alltså, återigen, läsa 

böcker, då fattar man. Det är där. Dom gör inte det. Språket är det största problemet, tycker jag själv. 
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Variation 
I denna underkategori synliggörs den uppfattning där lärarna möter utmaningar på en 

gruppnivå. Den uppfattningen som synliggörs här är uppfattningen om den variationen av 

elever som finns i klassrummet. Variationen av eleverna i klassrummet utmanar lärarna genom 

att det kan vara svårt att möta alla elever och hitta en undervisning som passar alla elever.  

Det är det alltid nästan fast nu är det extremt. Just med dom här supersuper begåvningen som ligger 

enormt högt på alla dom här texterna. Men dom har sin egen problematik med (..) specialintressen och 

ja hela den biten med det sociala och den. Så att det är ju en utmaning men det är roligt. 

Läraren beskriver den variation som tidigare har mötts men även hur det ser ut idag. Här 

uppfattas att miljön kring eleverna behöver anpassas för att nå alla eleverna i klassrummet. 

Tid 
I denna underkategori synliggörs den uppfattning där utmaningen ligger på en organisatorisk 

nivå. Uppfattningen är att det är uppifrån styrda organisatoriska svårigheter med tid som 

påverkar lärarna. 

Tiden uppfattas som en utmaning för lärarnas förmåga att möta alla elever. Att lärarna har 

undervisning med fem veckors intervaller uppfattas som en utmaning för lärarna att möta alla 

elever. 

Återigen det är tid. Återigen är det tid framför allt. Fem veckor som gör problemet. 

Skolan är komplex och det skall fungera på många plan för att eleven skall utveckla sina 

kunskaper. Lärarna uppfattar att bristen på tid är en faktor som utmanar deras förmåga att stötta 

alla elever.  

Jag tror mer det handlar om att jag skulle vilja ha mer tid inför mina lektioner och efter mina lektioner. 

Alltså, ha färre lektioner. Jag gör jobbet ändå men jag hade kunnat göra det bättre. När det gäller att 

anpassa material och sedan (..) det blir ju inte lättare av att undervisa så sjukt många elever. 

Sammanfattning resultat 
I denna studie har det framkommit en bred variation av uppfattningar i utfallsrummet kring hur 

lärare arbetar med olika texter i sin undervisning i NO-ämnena. Informanterna ger en variation 

på gällande utbildning, kön, antal år som lärare, olika undervisningsmiljöer och skiljer sig i 

allmänna uppfattningar kring lärande och organisation.  

 

I beskrivningskategorin texter finns en samstämmig uppfattning om att texter kan se olika ut, 

men att det kräver en tolkning för att förstå texterna. I underkategorin läroböcker framkommer 

uppfattningen, att de tryckta läroböckerna som de använder, är bra och är en viktig del av 

undervisningen. Läroböckerna kan användas med texter på olika nivåer och det finns ljudfiler 

att tillgå. Om läroboken inte har texter som når alla elever, kan delar av andra läroböcker 

kopieras. De lärobokstexter och den information som används uppfattas som alltför abstrakta 

att läsa för många elever och lärarna är medvetna om att läsa faktatexter kräver en viss teknik.  

 

I underkategorin ämnesspråk framkommer uppfattningen att texter i NO-ämnena kräver ett 

ämnesspråk. Det är språket svenska, med det finns många begrepp och ord som behöver 

bearbetas. Uppfattningen är att det är skillnad på det språket som finns i NO-ämnena och det 

vardagliga språket. 
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Den sista underkategorin som framkom är muntligt. Där ämnet som samtalas om i klassrummet 

skrivs ner på tavlan och eleverna antecknar i sina skrivböcker. Inom denna underkategorin finns 

även filmer som visas för eleverna. Uppfattningen finns att den muntliga delen är viktig för att 

eleverna skall lära sig ett visst ämnesinnehåll. Uppfattningen finns att texter skall kunna ses 

som ett komplement till undervisningen.  

 

Nästa beskrivningskategori som framkom är framgångsrika metoder där lärarna beskriver de 

uppfattningar de använder för att nå alla elever med sin undervisning av texter i NO-ämnena. 

