
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Scaffolding i det naturvetenskapliga 
klassrummet  
 

Jenny Cronqvist 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2018 

Handledare: Karina Adbo 

Examinator: Mats Lindahl 

Institutionen för didaktik  

och lärares praktik 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för didaktik och lärares praktik 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Scaffolding i det naturvetenskapliga klassrummet 

Författare: Jenny Cronqvist  

Handledare: Karina Adbo 

ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att analysera lärandesituationer i det naturvetenskapliga 

klassrummet med avseende på affektiva, kognitiva och sociala aspekter med fokus på 

genus. Studien utgår från ett sociokulturellt synsätt på lärande. Lärande anses vara både 

socialt och individuellt, dessutom är lärandesituationer alltid känslomässigt kopplade. 

Människan är i ständig utveckling och det är i sociala interaktioner och samspel med 

andra hon kan tillägna sig kunskap, tankesätt och förmågor av olika slag. Vårt naturliga 

tillstånd är att lära och utvecklas. Med stöttning från en mer kompetent person - till 

exempel lärare eller kamrat - kan vi lära oss nya saker som vi sedan klarar av på egen 

hand. Stöttning, även kallat Scaffolding, omfattar aktiviteter och strategier som lärare 

kan använda sig av för att stötta kunskapsutvecklingen hos elever. Det intervall mellan 

vad eleven redan kan och vad eleven kan lära sig med stöttning kallas för Zone of 

Proximal Development, ZPD. För att studera lärandesituationer har filminspelningar och 

observationer gjorts av en lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Fem 

tillfällen i två olika klasser har filmats och observerats. Det inspelade materialet har 

sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet visar att pojkar har ett litet 

övertag när det gäller interaktionstid med läraren jämfört med vad flickor har. Pojkar får 

också mer uppmärksamhet i form av återkoppling på sina svar. Däremot går det inte att 

se några genusskillnader i lärarens bemötande eller vilka lärarstrategier som används. 

Strategierna som läraren använder är en blandning av affektiva och kognitiva vilket 

förbättrar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.   

 

Nyckelord: Scaffolding, stöttning, ZPD, affektiv, kognitiv, genus, interaktion. 
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1 INTRODUKTION 
Undervisning, oavsett ämne, är ett komplext och krävande arbete (Thornberg 2013, 

s. 22). Läraren ska hantera och leva upp till en mängd krav och förväntningar som 

finns beskrivna i dagens läroplan. Varje elev, flicka som pojke, ska bli sedd och ges 

förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga. Läraren ska i sin undervisning 

motverka traditionella könsmönster och ojämställda strukturer (SKOLFS 2010:37). 

Varje individ ska få möjlighet att forma sitt liv utan att styras av vad som anses 

lämpligt för respektive kön (Lundgren, Säljö & Liberg 2017, s. 446). Eliasson (2017) 

redogör i sin avhandling för forskning som visar att det naturvetenskapliga språket 

med dess komplexitet är den stora svårigheten för elever i de naturvetenskapliga 

ämnena. Vidare beskrivs att det finns tydliga indikationer på att elevers intresse för 

naturvetenskapliga ämnen har minskat. Framförallt är intresset svalt bland flickor 

vilka hade svårt att se sig själva arbeta inom naturvetenskap i framtiden. Hur kan 

lärare arbeta för att bemöta och förändra denna trend? 

För att få elever intresserade av lärande finns flertalet strategier att använda sig av. 

Inom begreppet Scaffolding finns några av dessa strategier beskrivna utifrån 

Vygotskys tankesätt om att kunskapsutveckling förutsätter interaktioner och ett 

socialt samspel med omgivningen. Strategierna inom Scaffolding är både affektiva 

och kognitiva och bygger på att läraren har kunskap om var i utvecklingen eleven 

befinner sig. Då kan läraren ge lagom mycket stöd så att eleven kan tillägna sig nya 

kunskaper och färdigheter (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 2011). Detta intervall 

mellan vad eleven redan kan och vad eleven kan lära sig med stöttning, kallar 

Vygotky för Zone of Proximal Development, ZPD (McLeod 2012). För att uppnå 

lärande är interaktioner mellan lärare och elev nödvändigt. Genom att verbalisera 

frågor och tankar samt genom att ge feedback hjälper läraren eleven på vägen genom 

utvecklingszonen (Hwang & Nilsson 2011, s. 262).  

Med denna studie är förhoppningen att kunna belysa hur viktigt det är att alla lärare 

är medvetna om hur de sociala interaktionerna som sker i klassrummet fungerar och 

är fördelade. Skolans arena ger en praktisk fostran i moral och demokrati. Det krävs 

eftertanke och medvetenhet för att uppnå jämställdhet i det lärande klassrummet 

(Molloy 2003). 
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2 BAKGRUND 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij (1896-1934) forskade inom barns utveckling och lärande. Han 

menade att barn ingår i sociala och kulturella sammanhang där de får möjlighet att 

utvecklas i samspel med andra (Hwang & Nilsson 2011, s. 66). Som individer tar vi 

till oss, det vill säga approprierar, tankesätt, resonemang och beteende genom sociala 

interaktioner (Hansén & Forsman 2017, s. 168). Vygotskij menar vidare att 

människan är under ständig utveckling och att vi har förmåga till lärande i de 

situationer vi ställs inför. Det är vårt naturliga tillstånd att lära och utvecklas. Enligt 

Vygotskij lär sig barnet att använda de kulturella redskap som finns i dess 

omgivning. Det viktigaste av dessa verktyg är språket vilket gör det möjligt för 

barnet att delta i sociala sammanhang och på så vis utveckla tänkandet (Lundgren, 

