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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare arbetar med att 

introducera naturvetenskapliga begrepp samt hur lärare beskriver sin 

utformning av denna undervisning. Detta undersöks med hjälp av en 

kvalitativ studie med observationer i årskurs 4, 5 och 6 samt genom intervjuer 

med lärare som undervisat på de lektioner som observerats. För att elever ska 

kunna utveckla sin begreppsliga förståelse krävs att elever lär sig innebörden 

av ett naturvetenskapligt begrepp samt hur dessa begrepp kan knytas till ett 

sammanhang. För att hjälpa elever utveckla sin begreppsförståelse krävs att 

eleverna exponeras för dessa begrepp och får en fördjupad förståelse för 

begreppet. Arbetet med att introducera de naturvetenskapliga begreppen blir 

således en viktig del i en lärares arbete inom naturvetenskapliga ämnen. 

Resultaten visar att de två lärare som deltagit i studien till största del 

undervisar på ett sätt som forskning visat vara gynnsamt för elevernas 

utveckling av förståelsen för naturvetenskapliga begrepp. Det framkom att 

lärarna i huvudsak var eniga om att det sociala samspelet i klassrummet är 

viktigt för elevernas inlärning samt att eleverna måste få möjlighet att 

exponeras för de naturvetenskapliga begreppen med hjälp av olika medier. 

 

Sökord 

Naturvetenskapliga begrepp, Undervisning i grundskolans årskurs 4-6, 

Begreppsförståelse. 
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1 Inledning 

Varför i hela friden utbildar du dig till lärare med inriktning mot 

grundskolans naturvetenskapliga ämnen, NO? Det är en fråga som jag hört 

fler gånger än vad jag trodde var möjligt. Jag brukar svara att jag valde den 

inriktningen för att det var de ämnen som jag själv hade problem med i skolan 

och för att jag inte förstod innebörden av ämnet. Väldigt ofta får jag då höra 

att den frågvise personen har samma uppfattningar och upplevelser av den 

naturvetenskapliga undervisningen som de själva som barn fick i skolan. 

 

Frågorna om mitt framtida yrke har väckt mitt intresse för att ta reda på varför 

naturvetenskapliga ämnena anses vara svåra och tråkiga. Finns det något som 

jag i min verksamma roll som lärare kan göra för att hjälpa mina framtida 

elever att inte utveckla en negativ inställning gentemot naturvetenskapliga 

ämnen. I det här arbetet visar jag hur yrkesverksamma lärare arbetar med de 

naturvetenskapliga ämnena för att eleverna inte ska uppleva att det 

naturvetenskapliga språket är svårt och abstrakt. Fokus kommer att ligga på 

hur lärare arbetar med att introducera nya naturvetenskapliga begrepp för 

elever. Dessa begrepp ses som grunden i det naturvetenskapliga språket. 

Wellington & Osborne (2001) menar att lära sig naturvetenskapliga ämnen till 

stor del handlar om att lära sig ett nytt språk. 

 

Det finns stora mängder forskning och litteratur som behandlar hur elever lär 

sig att utveckla det naturvetenskapliga språket. I processen med att 

färdigställa detta arbete har jag däremot inte hittat lika mycket forskning som 

visar hur lärare faktiskt arbetar med att introducera nya naturvetenskapliga 

begrepp för elever. Vidare har jag sett begränsat med forskning som redovisar 

skillnader i lärarnas arbetssätt beroende på elevernas ålder. Utifrån detta tar 

jag tar stöd av Postman & Weingartner (1971) som hävdar att alla lärare, 

“oavsett ämne”, är språklärare för att visa hur viktigt det är att elever får 

möjligheter att utveckla förståelse för de naturvetenskapliga begreppen. Min 

nyfikenhet driver mig att undersöka hur lärare aktivt arbetar med elevernas 

språkliga utveckling vid introduktionerna av nya begrepp.  
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2 Bakgrund 