Underkategorin kompensatorisk framkom där de metoder som läraren använder för att 

kompensera för elevens svårigheter. Här beskrivs uppfattningar kring metoder som förstorad 

text, ordlistor med begreppsinlärning, texter på olika nivåer, att eleven får möjlighet att enskilt 

lyssna på texten och enskild läsning av texten med efterföljande arbetsuppgift.  

 

I underkategori lärmiljön redogörs för uppfattningar kring metoder som fokuserar på att 

använda hela gruppen som resurser. Strategier för läsning såsom högläsning av texten med 

efterföljande gemensamma aktiviteter finns i denna underkategori. Liksom genomgångar, se 

faktafilmer och spelfilmer med efterföljande gemensam aktivitet. Lärarens förmåga att variera 

undervisningen och att arbeta med källkritik faller in i denna underkategori.  

 

Den sista beskrivningskategorin som framkom var de utmaningar som läraren möter i sin 

undervisning med texter i NO-ämnena. Här finns underkategorin individ, där uppfattningen att 

eleven har svårigheter med att läsa och förstå instruktioner finns. Vidare uppfattas den negativa 

inställning som eleverna har kring läsning, som en utmaning. Även elevernas brister i språket 

generellt och ordförrådet specifikt uppfattas som utmanade.  

 

Underkategorin variation framkom inom denna beskrivningskategori. Här är uppfattningen att 

den variation som finns i klassrummen ställer höga krav på lärarens kompetens och utmanar 

lärarens undervisning att nå alla elever.  

 

Slutligen framkom underkategorin tid som en utmaning. Här uppfattas utmaningen dels med 

att få den tid som finns att räcka till för planering och efterarbete och dels den organisatoriska 

delen där läraren skiftar grupper med fem veckors mellanrum.  
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Diskussion 
I detta avsnitt tas tidigare forskning, litteratur och resultatet upp tillsammans, för att förstås i en 

diskussion. Det första som diskuteras är de utmaningar och de framgångsrika metoder som finns 

med texter i NO-ämnena som denna studies resultat och vad tidigare forskning lyfter fram. 

Därefter beskrivs hur forskning och resultatet i denna studie kan förstås tillsammans gällande 

ordförråd, läsförståelsestrategier, högläsning, litteraturdiskussioner, genrepedagogik, 

styrdokument och pedagogiska följder. Avsnittet avslutas med att ta upp sådant som 

framkommit i denna studie, vilket inte funnit med i tidigare forskning, och en metoddiskussion. 

Utmaningar och framgångsrika metoder med läsning av 

texter i NO-ämnena 
Tidigare forskning visar att texter i NO-ämnena är svåra att förstå då de beskriver avskilda fakta, 

saknar sammanhang, svår struktur, komplexa ord, många begrepp, är besvärliga, innehåller 

diagram och liknade samt att orden har en djup kontext (Hall m.fl., 2015; Manson & Hedin, 

2011; Johnson & Zabrucky, 2011), vilket även resultatet i denna studie stödjer.  

Lärarna uppfattar att de inte använder mycket texter i sin undervisning, utan de använder 

mycket muntligt stöd, just för att det är för abstrakta texter. Lärarna beskriver sin uppfattning 

av att det finns en motvilja hos eleverna att läsa. De lyfter även fram att många elever har svårt 

att förstå frågor och instruktioner. För att anpassa och stötta eleverna i texterna i NO-ämnena, 

uppfattar lärare att de stöttar eleverna genom att de använder kompensatoriska metoder 

(Nilholm, 2007). Metoderna som beskrivs är förstorad text, ljudfiler på nätet, egna häften och 

lättlästa versioner, vilka är metoder som specialläraren kan vara stöd i att utforma för elever i 

behov av särskilt stöd. 

En risk som Hall m.fl. (2015) beskriver är att kontexten i texterna blir alltför ytliga, när orden 

som förklarar och ger egna tankar, tas bort. Vilket är något texter har en tendens att göra när de 

förkortas eller används i lättlästa versioner. Det finns en risk att det som läraren avser att göra 

för att anpassa, snarare kan göra läsande svårare för eleven. För att det saknas en djupare kontext 

till begreppen. Hall m.fl. (2015) tar även upp detta med att eleverna lever i kontext, som även 

påverkar deras förmåga att ta till sig vetenskapliga texter. Vilket lärarna i denna studie även 

uppfattar som en utmaning. Uppfattningen finns att kombinationen förståelsen och 

sammanhanget är av vikt, vilket stöds av Hall m.fl. (2015). 