Säljö & Liberg 2017, s. 256 - 260). Vygotskij menar att språket har en viktig roll i 

både sampel och dialog med andra, men också inom oss själva när vi tänker och 

bearbetar kunskap och upplevelser. Att tänka är att tala med sig själv (Hansén & 

Forsman 2017, s. 168). I en studie publicerad i tidskriften Nature Communications 

(2015) beskriver en grupp brittiska och amerikanska forskare hur mänsklig 

kommunikation började ta form för ungefär 1,8 miljoner år sedan. Drivkraften tros 

ha varit att det genom muntlig kommunikation var lättare att överföra kunskap 

mellan generationerna. Den muntliga kommunikationen kommer alltid att vara en 

viktig egenskap för oss människor och är en förutsättning för utveckling av enskilda 

individer, kulturer och samhällen. Studien visar vidare att lärande sker snabbare och 

effektivare vid muntlig interaktion än vid andra undervisningsmetoder.  

2.1.2 Styrdokument 
Dagens skola ställer krav på förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Skolan 

ansvarar för elevens språkutveckling och ska ge förutsättningar för eleven att 

utveckla sin kommunikationsförmåga och tro på sig själv. Den muntliga 

kommunikationen är viktig för elevens identitetsutveckling. I varje kursplan återfinns 

skrivningar om att språket spelar stor roll för ämneskunskaperna, vilket innebär att 

alla lärare oavsett ämne är språkutvecklare (SKOLFS 2010:37). En annan central 

fråga är hur skolan kan jobba med jämställdhet. Målen i läroplanen handlar om att 

motverka traditionella könsmönster, vilket kan vara svårt då samhället i övrigt ofta 

ger en annan bild (Orlenius 2001). En vuxen som har erfarenheter, strategier och ett 

abstrakt tänkande kan fungera som ett stöd och främja lärande och utveckling. Det 

handlar om att hitta elevens utvecklingszon, Zone of Proximal Development (Hwang 

& Nilsson 2011, s. 67). 

2.1.3 Zone of Proximal Development - ZPD  
ZPD förklaras av Vygostkij som avståndet mellan vad en elev klarar på egen hand 

och vad eleven kan klara av med hjälp av en person med mer kunskap. Genom att 

låna kompetens från andra kan eleven utvecklas i sitt lärande (Hansén & Forsman 

2017, s. 170). Med lagom ställda krav och klargörande frågor kan eleven tillägna sig 

ny kunskap som läggs till det eleven redan kan. Det blir en bekräftelse på redan 

inhämtad kunskap och eleven stärks i sin känsla av att lyckas (Hwang & Nilsson 
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2011, s. 257). Nuvarande erfarenheter är grunden för utveckling och skapandet av 

nya erfarenheter görs med fördel genom att eleven inspireras att använda alla sina 

sinnen. Som en självklar del av lärande när barn är små använder de bland annat 

känsel, smak och hörsel för att bilda sig en uppfattning om exempelvis hur en leksak 

förväntas användas. Lärandet blir mer meningsfullt och användbart när eleven 

genom sina sinnen till exempel vet hur ett kilo känns och kan sätta det i relation till 

andra saker eleven känner till (Wortman 1998). Elevens tidigare erfarenheter och 

minnen kan behöva struktureras och sättas i ett sammanhang för att bli användbara. 

Genom att verbalisera elevens upplevelser av till exempel dofter, lukter och känslor 

och sätta dem i ett nytt sammanhang får eleven hjälp att sortera in och lagra ny 

information kopplat till det eleven redan kan (Hwang & Nilsson 2011, s. 262). Den 

sociala interaktionen med diskussioner kring upplevelser och tidigare erfarenheter 

tillsammans med handledning från någon med mer kompetens är grunden för att 

lärande ska kunna ske (Hansén & Forsman 2017, s. 171). Lärandet sker på vägen 

genom utvecklingszonen (McLeod 2012). 

 

 Figur 1: Vygotskij och lärande utveckling (Körling 2008). 

Figur 1 beskriver vad som händer med eleven om läraren ställer för låga eller för 

höga krav. För mycket repetition av kunskap som eleven redan har gör att det blir för 

lätt och kan då bli tråkigt. Är den nya kunskapen för långt ifrån elevens nuvarande 

nivå eller verklighet blir det för svårt och kan även då kännas tråkigt (Langer & 

Close 2001). Det är inom utvecklingszonen som det är möjligt att anta utmaningar. 

Det är viktigt att inte stötta för mycket för då försvinner utmaningen att själv ta till 

sig kunskapen (Lundgren, Säljö & Liberg 2017, s. 261). Utvecklingszonen, ZPD, är 

nära kopplad till begreppet Scaffolding som introducerades av Wood, Bruner och 

Ross (1976) (Hansén & Forsman 2017, s. 171).  

2.1.4 Scaffolding 

Wood, Bruner och Ross (1976) studerade interaktioner mellan förälder och barn som 

pusslar tillsammans, en interaktion i naturlig hemmamiljö som är en social aktivitet 

som pågår i många familjer världen över. Förälderns coachning och stöttning för att 

barnet ska klara pusslet benämndes som Scaffolding. Begreppet Scaffolding kan 

användas både som substantiv och verb. Vi ser framför oss att vi använder en 

ställning för att stötta barnets lärande samtidigt som vi utför en mängd aktiviter och 

använder strategier för att få barnet att använda den uppbyggda ställningen (Pea 

2004). Begreppet Scaffolding har sedan det introducerades använts flitigt inom 

utbildning, lärande och forskning, men det kan i vissa fall vara lite otydligt vad det 
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faktiskt innebär (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 2011). Enligt McLeod (2012) 

beskriver Scaffolding några av de aktiviteter och strategier som en lärare 

tillhandahåller för att stötta eleven i dennes kunskapsutveckling på vägen genom 

utvecklingszonen. Allteftersom eleven tar till sig ny kunskap och nya förmågor 

minskas stödet för det momentet. Eleven klarar det nu på egen hand. Med hjälp av 

Scaffolding går eleven från att vara styrd av någon annan till att själv bestämma 

riktning (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 2011). Det är viktigt att stöttningen till 

eleven anpassas i takt med att lärandet sker. När stödet inte längre behövs ska det 

sakta mattas av för att eleven ska känna ett självförtreonde i att själv klara uppgiften. 