2.1 Teori 

Ett sociokulturellt perspektiv framhäver hur viktigt det är med 

språkanvändning i sociala samspel för utveckling av förhållningssätt att förstå 

världen. Säljö (2014) menar att ett språk som används för att kommunicera 

med andra kan ses som ett verktyg eller ett redskap som används för att göra 

sig förstådd. Detta benämns inom ett sociokulturellt perspektiv som 

mediering och avser att människor använder redskap eller verktyg för att 

förstå och delta i vår omvärld. Vygotskij (1978) menar att språk som används 

för att tala om språk är en faktor som hjälper elever att lära sig det 

naturvetenskapliga språket och koncepten. Det är via det talade och skrivna 

språket som människor kommunicerar med omvärlden för att komma till en 

gemensam förståelse med andra människor. Vidare menar Säljö (2014) att 

skolan är den miljö där eleverna blir bekanta med de naturvetenskapliga 

begreppen som hjälper eleverna att förstå världen utanför klassrummet. 

Läraren och undervisningsupplägget blir i detta moment nyckeln till 

elevernas utvecklande av dessa kunskaper. Stödet som eleven får av läraren i 

det sociala samspelet som uppstår i lärandesituationer hjälper eleven att 

utveckla naturvetenskapliga kunskaper. Detta är genom de samtal som 

beskrivits ovan som eleven fördjupar förståelsen för naturvetenskapliga 

begrepp, en förståelse som eleverna sedan använder när de ska producera 

egna naturvetenskapliga texter. 

Wellington och Osborne (2001) har i sin forskning uppmärksammat en syn på 

lärande som till stor del baseras på det sociokulturella perspektivet på 

inlärning. De har upptäckt att lärare via språket kan utforma en 

naturvetenskaplig undervisning som är effektiv och rolig för eleverna. De 

menar att elever lär sig genom att kombinera språk med bilder, diagram och 

tabeller. Ett sådant arbetssätt kräver att lärare och elever använder ett 

vardagligt språk och ett naturvetenskapligt språk när eleverna arbetar med 

klassrumsdiskussioner, praktiskt arbete och grupparbeten. Det synsätt 

förknippas med Vygotskij (1978) om hur språkets användning gynnar 

elevernas lärande, vilket stämmer in på Wellington och Osborne (2001) syn på 

lärande. De menar att sociala aktiviteter och samspel höjer den individuella 

kunskapsutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena. 

2.2 Vad innebär begreppsförståelse? 

För att förklara definitionen av ordet begreppsförståelse delar jag upp ordet 

begreppsförståelse till orden begrepp och förståelse. Ett begrepp är enligt 

Nationalencyklopedin (2017) den språklig förklaring av innehållet i en specifik 
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term.  Nationalencyklopedin (2017) förklarar ordet förståelse med att kunna 

grundligt tolka saker och fenomen i tillvaron. Begreppsförståelse innebär 

enligt detta att en person vet vad en specifik term innebär och att personen 

kan använda förståelsen till att förklara det sammanhang som termen ingår i. 

Begreppsförståelse är alltså inte enbart en förståelse för en specifik term utan 

innefattar både förståelse och förmågan att kunna använda termerna i 

naturvetenskapliga sammanhang. Detta styrks av Strömdahl (2002) som 

menar att behärska naturvetenskap inte enbart innebär att vara förtrogen med 

innebörden av ett begrepp. Strömdahl menar att en elev dessutom ska kunna 

använda naturvetenskapliga begrepp i olika resonemang för att kunna skapa 

en förståelse för det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. 

 

När eleverna deltar i naturvetenskaplig undervisning förväntas de utveckla 

ett naturvetenskapligt språk. Det språket skiljer sig från elevernas 

vardagsspråk och det anses därför vara problematiskt för eleven att utveckla 

(Strömdahl, 2002). För många elever är de naturvetenskapliga begreppen 

svåra och abstrakta och utvecklandet av förståelsen för begreppen behövs 

således när eleverna ska förklara olika naturvetenskapliga fenomen och idéer 

(Speiser, 2003). Elevernas begreppsförståelse innebär utifrån detta att eleverna 

utvecklar förmågan att förstå innebörden av olika naturvetenskapliga begrepp 

och att eleverna sedan blir förtrogna att använda begreppen i en 

naturvetenskaplig kontext. 