Lärarnas uppfattning om utmaningen med variationen av elever tolkas av mig utifrån ett kritiskt 

perspektiv, då lärarna bör se hur de kan anpassa lärmiljö efter den variation som finns i deras 

klassrum (Nilholm, 2007). När det kommer till elevernas motvilja att läsa, att de är ovana läsare 

och att elever ger upp, tolkas det i denna studie som ett kompensatoriskt perspektiv. För att det 

är här utmaningen för läraren ligger i att eleven har svårigheten (Nilholm, 2007). Lärarna 

behöver hitta metoder för att kompensera eleverna för deras motvilja att läsa, vilket en 

speciallärare kan stötta med. En uppfattning som framkom är att det är viktigt att läraren är en 

inspiratör och försöker att skapa lust till lärande. Tolkningen, som jag gör, är att läraren bör ta 

ett ansvar för att överbygga motviljan i att läsa, genom att bland annat försöka väcka nyfikenhet 

hos eleverna inför ämnet som skall avhandlas. 

Hall m.fl. (2015) anser att det är av största vikt att alla lärare undervisar i de olika 

läsförståelsestrategierna, för att hjälpa elever med deras läsning. I denna studie framkommer att 

lärarna arbetar med texter på olika sätt och att lärarna uppfattar att de arbetar med strategier på 



28 

 

olika sätt i klassrummen. Det kan vara så att det finns fler strategier som lärarna uppfattar att 

de använder, men det har inte framkommit i intervjuerna. 

Undervisningsmetod att utveckla elevernas ordförråd 
Att aktivt arbeta med elevernas ordförråd, menar Lawerence och Snow (2010) samt Seifert och 

Espin (2012), vara en framgångsfaktor i undervisningen i NO-ämnena. Detta är en del som 

lärarna i denna studie arbetar med i sin undervisning. Lärarna uppfattar att de arbetar med 

ordförrådet både med de olika betydelsebärande begreppen kopplat till ett visst ämnesområde. 

Men även de olika orden som är mer vanligt förekommande i olika texterna. Lärarna uppfattar 

att de arbetar med både ord och begrepp, både utifrån läxläsning och att de plockar ut begreppen 

samt beskriver dem. De uppfattar även att de försöker använda begreppen i sitt sammanhang. 

Detta sätt att arbeta med ord och begreppsinlärning tolkas av mig utifrån att det är en 

kompensatorisk undervisningsmetod (Nilholm, 2007). I detta fallet ses bristen hos eleven, där 

eleven behöver arbeta med att förbättra sitt ordförråd och i det utveckla sina kunskaper. Här kan 

en speciallärare stötta eleven utifrån det kompensatoriska perspektivet med ord och 

begreppsinlärning. 

Både lärarna i denna studie och i tidigare forskning, menar att texterna i NO-ämnena är svåra 

att förstå och att de ofta är för abstrakta för eleverna. I beskrivningskategorin lärmiljön finns 

det beskrivit ett flertal metoder där de arbetar med ord och begrepp i ett större sammanhang. 

Till exempel när de arbetar med laborationer, krävs att eleven använder ett ämnesspråk och att 

eleven kan visa att de kan begreppen. Detta tolkas, av mig, utifrån ett kritiskt perspektiv, då 

läraren försöker se till lärmiljön och arbetar med ett sammanhang (Nilholm, 2007). 

Specialläraren kan finnas med som stöd till både läraren och eleverna för att hjälpa dom att 

utveckla elevernas ordförråd. 

När lärarna arbetar med högläsningen av texterna uppfattar de att de försöker att aktivera 

eleverna i läsningen utifrån de strategier som finns kring läsning. Genom att de till exempel gör 

en tankekarta som även kan utveckla begreppsförståelsen.  