Det är inte bara kunskapen som ska läras just nu som är vinsten med Scaffolding 

utan eleven tillägnar sig verktyg för att själv lösa liknande uppgifter i framtiden 

(McLeod 2012).  

Tabell 1: Ett urval av affektiva och kognitiva strategier inom Scaffolding som de 

beskrivs av Eshach, Dor-Ziderman och Arbel (2011).  

 

Affektiva strategier är kopplade till elevens intressen och känslor. Det handlar om att 

ge beröm och att undvika att vara dömande för att elevens självkänsla ska byggas 

upp. Kognitiva strategier handlar om lärande kring minne och problemlösning. De är 

kopplade till hur eleven inhämtar, bearbetar och lagrar information. Strategierna är 

således olika i utformning och syfte och kan med fördel kombineras. De affektiva 

strategierna handlar om att väcka elevens intresse genom att koppla det till känslor 

och sådant eleven redan känner till. Lyckas detta är det lättare för eleven att ta till sig 

de kognitiva strategierna för att lösa uppgiften. Genom att eleven får känna att hens 

åsikt och medverkan har betydelse i klassrummet förstärks elevens självkänsla, vilket 

är en nyckel till en positiv inställning till lärande (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 

2011). En annan faktor som påverkar självkänslan är upplevelsen av kompetens 
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vilken kan förstärkas med stöd och uppmuntran från omgivningen (Hwang & 

Nilsson 2011, s. 277). I klassrummet har läraren en grupp av elever som befinner sig 

i olika utvecklingszoner. En kombination av de olika strategierna inom Scaffolding 

är då viktig för att nå alla elever (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 2011).   

2.1.5 Genus 
Genus är ett vetenskapligt begrepp som handlar om de föreställningar som finns 

kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Genus är således socialt och kulturellt 

konstruerat till skillnad från det biologiska könet som vi föds till (Hedlin 2010). 

Genom att använda begreppet genus istället för kön är vi intresserade av koderna i 

samhället som anger vad som är kvinnligt eller manligt. Det kan handla om 

arbetsuppgifter, färger eller egenskaper. Konstruktionen av genus är inte statisk utan 

förändras kontinuerligt beroende på samhälle och kultur (Wester 2007).  

Det är i familjen barn först kommer i kontakt med manligt och kvinnligt. I en 

undersökning från Statistiska Centralbyrån (2018) framkommer att obetalt 

hushållsarbete i familjer med barn till 55 % utförs av kvinnan. Undersökningen visar 

också att 2017 arbetade 72 % av kvinnorna respektive 89 % av männen heltid. 

Hedlin (2010) menar att i det heterosexuella förhållandet är det inkodat att kvinnan 

är underlägsen mannen. Hon bör inte ha högre lön än mannen och det är oftare 

kvinnan som tar ut föräldraledighet och är hemma när barnen är sjuka, vilket SCB:s 

(2018) undersökning tydligt visar.   

Gruppen män och gruppen kvinnor utgör ofta grunden i olika undersökningar och 

studier. Resultat och mönster som framkommer är generella på gruppnivå men får 

inte förväxlas med vad som gäller för varje enskild individ (Hedlin 2010). 

Skillnaderna inom gruppen flickor och inom gruppen pojkar är större än vad den är 

mellan grupperna. Det är viktigt att ha med sig i bemötandet av elever i skolan (SOU 

2009:64). Skolan ska verka för jämställdhet och på ett medvetet sätt tydliggöra 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan ska tillgodose en personlig 

utveckling för varje enskild elev. Eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågor och 

intressen oberoende av vad som traditionellt anses kvinnligt respektive manligt 

(SKOLFS 2010:37).  

2.2 Tidigare forskning 

Eshach, Dor-Ziderman och Arbel (2011) genomförde en studie i förskolemiljö där de 

studerade hur personalen arbetade med naturvetenskapliga ämnen. Syftet var att hitta 

de strategier och aktiviteter som gav resultat i form av fokus, intresse och lärande hos 

barnen. De har i sin rapport beskrivit flertalet strategier, vilka de delat upp i affektiva 

och kognitiva sätt att bemöta barnen. I tabell 1 finns ett urval av de strategierna. 

I en artikel om klassrumsinteraktioner framhåller Åsa Wedin (2011) att stöttning från 

både lärare och klasskamrater har betydelse för elevens språk- och 

kunskapsutveckling. Begreppen ZPD och Scaffolding finns med som centrala 

utgångspunker för lärande. Det är viktigt att utforma frågeställningar så att de väcker 

elevens engagemang samt att koppla frågor och påståenden till ämnen som eleven 

känner till. Det är även viktigt att eleven får tid att tänka från det att frågan ställs tills 

dess att läraren förväntar sig ett svar (Gibbons 2010, s. 200). 

Många studier och forskare är överrens om att det generellt är pojkar som pratar mest 

och får mest uppmärksamhet i klassrummet. Flickornas roll är mer av ordning och 
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reda och de blir därmed också tystare (Einarsson & Hultman 1984, s. 84, Fagrell 

2000, Eidevald 2009). Eliasson (2017) har i sin avhandling studerat åtskilliga timmar 

videoinspelade lektioner i naturvetenskapliga ämnen. Resultatet visar att det 

fortfarande är pojkarna som dominerar kommunikationen i det naturvetenskapliga 

klassrummet. Läraren vänder sig oftare till pojkar och de får därmed mer 

interaktionstid och större möjligheter till lärande.  