 

Strömdahl (2002) anser att det är viktigt att eleverna får ta del i samtal och 

interaktion med en kunnig person och därigenom erbjudas möjligheten att 

lära sig använda begreppet. I samtal kan eleverna utgå från de kunskaper de 

har gällande olika begrepp och väva samman dessa med klasskamraternas 

kunskaper om samma begrepp, för att bilda sig en klar bild av vad begreppet 

innebär. Språket är av den anledningen den viktigaste delen eleven har när 

det kommer till att utveckla, testa och kommunicera inom naturvetenskapen 

(Strömdahl, 2002). Det är via samtalen i klassrummen som eleverna erbjuds 

möjlighet att diskutera och utveckla sin begreppsförståelse. Mortimer och 

Scott (2003) menar att eleverna via ett aktivt deltagande i diskussioner skapar 

mening till de naturvetenskapliga begrepp som diskuteras i undervisningen. 

När sedan eleverna har förståelsen för innebörden av begreppet utgör denna 

förståelse grunden för elevernas eget tänkande. Det egna tänkandet utgör ett 

huvudsakligt verktyg när eleverna ska producera skriva texter med 

naturvetenskapligt innehåll, vilket visar på elevernas begreppsförståelse. 
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2.3 Vad är kännetecknande för det naturvetenskapliga språket? 

När en elev i undervisningen måste övergå från sitt vardagliga språk för att 

utveckla ett mer specifikt språk för det ämne som eleven läser,  uppmuntras 

eleven att utveckla ett specialiserat språk. Det specialiserade språk som 

kommer att användas i denna studie är det naturvetenskapliga språket. Edling 

(2006) förklarar utvecklandet av det nya specialiserade språket som en 

övergång till att tolka världen. Författaren ger ett exempel på hur en elev inte 

längre ska se en katt som ett husdjur som eleven alltid gjort. När eleven på ett 

naturvetenskapligt sätt ska beskriva vad en katt är ska eleven istället använda 

sig av ordet däggdjur. När eleven lärt sig att relatera till katten som ett 

däggdjur och kan förklara vad ett däggdjur är visar det att eleven utvecklat 

sin förståelse för det naturvetenskapliga språket. 

Johansson Kokkinakins, & Frändberg (2013) har i sin forskning beskrivit tre 

språkliga drag som kännetecknar det naturvetenskapliga språket. 

 

1. Tekniska termer, de ämnesspecifika ord som inom naturkunskapen 

har en speciell betydelse. Dessa ämnesspecifika ord kan förekomma i 

två varianter, dels som ett ord som enbart används inom 

naturkunskapen men även som ett ord som i ett annat ämne har en 

annan betydelse. Johansson et, al (2013) ger som exempel på den första 

varianten orden molekyl och densitet, ord bundna till kemi- och fysik-

undervisning. Till den andra varianten nämner forskarna ord som 

reaktion och massa. Dessa ord har en betydelse i naturvetenskapen och 

en annan innebörd i svenska språket. 

2. Nominalisering, sker när ett verb eller ett adjektiv görs om till ett 

substantiv. I vanliga fall är substantivets innebörd en sak, person eller 

ett ting. I processen när eleven gör om verb eller adjektiv till substantiv 

blir innehållet i en text mer “packat”, vilket enligt Johanson et al. (2013) 

bidrar detta till att den naturvetenskapliga texten blir med abstrakt och 

mer tät “packad” med information. Forskarna visar exempel på detta 

med ordet reaktion (substantiv) som blir till verbet reagera. Denna 

nominalisering gör att orden förutom att kategoriseras som 

nominaliserade blir till tekniska termer, se förklaring ovan. 