Läsförståelsestrategier  
Swanson m.fl. (2014) beskriver att lärarna inte använder många olika läsförståelsestrategier i 

sin undervisning. Det som beskrivs i deras studie, går att finna även i denna studie. Lärarna 

uppfattar att de arbetar med begreppen och orden som finns i texterna. De uppfattar att de an-

vänder orden i ett sammanhang där en beskrivning ges. I Swanson m.fl. (2014) menar de att 

beskrivningarna som ges, ofta är av dålig kvalitet. Men i denna studie framkommer inte kvali-

teten av lärarnas förklaringar. I denna studie däremot framkommer uppfattningen att de använ-

der flera olika läsförståelsestrategier såsom spågumman, högläsning för att skapa sammanhang 

med mera. När lärarna använder dessa metoder för sin undervisning tolkas av mig utifrån ett 

kritiskt perspektiv (Nilholm, 2007). Då läraren kan se att problemet med att förstå dessa texter 

i NO-ämnena ligger utanför eleven, nämligen i texterna och hur lärarna skall arbeta med tex-

terna i skolan. Texterna har ett problem. De är för abstrakta och svåra för eleverna att förstå. En 

lärare uppfattar att eleverna ”vet ju vad hon pratar om, men nu skall de bara sätta konstiga ord 

på saker som de redan vet”. Alla vet att om läraren släpper något, så faller det i golvet. Men när 

det beskrivs i texter i NO-ämnena, används ett abstrakt språk som ligger långt ifrån eleverna. 

Vilket skapar problem för eleverna att läsa och förstå, här kan specialläraren stötta både elev 

och lärare i att överbygga dessa svårigheter. 
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Leopold och Leutner (2012) beskriver en metod för att skapa förståelse kring texter, där ele-

verna ritar kring texterna. Detta är en metod som inte framkommer i denna studie. Det kan vara 

så att det finns lärare som använder den, men som inte berättar om det i intervjuerna. Jag tänker 

att det kan vara en metod som lärare kan använda för att eleverna skall kunna få arbeta med 

varierade metoder. 

 

Uppfattningen finns att läsning av texter inte är en stor del av undervisning hos lärarna. Upp-

fattningen är att det muntliga är viktigt. Lärarna berättar och förklarar det innehållet som de vill 

att eleverna skall lära sig. Swanson m.fl. (2014) menar att, engagemanget att läsa texter hos 

lärare är lågt och även att arbeta med läsförståelse. Uppfattningen finns i denna studie att ele-

vernas kunnande att läsa och förstå texter i NO-ämnena anses vara av stor vikt. Men lärarna i 

denna studie anpassar stora delar av lärandemiljön efter de svårigheter som eleven visar, för att 

se till att det finns många vägar som möjligt att nå kunskap.  

 

Högläsning av vetenskapliga texter för att skapa mening  
Alandeom (2015) beskriver att högläsning är en vanligt förekommande metod för stötta i läs-

ning, vilket även denna studie visar. Lärarna uppfattar att de arbetar med högläsning. Alandeom 

(2015) beskriver fem strategier paratextual (exempel bokomslag), metatextual (exempel kri-

tiska kommentarer), intertextual (exempel andra texter), architextual (exempel genrebenäm-

ning) och hypertextual (exempel förutspå). Dessa strategier ses utifrån ett kritiskt perspektiv av 

mig då svårigheten inte finns hos eleven, utan snarare att texterna är svåra att förstå och kräver 

åtgärder (Nilholm, 2007).  

 

Det uppfattas att lärarna använder spågumman som är likvärdig med hypertextual. I studien 

uppfattas även att de använder en rad metoder i samband med att de högläser texter. De nämner 

inte precis de metoder som Alandeom (2015) beskriver, men de nämner att sammanfatta texten 

tillsammans, skriva en tankekarta, svara på frågor gemensamt och diskutera texten.  

Litteraturdiskussioner som undervisningsmetod 
Uppfattningen finns i denna studie att lärarna arbetar med grupper som läser tillsammans, vilket 

är den metod som Pittman och Honchell (2014) också menar vara en framgångsrik metod. Där 

beskriver de att i dessa samtal kan eleverna använda sina tidigare kunskaper för att skapa 

förståelse av sina texter. Detta kan förstås ur ett kritiskt perspektiv, då problemet ligger i att 

texten är svår att förstå och kräver lämpliga metoder för att förstå (Nilholm, 2007).  