I det pedagogiska mötet inom skolan har forskning visat att etablerade könsnormer 

innebär att vissa beteenden förväntas och accepteras. Pojkar tillåts vara lite stökigare 

och ta mer plats än flickor för så har det alltid varit. Acceptansen finns hos både 

elever och personal (Holm 2008, Wester 2007). Eftersom vi är så vana vid att 

förvänta oss olika saker av män och kvinnor kräver det eftertanke och kännedom om 

vad genus och jämställdhet innebär för att kunna bryta traditionella könsmönster. 

Fortfarande är normen att mannen är det normala och att kvinnan är det som avviker. 

Först när män och kvinnor har lika inflytande över normen är jämställdhet uppnådd 

(Hedlin 2010). Att bli lyssnad på och få uttrycka sina åsikter har stor betydelse för 

varje enskild elevs utveckling och lärande. Därför är det glädjande att det även finns 

studier som visar på en mer jämställd fördelning av talutrymme och uppmärksamhet 

i klassrummet (SOU 2009:64, Germundsson 2017). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att analysera undervisningssituationer i det naturvetenskapliga 

klassrummet med avseende på lärarstrategier. Fokus ligger på att se hur läraren 

använder sig av affektiva och kognitiva strategier för att stötta sina elever samt om 

det finns någon skillnad beroende på genus. 

 

3.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har valts för att tydligare beskriva syftet med studien. 

 Är det någon skillnad i antalet interaktioner mellan lärare och elev beroende 

på genus? 

 Vilka strategier använder sig läraren av för att stötta eleven i sitt lärande? 

 

3.2 Definition av begrepp 

Nedan följer förklaringar till centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Kognitiva strategier handlar om lärande kring minne och problemlösning. De är 

kopplade till hur eleven inhämtar, bearbetar och lagrar information. 

Affektiva strategier är kopplade till elevens intressen och känslor. Det handlar om att 

ge beröm och att undvika att vara dömande för att elevens självkänsla ska byggas 

upp.  
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4 METOD 

4.1 Forskningsperspektiv 

Undersökningens syfte styr valet mellan kvalitativt och kvantitativt perspektiv. 

Oavsett perspektiv ska undersökningen präglas av objektivitet, vara systematiskt 

genomförd och vila på vetenskaplig grund. Det kan även vara aktuellt med en 

kombination av båda perspektiven, vilket har valts för denna studie. Intresset för att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, så kallad metodtriangulering, har på 

senare tid ökat (Olsson & Sörensen 2011, s. 55, 96).  

4.1.1 Kvantitativ forskning 
Kvantitativ forskning ska vara så objektiv som möjligt genom att resultaten inte 

påverkas av tid, rum eller forskaren själv. Studiens frågeställningar ska vara tydligt 

formulerade i förväg och resultaten ska bygga på få variabler. Resultaten blir således 

möjliga att generalisera och redovisas som siffror, tabeller eller grafer (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 18). Studiens använda metoder och tillvägagångssätt ska vara 

tydligt beskrivna så att undersökningen går att replikera (Bryman 2011, s. 49, 169).  

4.1.2 Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning är flexibel och frågeställningarna kan komma att ändras under 

studiens gång. Grundtanken är att det finns flera möjliga sätt att beskriva 

verkligheten (Olsson & Sörensen 2011, s. 54). Hur och vad är frågor som ska 

besvaras (Larsen 2009, s. 22). Resultaten gäller specifika kontexter och kan därför 

vara svåra att generalisera (Rienecker & Jørgensen 2017, s. 239). Dock kan resultat 

från kvalitativa studier vara generaliserbara om resultaten stämmer överrens med 

verkligheten hos den som läser. Deborah Trumbull och Robert Stake introducerade 

begreppet naturalistisk generalisering för att beskriva detta fenomen. Insikter som 

läsaren får och känner igen kan användas i jämförbara situationer och blir då 

generella. Flera mindre studier som visar på samma resultat kan också anses 

naturalistiskt generaliserbara (Melrose 2009). 

4.1.3 Metodtriangulering 
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa data kallas metodtriangulering och kan ge 

ett bredare analysunderlag kopplat till flera olika aspekter. Kvalitativa data kan ge 

svar på egenskaper och innehåll medan kvantitativa data ger oss möjlighet att 

jämföra grupper samt undersöka omfattning och fördelning (Olsson & Sörensen 

2011, s. 97). Det är dock inte helt okontroversiellt att blanda olika 

forskningsmetoder. Betraktar man metoderna utifrån att de grundar sig på olika 

teoretiska utgångspunkter och värderingar så är det varken möjligt eller önskvärt 

med metodtriangulering (Bryman 2011, s. 556). Men genom att kombinera och ta 

fasta på fördelar och undvika nackdelar från varje metod ökar möjligheten att 

undersöka komplexa frågor (Fisher & Neumann 2012). En kvantifiering av 

kvalitativa resultat kan bidra till att tydliggöra hur vanligt förkommande de 

företeelser som studerats är (Bryman 2011, s. 548). 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Kvaliteten av en undersökning bedöms utifrån dess validitet och reliabilitet (Bryman 

2011, s. 351). Validitet innebär att data som samlas in samt att de metoder som 
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används är relevanta för den eller de frågeställningar som undersöks. Reliabilitet 

handlar om precision och tillförlitlighet samt att undersökningen ska kunna upprepas 

med samma resultat (Larsen 2009, s. 40 - 42). Denna studie använder sig av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder som beskrivits ovan. För att säkerställa validitet 

och reliabilitet är metod och tillvägagångssätt tydligt beskrivna så att läsaren kan 

bedöma forskningsprocessens trovärdighet (Fejes & Thornberg 2015, s. 259). 