3. Passiva verb, bidrar till att texten ger intrycket av mänsklig frånvaro i 

aktiviteten (Veel, 1997). Detta baserat på att i den naturliga 

naturvetenskapliga världen ofta saknas agenter. Det är ingen 

människa som bidrar till handlingarna, dessa sker utan påverkan från 

människor. Detta gör att användningen av passiva verb gör att 

aktiviteten sammanstämmer med förklaringen. Ett exempel som 

synliggör att ett passivt verb är “isen rev igår”, i detta exempel 

synliggörs att isen rivit men att det inte var någon agent alltså ingen 

människa inblandad utan att det är en process som sker spontant. 
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Dessa tre punkter visar enligt Johanson et al. (2013) på den täthet, 

abstraktionsnivå och språkliga textstandard som eleverna möter i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Denna typ av text påminner inte om den 

som eleverna har med sig i sitt vardagliga språk som i denna studie kallas för 

just vardagliga språk. Det vardagliga språket avser språket som eleverna 

använder sig av i sociala aktiviteter och i elevernas vardagliga liv utanför 

skolan. Skillnaderna mellan dessa två texttyper utgörs till stor del av vad som 

beskrivits ovan. 

2.4 Vad säger läroplanen om elevers kunskaper och 

begreppsförståelse? 

Den svenska skolan har genomgått ett flertal förändringar med ändrade och 

reviderade läroplaner och kursplaner. Men trots dessa förändringar har det 

huvudsakliga syftet med den naturvetenskapliga undervisningen inte 

förändrats. Det huvudsakliga syftet är fortfarande att elever ska lära sig 

utveckla sina naturvetenskapliga kunskaper. Dessa kunskaper ska eleverna 

sedan kunna använda sig av för att ge uttryck för olika naturvetenskapliga 

områden inom området som berörs av undervisningen (Jansson, 1995). I 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, 

Skolverket 2011) finns det exempelvis framskrivet för ämnet kemi att elever 

genom undervisningen ska utveckla följande tre förmågor: 
 

- Använda kunskaper i kemi för att kunna granska information, 

kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och 

samhälle. 

- Genomföra systematiska undersökningar i kemi och 

- Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 

 

I Lgr 11 lyfts ett gemensamt syfte fram för de olika naturorienterande ämnena. 

Där står det att elever för att öva upp den första förmågan ska “ska ges 

möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och 

granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse” 

(Skolverket, 2011, s.111). Den andra förmågan tränas ”Genom undervisningen 

ska eleverna utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 

av naturvetenskapliga arbetsmetoder (Skolverket, 2011, s.111). Formuleringar är 

desamma inom kemi och fysik där ordet biologi bytts ut. Vidare lyfter 

läroplanen att den tredje förmågan ska övas genom att ”undervisningen ska 

bidra till att elever utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier 

samt förståelse hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av 
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naturen och människan”(Skolverket, 2011, s.111). Dessa citat från LGR 11 visar 

att en del av syftena inom de naturorienterande ämnena är beroende av det 

naturvetenskapliga språket och förståelse för de olika naturvetenskapliga 

begreppen. 

 

I skolverkets kommentarmaterial till läroplanen för fysik skrivs det fram att 

“Undervisningen i fysik syftar till att eleverna ska utveckla förtrogenhet med fysikens 

begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med 

erfarenheter från undersökningar av omvärlden” (Skolverket, 2017, s.8). Med detta 

avses att eleverna genom att utveckla sin begreppsförståelse tränas i att 

beskriva samband mellan det naturvetenskapliga innehållet och samhället. 

Enligt Skolverket (2017) är begreppen, modellerna och teorierna ett resultat av 

vad människor tidigare kommit fram till via observationer och tänkande. 

Dessa teorier som utgår från vardagliga iakttagelser har över tid utvecklats till 

ordentliga förklaringsmodeller. Denna omvandling från teori till 

förklaringsmodell har enligt Skolverket (2017) vuxit fram via sociala och 

kulturella sammanhang. 