Lärarna uppfattar att de använder gruppen som stöd, för att eleverna skall förstå texterna. Det 

är inte den enskilda eleven som innehar problemet. Att använda hela gruppen som resurser kan 

ses utifrån dilemma perspektivet, där de uppfattar att de möter hela klassen och individen 

(Nilholm, 2007). Här använder de hela gruppen och dess kunskaper för att förstå texterna vilket 

en speciallärare kan stötta med. En blandning av dessa metoder och ett medvetet arbete i att lära 

eleverna olika läsförståelsestrategier, kan vara en väg att gå för att få en god 

undervisningsmetod. 

En intressant aspekt är det samarbetet som kan finns på en skola mellan de lärare som undervisar 

i NO-ämnena och i svenska. I en av intervjuer efterfrågas ett samarbete mellan lärarna, för att 

de skall lättare kunna samarbeta kring eleverna och ämneskunskapen.  
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Denna studie riktar sig specifikt mot läsningen och studien får svar som riktar sig mot läsning 

i NO-ämnena, vilket får följden att läsning upplevs av mig som oerhört viktig för 

kunskapsinhämtandet i NO-ämnena. Det kan vara att texter inte har så stor del av 

undervisningen, vilket denna studie ger sken av, men läsning tolkas utifrån studien som ett 

viktigt inslag i undervisningen. Om då läsning är viktigt, behöver även de lärare som undervisar 

i NO, vara skickliga lärare i att lära ut bra strategier i läsning. 

Genrepedagogik eller lärarhandledningar  
Sawangsamutchai och Rattanavich (2016) lyfter fram att just motviljan att läsa och/eller lära är 

en faktor som stöter på stora utmaningar för lärarna, vilket även uppfattas i denna studie. 

Sawangsamutchai och Rattanavich (2016) beskriver den studie som de genomfört, där några 

lärare använde genrepedagogik och några använde lärarhandledningar. De beskriver 

lärarhandledningar utifrån att innehållet presenteras, övas och producerar. Detta sätt uppfattas 

även i denna studie. I denna studie framkommer att lärare uppfattar att de använder 

genrepedagogiken som undervisningsmetod. Tolkningen är att det finns uppfattningar om 

metoder som lutar åt det kompensatoriska perspektivet, där lärarna kompenserar för de brister 

som finns hos eleven (Nilholm, 2007). Men det framkommer även uppfattningar om metoder 

som lutar mer åt det kritiska och dilemma hållet, där lärarna kompenserar i de brister som finns 

i lärmiljön och/eller bristerna som finns i texterna (Nilholm, 2007). 

Styrdokument 
Informanterna beskriver sina uppfattningar av att texter är texter i läroböcker, artiklar, bilder, 

anteckningar från tavlan, frågor, webben, filmer, laborationer, instruktioner och faktatexter. 

Vilket inte tidigare forskning, som finns med i denna studie, tar upp. I tidigare forskning som 

presenteras i denna studie används begreppet texter mer fast, som en tryckt skriftlig faktatext. 

Lärarna beskriver den kategoritext både som läromedelstexter, texter som de läser från nätet 

och vetenskapliga artiklar. Det lärarna beskriver som texter i denna studie är att de har en 

bredare uppfattning av begreppet, än bara tryckt faktatext, vilket är förenligt med kursplaner 

(Skolverket, 2011).   

I enlighet med styrdokumenten uppfattar lärarna att de anpassar sin undervisning vilket de 

beskriver i att de förstorar text, texter på andra språk med mera. Uppfattningen att vikten av att 

lärande, språk och identitetsutveckling är nära förknippat finns även i denna studie. 

Uppfattningen finns att språket är avgörande för att lära sig NO-ämnen. Att det finns skillnader 

i vardagsspråket och ämnesspråket som eleverna behöver läras sig, uppfattas även i denna 

studie. 

Lärarna uppfattar att de på olika sätt använder metoder för att utveckla elevernas språk och att 

de arbetar för att utveckla den naturvetenskapliga delen i språket. Den delen i kursplanen som 

handlar om källkritik, är den del som alla lärarna uppfattar som särskilt viktig. Den metoden 

tolkas, i denna studie av mig utifrån ett dilemmaperspektiv, för att den tar sig utgångspunkt i att 

eleverna befinner sig i en kontext som de måste förstå och tolka (Nilholm, 2007). Den metoden 

kräver att hänsyn tas till både individen och gruppen vilket specialläraren kan stötta med.  