4.3 Insamling av data 

Det empiriska material som ligger till grund för denna studie består av filminspelade 

lektioner i naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt som filmningen pågick noterades de 

strategier kopplade till Scaffolding som valts ut från Eshach, Dor-Ziderman och 

Arbel (2011). Mitt empiriska material är således kvalitativt (Larsen 2009, s. 83). Jag 

använder inspelad data till att även göra kvantitativa analyser av det som sker i 

klassrummet, såsom interaktion med elever relaterat till genus. Att dokumentera med 

hjälp av film för att samla data är något som gjorts länge. Sedan tidigt 1980-tal har 

filmsekvenser använts för att studera interaktioner som sker i 

undervisningssituationer. Fördelen med inspelat material, som behandlas som rådata, 

är att samma sekvens kan anlyseras flera gånger utifrån olika frågeställningar och 

teoretiska perspektiv. Inspelad data kan användas både till kvalitativa och 

kvantitativa frågeställningar (Fisher & Neumann 2012). Fokus i denna studie är 

lärarens interaktion med eleverna. Kameran är placerad på samma plats under alla 

filmsekvenser och är riktad fram mot tavlan så att läraren syns och hörs tydligt. 

Enligt kommunicerad information till elever och vårdnadshavare syns inte eleverna 

på filmen, däremot hörs deras röster.  

4.4 Genomförande och urval av data 

Studien genomfördes på en F-9 skola med ca 500 elever. Skolan ligger i ett mindre 

samhälle i södra Sverige. Bekvämlighetsurval låg till grund för val av lärare. Läraren 

hade naturvetenskaplig undervisning i två klasser i årskurs fem där filmning och 

observation utfördes. Läraren har 16 års erfarenhet av undervisning. Fem olika 

naturvetenskapliga lektioner filmades. Alla tillfällena bestod av att läraren började 

med genomgång inför hela klassen. Genomgångarna varade ungefär 15 minuter. 

Därefter vidtog eget arbete för eleverna och de interaktioner som då sker vid varje 

elevs bänk är svåra att analysera då de endast hörs svagt på inspelningen. De två 

genomgångar som innehöll flest antal interaktioner valdes ut för analys. Detta för att 

på effektivaste sätt få mycket data att arbeta med, både kvantitativt och kvalitativt. 

De utvalda genomgångarna kallas fortsatt för lektion 1 och lektion 2. Närvarande vid 

lektion 1 var 25 elever, varav 13 pojkar och 12 flickor, läraren, en studiehandledare 

och jag som observant. Närvarande vid lektion 2 var 22 elever, varav 12 pojkar och 

10 flickor, läraren, en elevassistent och jag som observant. Både under lektion 1 och 

lektion 2 var klassrumsklimatet lugnt och det förekom inga tillsägelser av negativ 

karaktär. Det är lugna klasser och dessa lektioner kan betraktas representativa för hur 

det brukar vara.  

4.5 Bearbetning och analys av data 

Filmerna analyserades kvantitativt med hjälp av Scaffolding som analysprotokoll (se 

tabell 2). De strategier som var mest förekommande vid observationstillfället valdes 

ut för fördjupad analys, både kvantitativ och kvalitativ.  
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Tabell 2: Observationsprotokoll baserat på Scaffoldingstrategier enligt Eshach, 

Dor-Ziderman och Arbel (2011). 

 

Kvantitativt analyserades filmerna med hjälp av programmet ELAN 5.1. Det är ett 

analysprogram där inspelade filmer kan transkriberas. De aktiviteter och strategier 

som var av intresse för studien benämndes som olika kategorier. Filmerna studerades 

och när varje intressant kategori uppträdde markerades hur lång tid detta pågick. 

Data transkriberades sedan till Excel där uträkningar om fördelning av interaktionstid 

utfördes. Slutligen användes programmet Python som hjälp för att generera grafer 

utifrån behandlad data. De parametrar som analyserades kvantitativt var antal 

interaktioner med flickor respektive pojkar samt hur ofta läraren upprepade elevernas 

svar. 

För kvalitativ analys valdes tre sekvenser ut. Dessa sekvenser var 52, 40 respektive 

40 sekunder långa. De valdes ut då de innehöll tydliga exempel på de strategier som 

enligt den kvantitativa analysen var vanligt förekommande i klassrummet såsom att 

upprepa elevens svar, använda elevens namn, modellering, beröm samt verbalisering. 

Dessa sekvenser transkriberades från film till text och beskrivningar av lärarens 

kroppsspråk och handlingar noterades.  

 

4.6 Etiska överväganden 

För denna studie inom skolans verksamhet behöver jag som forskare ta ansvar för de 

regler som finns kring forskningsetik. Dessa bygger på de grundläggande etiska 

principer som gäller i alla relationer mellan människor; autonomprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen (Olsson & Sörensen 

2011, s. 82). Det är viktigt att värna om varje enskild individs integritet och ingen 

deltagare får utsättas för varken psykisk eller fysisk kränkning (Patel & Davidsson 

2011, s. 62 - 63). Vid forskning eller självständigt arbete finns det fyra grundkrav 

som man måste förhålla sig till. Det är krav på information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet 2002, s. 6, 16). 

