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Inledning
En av förmågorna som nämns i Lgr 11 är förmågan att analysera.
Efter att ha läst och gjort en enklare genomgång av
komentarsmaterialet i geografi och styrdokumenten hittade vi inget
om hur elevers analyserande i yngre åldrar ska komma till uttryck.
Vi ser detta arbete som en förstudie att utveckla vidare till exempel
i en Learning study.
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Detta ledde fram till att vi formulerade egna kriterier om hur
elevers analyserande gällande naturgeografiska tematiska kartor i
år 4 kan uttryckas:
•Använda geografiska nyckelbegrepp som eleven redan behärskar i
uppgifter de gör.
•Föra enkla resonemang i samband med att eleverna möter kartor
som visar vatten och andra naturresurser samt befolkningsfördelning.
•Se samband på tematiska kartor i Sverige. Exempelvis större städers
placering i områden där det pågår någon form av produktion.

Egen analysmodell

Då vi inte kunde finna en vedertagen analysmodell som gick att
använda utifrån vårt syfte formulerade vi en egen analysmodell, ett
utvecklat Venndiagram, grundat på elevsvaren i förtestet.
Denna analysmodell användes också i slutskedet för att kunna
tolka om och hur eleverna utvecklat sin analysförmåga.
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Kategori "analys som att se
samband i flera led = kategori
"analys som att se samband"
samt utvecklar sina svar i flera
led

Kategori "analys som att se
samband" = kategori "analys
som förklaring" samt uttrycker
att de sett samband och
motiverar hur de tänker

Kategori "analys som
förklaring"= kategori " analys
som avläsning" samt avger en
enkel förklaring till varför de
tycker som de gör

Kategori "analys som
avläsning" = avläser kartan
med hjälp av
teckenförklaringarna

Metod
Ett för- och ett eftertest.
Lektioner- Undervisning
En grupp fick essäfrågor som test och den andra gruppen fick kortare
instuderingsfrågor. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi ville se om vi kunde dra
några slutsatser huruvida undervisningen gett resultat samt om det fanns mer
utrymme till analys beroende på vilket arbetssätt eleverna fick använda i testerna.
Konnektorer- Tex ord som: därför att, eftersom och genom att
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Resultat

Genom att vi pedagoger ger eleverna stöttning i form av en medveten
pedagogisk scaffoldingmodell, som i detta fall gick ut på att introducera
eleverna i att använda så kallade konnektorer (exempelvis ord som
“genom att” och “för att”) tycker vi oss se att de kan utveckla sina svar
med en viss analytisk förmåga både muntligt och skriftligt.
Resultatet av att eleverna har använt konnektorer har gett oss
pedagoger data i hur elevers analys kommer till uttryck i geografi.

Diskussion och frågestund
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