Nya områden  
I denna studie framkommer andra uppfattningar om metoder att arbeta med texter i NO-ämnen, 

som inte beskrivs i urvalet av tidigare forskning som tagits med i denna studie. Det innebär inte 

att de inte finns som tidigare forskning, utan bara att de inte tagit med i denna studie. Speciellt 

intressant är att tid är en underkategori som tas upp av lärarna i denna studie och det lyfts inte 
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fram alls i tidigare forskning. Detta tas upp av tre av lärarna, de tre lärarna som arbetar 

tillsammans. En förklaring kan vara organisatoriska skäl till att tid anses vara en utmaning. 

Dessa tre lärare kan se att det finns utmaningar med att de enbart har eleverna i fem veckor 

åtgången. Det tolkas utifrån dilemma perspektiv i denna studie och det handlar om att tid är en 

aspekt på lärande som påverkar indirekt (Nilholm, 2007). Det är ett dilemma när lärarna 

uppfattar att de får för lite tid till att hinna med sin undervisning.  

En annan aspekt som framkommit i denna studie, utan stöd i tidigare forskning, är hur mycket 

de använder skrivandet som en del i att förstå texter. Eleverna skriver av anteckningar eller 

sammanfattningar från tavlan, i ett försök att de skall förstå ett visst innehåll. Uppfattningen är 

att läsa och skriva är som två sidor av samma mynt. Det står i kursplanerna i NO-ämnena, att 

kunskapsinhämtningen kan ske via att läsa texter, inte explicit att de skall kunna läsa, med det 

står att eleverna skall kunna skriva texter. I intervjuerna uppfattades just detta med att lärarna 

såg på läsning och skrivning som ungefär samma sak, bara två olika sätt.  

Pedagogiska följder 
Utifrån resultatet som framkom i denna studie använder lärarna ett flertal kompensatoriska 

metoder för att stötta elever. För att ha utvecklande metoder som lärare, är det viktigt att se till 

att kontexten inte försvinner för eleverna och att de anpassningar som görs är långsiktiga, menar 

jag. Att lära ut strategier för läsning är en metod som framhålls vara viktig framkom i studien 

vilket en speciallärare kan stötta med. De lärare som deltar i denna studie uppfattar att de har 

en variation av metoder, när det gäller de undervisningsmetoder som de använder, vilket även 

tidigare forskning framhåller vara framgångsrikt. Om alla lärare mer medvetet arbetar med de 

olika strategierna, kan det få goda följder kunskapsmässigt för eleverna när de arbetar med olika 

texter i NO-ämnena, ser jag som följd av denna studie. Lärarna kan även tolkas som att de 

använder kritiska och dilemma metoder för att stötta elever i deras läsning av texter i NO-

ämnena. Det är en svår balansgång att möta både den enskilde individen och gruppen när det 

kommer till läsning av texter i NO-ämnena vilket kommer att vara en del i min kommande 

professions utmaningar att stötta lärarna med. Alla elever har med sig olika förkunskaper och 

olika förståelse för NO-ämnena. Det kan vara svårt att hitta metoder som möter många elevers 

behov.  

Som blivande speciallärare kan det vara viktigt att tänka på att ta tillvara på elevernas tidigare 

kunskaper. Framför allt när det gäller texter i NO-ämnena och att hitta de metoder som passar 

just den individen för att starta elevernas aktivitet i läsningen. Det är även viktigt att använda 

en bred variation av metoder för att kunna nå så många elever som möjligt. 