Informationskravet innebär att deltagaren ska få information om studien och sin roll i 

den. Informationen ska vara begriplig så att deltagaren förstår innebörden av att delta 

och det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 
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Även syftet med studien ska delges. Detta kan göras före eller efter genomförd 

studie, beroende på om vetskapen hos deltagaren om vad som ska studeras kan 

påverka utfallet (Olsson & Sörensen 2011, s. 84 - 85). För denna studie innebar det 

att berörda elever och vårdnadshavare fick vetskap om studiens genomförande 

skriftligt. Där framgick att läraren skulle komma att bli filmad under ett antal 

lektioner med fokus på lärarens kommunikation. Frivilligheten i deltagandet 

poängterades. Med den skriftliga informationen medföljde en samtyckesblankett 

gällande elevens medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Vid minderåriga deltagare kan det krävas godkännande av 

vårdnadshavare (Olsson & Sörensen 2011, s. 85). I denna studie är eleverna passiva 

deltagare och insamlat material avpersonifieras. Berörda vårdnadshavare och elever 

gav sitt samtycke till att delta i studien i den omfattning som beskrivits. Det är 

läraren som bestämmer under vilka lektioner studien genomförs. 

Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet måste hanteras så att 

ingen obehörig kan ta del av det. Tystnadsplikt gäller de uppgifter som är personliga 

eller etiskt känsliga. Det material som ska användas i rapporten ska avidentifieras 

och ingen deltagare ska kunna kännas igen i slutrapporten (Vetenskapsrådet 2002, s. 

12 - 13). Insamlat material förvarades så att bara jag hade tillgång till det och efter 

avslutad dataanalys raderades filmerna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas i avsedd studie. Att 

låna ut material eller publicera insamlad data är inte tillåtet. Insamlat material får inte 

heller användas som grund för beslut eller åtgärder som påverkar enskilda deltagare 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

När rapporten är publicerad kommer berörd lärare samt elever och vårdnadshavare 

att få information om var de kan hitta och läsa resultaten av sin medverkan i studien. 
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5 RESULTAT 
Vid beräkning av resultaten har hänsyn inte tagits till att det var olika många pojkar 

och flickor i klassrummet. 

5.1 Kvantitativ analys 

Anteckningarna från observationstillfället kompletterades genom analys av utvalda 

filmsekvenser och notering av antal tillfällen för varje strategi. 

Tabell 3: Resultat av hur många gånger de olika strategierna används vid lektion 1 

och lektion 2. 

 

Att upprepa elevens svar är vanligt förekommande (se tabell 3) och direkt kopplad 

till interaktion, varför analys av denna strategi fördjupas. 

Lektion 1: Biologi, klass med 25 elever. Uppstart av området Kroppen 15 min. 

Lektionen började med att eleverna fick den kreativa uppgiften att rita en naken 

människa. En del elever reagerade med att det var lite pinsamt. Eleverna fick rita dit 

de detaljer de kände sig bekväma med. Läraren återkopplade till årskurs fyra, då de 

arbetat med puberteten och påminde eleverna om att det mest pinsamma har ni redan 

gjort! Eller hur? Eleverna höll med. Läraren frågade sedan vad eleverna kommer 

ihåg om vad som är speciellt för killar respektive tjejer i puberteten. Eleverna kom 

ihåg många olika saker och förlägenheten var borta. Därefter skulle eleverna skriva 

ner alla ord de kunde komma på som har med kroppen att göra. Läraren hade nu tagit 

reda på var elevernas utvecklingszon finns, hur de känner inför arbetsområdet och 

kan anpassa nästa lektion utifrån det.  
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Figur 2: Antal interaktioner uppdelat på flicka respektive pojke samt hur ofta 

läraren upprepar elevens svar under 15 minuter (lektion 1). 

Läraren har 15 interaktioner med flickor som varar under 6 % av tiden (15 min). Med 

pojkar har läraren 17 interaktioner som också upptar 6 % av tiden. När det gäller att 

bekräfta elevens svar överväger antalet gånger till pojkarnas fördel, då läraren vid 13 

av de 17 interaktionerna upprepar pojkarnas svar. Flickorna får samma bekräftelse 

vid 7 av de 15 interaktionerna. 

Lektion 2: Biologi, klass med 22 elever. Genomgång om kroppen 15 min. 

Fortsättning på lektion 1 (med andra klassen). Läraren började med att återkoppla till 

förra biologilektionen genom att tydliggöra en del frågetecken om vad olika 

kroppsdelar kallas och i vilken ordning tarmarna kommer i magen. Den bok som ska 

användas för att läsa om kroppen delades ut och eleverna fick läsa korta stycken i 

boken högt inför klassen. Texterna som eleverna läste och de bilder som fanns i 

boken diskuterades och förtydligades.  

Figur 3: Antal interaktioner uppdelat på flicka respektive pojke samt hur ofta 

läraren upprepar elevens svar under 15 minuter (lektion 2). 

Läraren har 13 interaktioner med flickor som varar under 12 % av tiden (15 min). 

Med pojkar har läraren 18 interaktioner som upptar 16 % av tiden. När det gäller att 

bekräfta elevens svar överväger antalet gånger även denna lektion till pojkarnas 

fördel, då läraren vid 8 av de 18 interaktionerna upprepar pojkarnas svar. Flickorna 

får samma bekräftelse vid 5 av de 13 interaktionerna. 
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5.2 Kvalitativ analys 

Nedan följer tre filmsekvenser som valdes ut för fördjupad analys. De valdes ut då de 

innehåller tydliga exempel på de strategier som enligt observationsprotokollet är 

mest förekommande i undervisningen (se tabell 3).  

Lektion 1 

Sekvens 1: Tid 52 sekunder 

Lärare:  Kroppen nu, så är det inte bara puberteten vi ska jobba med. (Pekar 

på tavlan med bilden på en människa som läraren ritat). Utan vi ska 

jobba med hela kroppen. Därför vill jag nu att du antingen jämte eller 

under, beroende på hur stor människa du ritat, så vill jag att du ska 

skriva upp alla ord som du vet har med kroppen att göra. (Betonar 

alla ord).  Kan du ge mig ett exempel. (Paus). (Tilltalar elev som 

räcker upp handen).  