 

3 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden lyfts vad tidigare forskning visat om hur elever 

utvecklar sin begreppsförståelse. Bakgrunden består till huvudsak av olika 

vetenskapliga artiklar som är kopplade till ämnesområdet. En artikel visar 

elevers förmåga att språkväxla mellan ett naturvetenskapligt och ett 

vardagligt språk för att utveckla det naturvetenskapliga språket. En annan 

artikel beskriver vad forskning säger om naturvetenskaplig utbildning som 

utgår från ett “innehåll-först-perspektiv” på inlärning. En artikel fokuserar på 

lärares uppfattningar om språkliga problem i det naturvetenskapliga 

klassrummet. Tillsammans utgör dessa artiklar grunden i detta arbete och ger 

en överblick av hur forskning beskriver att elever utvecklar sitt 

naturvetenskapliga språk. 

3.1 “Språkväxling” 

Blown och Bryce (2017) beskriver i vilken utsträckning som språkväxling äger 

rum mellan elevernas naturvetenskapliga och vardagliga språk. Detta 

undersöktes när elever på olika sätt fick förklara naturvetenskapliga fenomen 

via verbal dialog. Eleverna fick även möjlighet att praktiskt skapa ett fenomen 

med representationsformerna bild och play-doh lera.  I denna skapande 

process studerade forskarna hur eleverna språkväxlade när tanke blev till 

konkret modell. Språkväxling innebär att elever växlar från sitt vardagliga 

språk till ett naturvetenskapligt språk när de ska förklara ett visst 
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naturvetenskapligt fenomen eller begrepp som inte förekommer utanför det 

naturvetenskapliga området. 

 

Syftet med forskningen som utfördes av Blown och Bryce (2017) var att ta reda 

på i vilken omfattning som eleverna språkväxlar. Blown och Bryce ville med 

denna typ av frågor ta reda på om vardagligt och naturvetenskapligt språk 

kan bli synligt i elevernas svar på frågorna samt om språkväxlingen skulle bli 

synlig under intervjuerna. 

 

I artikeln visar Blown och Bryce (2017) vad som är känt inom detta 

forskningsområde sedan tidigare. De visar att forskning av Brown, Ryoo och 

Rodriguez (2010) som hävdar att inlärningen av det naturvetenskapliga 

språket är en av de svåraste aspekterna i elevernas inlärning. För att 

underlätta elevernas inlärning har Renshaw och Brown (2007) identifierat fyra 

steg av språkväxling i klassrummet som hjälper eleverna att utveckla det 

naturvetenskapliga språket. 

Dessa steg är: 

1. Lärarna utvecklar strategier för att hjälpa eleverna att bygga ut sitt 

vokabulär. 

2. Lärare inbjuder till samtal om de nya erfarenheterna inom området. 

3. Läraren låter eleven överväga och argumentera för vad de lärt sig. 

4. Avslutningsvis får eleven med olika representationsformer visa upp och 

reflektera över vad som bidragit till deras förståelse inom ämnet. 

 

På samma sätt menar Leach och Scott (1995) att eleverna med lärarens hjälp 

ska få guidning till att se mönster och samband mellan begrepp och teorier 

och på så sätt kunna relatera dessa till existerande idéer och tankesätt.   

Tidigare visade forskning att lärare värdesatte aktiviteter i klassrummet som 

innefattade läs och skrivmaterial men att lärarna då inte ansåg att det var 

någon skillnad mellan vetenskapliga texter och exempelvis en berättande text 

(Yore, 1991).  

Detta kan ses i kontrast till nutida forskning som visar på hur viktigt det är att 

eleverna måste lära sig innebörden av det naturvetenskapliga språket 

successivt, på ett sätt som beskrivits ovan (Blown & Bryce, 2017). Eleverna får 

genom detta sätt att undervisa möjligheter att utveckla sitt naturvetenskapliga 

språk med stöd av sitt vardagliga språk. 

  

Resultatet visar att barn i åldrarna 3-5 år börjar språkväxla försiktigt för att 

sedan språkväxla mest frekvent i åldrarna 6-8 år. Därefter sjunker 
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språkväxlingen när eleverna blir äldre. Vidare visade resultaten att elevernas 

sätt att svara på intervjufrågorna indikerar medvetenhet om kopplingen 

mellan det vardagliga och det vetenskapliga språket. För att analysera 

resultaten användes även de resultat som framkommit under observationer av 

lektioner där elever fått möjlighet att använda olika representationsformer. 