Metoddiskussion 
Om en annan metod hade valts så hade ett annat resultat framkommit. Det hade varit intressant 

att komplettera studien med att observera lärarna när de arbetade i klassrummet. Detta för att 

se det som händer i klassrummet. Men det är svårt att säga hur det hade förändrat resultatet. Det 

är just lärarnas uppfattningar som skall stå i fokus för att det skall vara en fenomenografisk 

ansats. Om samma intervju hade genomförts, enligt liknade omständigheter såsom tid, plats och 

miljö hade det kunnat bli ett annat resultat. Det är vad informanterna väljer att berätta som blir 

resultatet. En sak som påverkade denna studie var att en informant valde att inte delta i ett tidigt 

skede. Vilket gjorde att en annan person fick möjligheten att beskriva sin uppfattning om 

fenomenet. Detta stärkte variationen av resultatet, vilket gjorde resultatet mer intressant, anser 

jag. Även om den informanten som valde att inte delta, förmodligen hade breddat resultatet.  
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Fyra intervjuer genomfördes. Det kan anses vara ett litet underlag för att fylla syftet med studien 

i att beskriva variationen av uppfattningar, men på grund av svårigheter att få tag på informanter 

som var villiga att ställa upp, blev urvalet just fyra informanter. Men den spridning och det 

resultat som framkom var spännande samt gav en god grund att stå på för att genomföra analys 

och diskussion. Det gav även en variation i utfallsrummet.  

Ett annat perspektiv som hade kunnat nyansera resultatet är om två personer hade genomfört 

studien. Det hade blivit en mer dynamisk process, där vi hade kunnat få ut mer av lärprocessen. 

Om vi hade varit två personer så hade det påverkat tillförlitligheten och giltigheten positivt, 

eftersom det hade varit två som intervjuade och kontrollerade resultatet. Det hade även påverkat 

tolkningsföreträdet, där vi hade varit två som granskade och diskuterade möjliga tolkningar av 

resultatet.  

Testintervjun upplevde jag som stressad vid genomförandet. Kunskapen att låta testintervjun få 

ta lite mer tid tas som lärdom. I intervjuguiden var det flera frågor som liknade varandra, vilket 

var både bra och dåligt. Det som var bra var att frågorna fick informanterna att försöka att se 

fenomenet ur fler synvinklar. Det som var dåligt var att det kunde upplevas som repetitiv av 

informanterna. Intervjuerna genomfördes tidigt i processen, vilket gav fördelar i att ha 

möjligheten att hitta en annan person att intervjua, när det uppstod ett bortfall. Men det var även 

till nackdel, då processen med att lästa och skriva om tidigare forskning skedde parallellt.  

Att transkribera intervjuerna krävde mycket tid, men det gav mycket kunskaper. Giltigheten 

och tillförlitligheten med studien ökar när intervjuerna transkriberas. Om bara lyssning av 

intervjuerna sker så krävs mycket mer egen tolkning. Nu finns skriftliga ord som kan återges 

och använda som citat i studien, för att öka tillförlitligheten och giltigheten. Upplevelsen var 

att informanterna var trygga med inspelningen och intervjusituationen präglades av öppenhet 

samt nyfikenhet på att få delta i studien.  

Vidare forskning 
Denna studie är begränsad både när det gäller omfattning och genomförande. Det hade varit 

intressant att observera lärarna och ha ytterligare en intervju med dem för att se om resultatet 

hade blivit annorlunda. Utifrån den tidigare forskning så har flera forskare genomfört större 

studier där en grupp elever har prövat en viss metod och en elevgrupp en annan metod. Det 

hade varit intressant att pröva det i den svenska skolan med de förutsättningar som finns här. 

Det hade även varit intressant att studera de texter som används i NO-ämnena för att se 

kontexten som finns i texterna. 

NO-ämnet upplevs av många elever och lärare som utmanande att lära ut och att lära sig. Det 

hade varit intressant att få elevernas upplevelser om den undervisning som de möter i 

klassrummen. Vad är det som de upplever vara utmanande med NO och varför tror de att det är 

så? Eller att eleverna får beskriva de sätt som de anser vara bra sätt att lära sig på. Jag är ganska 

säker på att det finns många delar inom texter i NO-ämnena, läsning och lärare eller elevers 

uppfattningar av undervisning som skulle vara intressant att forska vidare kring.  