Elev pojke:  Ett finger. 

Lärare:  Finger. Bra. (Räcker upp pekfingret i luften). (Tilltalar elev som 

räcker upp handen).  

Elev pojke:  Bröstvårtor. 

Lärare:  Bröstvårtor. (Tilltalar elev som räcker upp handen).  

Elev flicka:  Rumpa. 

Lärare:  Rumpa. Om vi går inuti då? (Visar med händerna och pekar på sin 

mage). Vi går in i kroppen. Vad har vi inuti? (Tilltalar elev som 

räcker upp handen).  

Elev pojke: Hjärtat. 

Lärare:  Hjärtat, till exempel. Alla saker som finns i kroppen ska ni skriva. 

Sånt som syns och sånt som är inuti. (Visar med gester). 

Lektion 2 

Sekvens 1: Tid 40 sekunder. 

Lärare:  Vad är det på den här bilden som är mitt på sidan? (Håller upp boken 

och pekar, rör sig runt så att alla ser vad hon pekar på). (Paus). Vad 

är det för något? (Tilltalar elev som räcker upp handen). 

Elev pojke:  Det är hjärtat. 

Lärare:  Det är ju hjärtat, ja. Och här har man det i genomskärning. Vad 

betyder det ordet? När det är i genomskärning? (Paus). (Tilltalar elev 

som räcker upp handen). 

Elev flicka:  Man kan se hur det ser ut inuti. 

Lärare:  Ja hur det ser ut om man skulle dela det. (Visar med handen). Det ska 

ni få göra när ni ska dissekera och sånt senare. Då ska ni få skära i 

saker och göra genomskärningar.  

Elever:  Åhhhhh, uppspelt mummel. (När? hörs runt om i klassrummet). 

Lärare:  Inte idag. 
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Sekvens 2: Tid 40 sekunder 

Lärare:  Den här bilden är inzoomad. (Visar i boken). Man har ju förstorat det 

så mycket att det ser konstigt ut, men det är ju faktiskt så här det ser ut 

om man hade haft någonting… Vad är det man har för att zooma in? 

När man håller på att jobba med biologi? (Paus). (Tilltalar elev som 

räcker upp handen).  

Elev pojke:  Röntgen 

Lärare:  Ja, det har man ju för att se insidan, men då behöver du faktiskt inte 

zooma in så mycket. Utan det finns något annat? (Nickar åt en pojke 

som läraren har ögonkontakt med). 

Elev pojke: Jag har glömt, men det är sådana här. (Visar med handen att han 

snurrar på något). 

Lärare:  Ja, du kan vrida på det och så tittar du. (Visar med hand och huvud 

hur man förväntas göra). 

Elev pojke:  (Samma pojke som innan). Det är något med skop. Mikroskop! 

Lärare:  Mikroskop ja, och då kan man se hur det skulle se ut om man tittar på 

det riktigt, riktigt nära. 

 

Som observationsprotokollet visar så är de strategier som är mest förekommande 

upprepning av elevens svar, modellering, beröm och verbalisering, samt att läraren 

använder elevens namn vid tilldelandet av ordet.  

Upprepa elevers svar: Frågorna som läraren ställer följs upp genom att läraren 

upprepar och ibland förtydligar elevens svar. Eleven får en bekräftelse och de andra 

eleverna hör tydligt svaret på frågan.  

Använder elevernas namn: Läraren tilldelar ordet genom att säga elevens namn. En 

bekräftelse på att jag ser dig och du är betydelsefull och jag är intresserad av just ditt 

svar. 

Modellering: Läraren visar med handen hur det ser ut om man delar något mitt itu. 

Det ger eleverna en visuell bild ihop med beskrivningen av ordet. När de gemensamt 

försöker komma fram till ordet mikroskop visar läraren även hur mikroskopet 

används. 

Beröm: Sker mest när läraren rör sig runt i klassrummet och interagerar en till en och 

framträder inte så tydligt i de utvalda sekvenserna.  

Verbalisering: Läraren frågar eleverna om svåra ord i texten, som i detta exempel 

ordet ”genomskärning”. Hon ber eleverna om ett förslag och bekräftar det korrekta 

svaret med att uttrycka det på ett lite annorlunda sätt. På så vis har eleverna fått två 

beskrivningar för vad ordet innebär, klasskamratens och lärarens. 

Läraren rör sig mycket runt i klassrummet och interagerar på så vis med alla elever. 

Utöver muntlig interaktion använder sig läraren av ögonkontakt och beröring. Att 

lägga en hand på elevens axel eller arm är en tydlig bekräftelse på att jag ser dig, jag 

bryr mig om dig och det är viktigt att just du är här. Beröm till eleverna sker ofta vid 

de enskilda interaktionerna. När läraren pekar på en bild i boken rör hen sig runt för 

att försäkra sig om att alla elever är med på vilken bild som är aktuell. Genom att låta 
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det gå en stund mellan det att frågan är ställd tills svaret efterfrågas tillåts alla elever 

tänka ut ett svar, vilket är viktigt för att behålla intresse, fokus och öka lärandet 

(Gibbons 2010, s. 200).  

De strategier som inte förekommer så ofta i de observerade 

undervisningssituationerna är att koppla till elevernas intresse, undvika att vara 

dömande och att repetera uppgifter som ska göras. Att undvika dömande 

förekommer tydligt vid ett tillfälle då läraren ber eleverna plocka fram sina 

färgpennor. En pojke blir exalterad och skyndar sig att ta fram sin burk med pennor 

och råkar då välta ut pennorna på golvet. Då väljer läraren att bemöta pojken med ett 

leende och hjälper honom att plocka upp pennorna. Ett annat tillfälle är när en elev 

under genomgången sitter och pillar med en penna så att det klickar hela tiden. 