Anledningen till att elever fick möjlighet att använda olika 

representationsformer var att säkerställa att eleverna inte uttryckt sig 

klumpigt utan hade kunskapen om de begrepp som eleverna använde sig av. 

Forskningen visar att barnens uppfattningar om naturvetenskapliga begrepp 

och idéer kan underskattas om man bara utgår från de vetenskapliga 

uttrycken och begreppen. Resultatet pekar på, att istället för att ersätta 

elevernas vardagliga språk med ett naturvetenskapligt språk, så ska 

sambanden mellan dessa två språktyper erkännas.  Detta sker enligt Vygotskij 

(1978) när eleverna bygger på sitt vardagliga språk med det 

naturvetenskapliga språket. 

3.2 “Innehåll-först” 

Brown och Ryoo (2008) visar hur elevers inlärning påverkas av ett “innehåll-

först-perspektiv” för att utveckla ett naturvetenskapligt språk. Begreppet 

“innehåll-först” beskrivs som ett led i att lära sig ett nytt språk utifrån 

språkets innehåll först. Vid en undervisning som baseras på “innehåll-först” 

introduceras eleverna i naturvetenskapliga begrepp och idéer på sitt 

vardagliga språk för att sedan forma det naturvetenskapliga språket. Det görs 

en liknelse med att barn som börjar med en ny sport först lär sig hur de utövar 

sporten. När barnet lärt sig hur man spelar utvecklar det en förståelse för de 

spelregler och ämnesspecifika ord som används inom sporten. Ett barn 

behöver lära sig att delta i en sport innan barnet lär sig alla regler, detta för att 

knyta regler och termer till den sport som barnet är bekant med. Forskarna 

menar att samma sak gäller när elever ska lära sig det naturvetenskapliga 

språket, de lär sig språket bättre då de har en förståelse för innehållet innan 

naturvetenskapliga termer och begrepp introduceras. 

 

Brown och Ryoo (2008) beskriver de skillnader som finns i elevernas 

kunnande gällande naturvetenskapliga begrepp beroende på hur de 

undervisas. De utgick från två olika teoretiska positioner. En teori som anser 

att en framgångsrik undervisning sker när lärare introducerar specifika idéer 

utan komplicerade termer och den andra teorin utgörs av att språket kan bli 

en kulturkrock när det är för detaljerat för att kunna påverka elevers inlärning. 

Detta undersöktes genom att två elevgruppers resultat jämfördes, en grupp 

undervisade genom “innehåll-först-perspektiv” på inlärning och den andra 

gruppen undervisades med naturvetenskapligt språk. 
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Arons (1983) visar att “innehåll-först-perspektiv” på inlärning är gynnande för 

eleverna när det kommer till att utveckla det naturvetenskapliga språket. 

Vidare menar Arons (1983) att ett naturvetenskapligt koncept bör introduceras 

med själva idén eller konceptet först, det som man avser att eleverna ska lära 

sig. Arons använder ordet koncept istället för begrepp, men orden har samma 

betydelse. Detta kan synliggöras när eleverna ska lära om fotosyntesen. I en 

sådan sekvens får eleverna lära sig att en växt behöver solljus för att kunna 

bilda sig näring som gör att växten växer sig större. När solljuset träffar växten 

sker en kemisk reaktion i växten och ett sorts socker bildas som är växternas 

näring. När eleverna utvecklat förståelse för denna process presenteras sockret 

som druvsockret. På så vis får eleverna först förståelse för vad som sker i 

fotosyntesen innan ordet druvsocker introduceras. Arons (1983) menar att 

förståelsen för det naturvetenskapliga innehållet inte kommer i tekniska 

termer utan via förståelse för innehållet.  