Ur ett speciallärarperspektiv hade det varit extra intressant att se hur jag skulle kunna hjälpa de 

eleverna som har svårigheter med språk, läs och skriv i NO-ämnena. Det framkommer till viss 

del i denna studie, men med ett elevperspektiv hade det varit intressant. Hur ser det ut med 

läsning i SO-ämnena och matematik? Det hade varit en intressant del som vidare forskning 

skulle kunna göra vidare studier om. Hur stor del av undervisningen läggs på att eleverna skall 

kunna läsa och förstå?  
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Slutord 
PISA:s resultat som pekar på en ökad kunskapsnivå för eleverna i skolan, vilket även framkom 

i resultatet i denna studie. Lärarna uppfattar att de använder en rad olika metoder för att nå alla 

elever i klassrummet. Men lärarna lyfter fram de uppfattningar som de har kring att de ser 

utmaningar i sin undervisning. Lärarna uppfattar att eleverna behöver kunna läsa texter i NO 

för att ta till sig kunskap och för att de skall kunna kritiskt granska fakta, som de möter i den 

strida strömmen av texter i vardagen och i skolan. Det är problematiskt för eleverna att läsa 

texter i NO-ämnena, menar både denna studie och Näs (2010). Texterna i NO-ämnena, 

elevernas kunskaper och lärarnas undervisning behöver närma sig varandra för att eleverna skall 

kunna ta till sig de kunskaper de behöver, för att kunna ta del av samhället.  

Studien breddar, fördjupar och förankrar kunskaper som redan finns inom området med läsning 

av texter i NO-ämnena. Det har framkommit resultat i denna studie som är av intresse för andra.  

Avslutningsvis finns det många områden som hade varit intressant att forska vidare kring men 

där var denna studien avslutad. Jag hoppas att den har bidragit med kunskap till någon annan 

än mig. För jag har lärt mig mycket under denna resas gång. 
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Bilaga 1 Missivbrev  
Hej!  
Jag studerar och utvecklar min lärarkompetens till att bli speciallärare med 

specialiseringen i språk-, läs och skrivutveckling på Karlstads Universitet. 
Jag läser min sista termin och därmed skall ett examensarbete skrivas. Jag 
har valt att skriva om hur lärare som undervisar i NO arbetar med läsning.   

Syftet med studien är att belysa hur några lärare, som undervisar i NO på 
högstadiet, beskriver att de arbetar för att utveckla alla eleverna förmåga att 

läsa. Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella 
ämnet, men har också för avsikt att ta hjälp av dig som verksam lärare 
genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua dig, som har kunskap, utbildning 

och erfarenheter som är värdefulla för mig och mitt arbete.  
 

Intervjun kommer att bestå av frågor som rör ämnet och min förhoppning är 
att en givande diskussion kommer att uppstå. Innan intervjun kommer du 

att få några frågor att fundera över så att du i lugn och ro kan förbered dig.  
 

Vid intervjun och i arbetet med att skriva examensarbetet kommer jag att ta 
hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja, så kan du när som avbryta 
intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  
  
Om du har några frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta mig 
för mer information.  
 

Jag tänker att jag skulle vilja börja med intervjun så snart som möjligt.  

Tack för din hjälp! 
  
Med vänliga hälsningar  
Susanne Nilvall 
XXXXXXX (mejladress) 

XXXX-XXX XXX (telefonnummer) 
  

  

mailto:Susanne.nilwall@lillaedet.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Syftet med studien att belysa hur några lärare, som undervisar i NO på 

högstadiet, beskriver att de arbetar för att utveckla alla elevers förmåga 

att läsa.  

 

Bakgrundsinformation 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vilket ämne/ämnen undervisar du i? 

 

Läsning  

Vad är texter för dig? Ge exempel. 

Vad är inkludering för dig? 

Hur ser du på läsning i ditt ämne? 

Vilka texter använder du i din undervisning? 

Vad anser du vara utmanande för dig som lärare att undervisa i läsning 

i NO? 

Vad anser du vara utmanade för eleverna i att läsa texter i NO? 

Vad har du för erfarenheter av elevernas läsning i NO? 

Hur undervisar du eleverna i läsningen? Berätta om de aktiviteter som 

använder i din undervisning för att stödja läsandet i klasserna.  

Anpassar du din undervisning i behov av anpassningar? Hur? 

Vilket särskilt stöd saknar du för att kunna stötta alla elevers läsning? 

Hur ser du på särskilt stöd i din undervisning gällande läsning? 

 

Avslutning 

Något som du vill tillägga? 

 

 
 