Istället för en tillsägelse går läraren fram och lägger handen på elevens arm och visar 

med en gest att eleven skall lägga ner pennan. Eleven förstår och det blir inte ett 

moment som avbryter pågående undervisning.  

När det gäller den kvalitativa analysen går det inte att se någon skillnad i bemötande 

eller vilka strategier läraren använder kopplat till genus. De kvantitativa resultaten 

visar att pojkarna har mer interaktionstid med läraren både när det gäller antalet 

interaktioner och antalet upprepade svar.  
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6 DISKUSSION 
De kvantitativa resultaten visar att pojkarna har mer interaktionstid med läraren än 

vad flickorna har. Läraren upprepar även pojkarnas svar oftare än flickornas. Detta 

återspeglar de generella mönster som finns i forskning kring talutrymme och att 

pojkar är mer framåt (Einarsson & Hultman 1984, s.84, Eliasson 2017). Eliassons 

(2017) avhandling har precis som denna studie undersökt naturvetenskapliga 

lärandesituationer och även här visar resultaten på att det generella mönstret uppfylls 

när det gäller de kvantitativa mätningarna. I de kvalitativa analyserna däremot, där 

fokus varit att analysera hur strategierna används, uppkommer inga genusskillnader i 

bemötande eller interaktion.  

Genom att använda sig av frågor som kan besvaras med elevens egna ord visar 

läraren att det är elevernas tankar och funderingar som är intressanta. Ibland är 

frågan mer sluten och ofta kompletterar läraren frågan med att modellera för att ge en 

ledtråd eller bekräfta svaret. Elevernas självkänsla förstärks genom att de får beröm 

och bekräftelse och genom att läraren använder deras namn blir de också sedda. 

Dessa delar kopplas inom Scaffolding till affektiva strategier (Eshach, Dor-Ziderman 

& Arbel 2011). Observerad lärare använder dessa strategier på ett konsekvent sätt, 

dock finns ett litet övertag mot att pojkarna får mer uppmärksamhet. 

Flera av de kognitiva strategierna som beskrivs inom Scaffolding återfinns 

kontinuerligt genom lektionstillfällena. Läraren använder sig av liknelser, 

modellering, verbalisering och framförallt upprepning av barnens svar. Eleverna i en 

klass befinner sig på olika kunskapsnivå, de har sin egen individuella utvecklingszon 

och behöver olika mycket stöttning. Genom att blanda flera olika strategier ökar 

möjligheten för eleverna att ta till sig information vid gemensamma genomgångar. 

Strategin att upprepa elevers svar, med samma ord eller beskrivet på ett annat sätt, 

ökar andra elevers förståelse (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel 2011). 

Strategierna att koppla till elevens intresse, undvika att vara dömande samt att 

repetera förekommer sällan under lektionerna. Området kroppen som är temat för 

lektionerna visar eleverna redan intresse för så läraren behöver inte använda den 

strategin. Eftersom klassen har ett bra arbetsklimat och det inte är nödvändigt med 

tillsägningar och uppmaningar om att eleverna behöver vara tysta eller liknande är 

strategin att inte döma inte så vanlig. Strategin att undvika dömande ger ett lugnare 

arbetsklimat utan negativa avbrott. Arbetsron som finns i klassen gör också att 

eleverna uppfattar vad läraren säger vilket gör att upprepningar inte är nödvändiga i 

så stor utsträckning. 

Läroplanens mål att inte göra skillnad på pojkar och flickor uppfylls när det gäller 

bemötande, men interaktionstiden är till pojkarnas fördel (SKOLFS 2010:37). 

Strategierna inom Scaffolding är således användbara i interaktioner med alla elever 

oavsett genus. Analys och utvärdering av hur ofta Scaffoldingstrategierna 

förekommer i den egna undervisningen kan ge läraren möjlighet att upptäcka om 

genusskillnader förekommer. Det krävs medvetenhet för att lyckas med läroplanens 

jämställdhetsmål. Att vara tydlig i sitt ledarskap är nödvändigt för att förmedla 

gällande regler och normer (Thornberg 2013, s. 40). 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts för att analysera 

samma data. De kvalitativa undersökningarna blir en uppföljning av de kvantitativa 
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resultaten. Det har gjort det möjligt att kvalitativt fördjupa sig i de strategier som den 

kvantitativa undersökningen fick fram som mest förekommande (Olsson & Sörensen 

2011, s. 97). 

6.2 Slutlig reflektion 

Läraren, oavsett ämne, har stor betydelse för att skapa en god arbetsmiljö i 

klassrummet. En tydlig och konsekvent ledare inger trygghet och eleverna vet vad 

som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig utav läraren. Läraren har som 

pedagogisk ledare ett ansvar att skapa lika utrymme för alla elever oavsett genus. För 

att lyckas kräver det att läraren har pedagogisk kunskap och är medveten om sina 

egna föreställningar och värderingar. I en miljö med arbetsro i kombination med 

kompetent personal som använder flera olika lärarstrategier finns goda 

förutsättningar för att eleverna ska lyckas i sitt lärande.  

6.3 Fortsatta studier 

Det vore intressant att studera hur enskilda interaktioner mellan lärare och elev 

fungerar. Använder sig läraren av samma strategier som vid interaktion med hela 

klassen eller är arbetssättet annorlunda? Går det att koppla strategierna och 

interaktionerna till genus? En sådan studie kräver att vårdnadshavare och elev lämnar 

sitt godkännande.   
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