 

Senare forskning inom området indikerar samma sak, det vill säga att utan 

respekt och tanke på språkinlärningen inom naturkunskapen begränsas 

elevernas konceptuella förståelse (Brown, 2004). Brown och Ryoo (2008) 

ifrågasätter varför elever klarar av att lära sig att utveckla olika former av 

vardagligt språk i sociala situationer då de får kämpa för att lära sig det 

naturvetenskapliga språket. Tidigare forskning belyser hur viktigt det är att 

den naturvetenskapliga undervisningen delas upp i mindre delar för att 

underlätta för eleverna att ta till sig det naturvetenskapliga innehållet. Arons 

(1973, 1983) hävdar att en bra naturvetenskaplig undervisning sker när läraren 

introducerar innehållet utan att använda sig av komplexa naturvetenskapliga 

begrepp. Brown, Reveles och Kelly (2005) menar att om detta inte genomförs 

enligt beskrivningen ovan kommer det att ha en negativ effekt på elevernas 

inlärning för naturvetenskapliga begrepp. 

 

Resultat visade att eleverna som introducerades för naturvetenskapliga 

koncept med ett vardagligt språk fick mer fördjupad förståelse för innehållet 

än kontrollgruppen (Brown & Ryoo, 2008). De elever som först fick möta 

“innehållet-först” hade bättre resultat än eleverna i kontrollgruppen. Brown 

och Ryoo (2008) menar att elevernas resultat kan förbättras om den 

undervisande läraren skickligt strukturerade lektioner på ett tydligt sätt som 

bygger upp elevernas förståelse för vetenskapliga begrepp och koncept. 

Resultaten visade även att frågor ställda på ett mer vardagligt språk gav större 

förståelse hos elever än frågor ställda med ett naturvetenskapligt språk.  
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Sammantaget visar resultatet att “innehåll-först-perspektiv” inom den 

naturvetenskapliga undervisningen har en positiv inverkan på 

begreppsutvecklingen hos eleverna. 

3.3 Lärares uppfattningar som språkliga svårigheter i 

naturvetenskaplig undervisning 

Seah (2016) har forskat om vad lärare i grundskolan i Singapore har för 

förståelse av problem gällande det naturvetenskapliga språket och dess 

innehåll och begrepp. Forskningen bedrevs mot bakgrund av Halliday´s (1993) 

språkliga teori om inlärning. Denna teori innebär att språket ses som ett 

nödvändigt verktyg för att elever ska kunna konstruera och uppvisa 

kunskaper inom, i detta fall, naturvetenskapliga ämnen. Kopplas detta mot 

elevers inlärning innebär det att elever ska lära sig naturvetenskap av och med 

hjälp av naturvetenskapligt språk. Det naturvetenskapliga språket ska ses som 

ett verktyg som eleverna ska använda sig av för att lära sig ämnesinnehållet 

inom de naturvetenskapliga ämnena.  

När det kommer till tidigare forskning inom detta område belyser Halliday 

(1993) att det finns ett trippelt inlärningsperspektiv när det kommer till att 

utveckla ett naturvetenskapligt språk: 

1. Lära sig språk, vilket innefattar språkinlärning via tal, läsning och skrivning. 

2. Lära genom språk, vilket innebär förmågan att använda språk för att lära, 

artikulera och utveckla information. 

3.  Lära om språk, ta språket som något som går att undersöka. 

 

Moje (2007) hävdar att den naturvetenskapliga undervisningen till stor del 

består av skrivning och läsning, och att dessa moment bör bestå av att arbeta 

med förutsägande texter, observationer, analyser och presentationer för att 

bygga på egna kunskaper vilket stämmer överens med Hallidays (1993) 

perspektiv på inlärning. Detta stärks av Norris och Philips (2003) som anser 

att läs och skrivfärdigheter är grundläggande delar inom den 

naturvetenskapliga undervisningen. För att elever ska kunna utveckla sin läs- 

och skrivförmåga inom de naturvetenskapliga ämnena krävs att eleverna får 

möta olika typer av texter. Veel (1997) belyser att elever möter unika 

textstrukturer inom naturvetenskapliga ämnen och att eleverna därför bör 

tränas i att utveckla sina förmågor att kunna arbeta med praktiska rapporter, 

förklaringar och beskrivande rapporter. Gee (2004) menar att det är svårt för 

lärare att förklara för elever hur de ska utveckla ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till det naturvetenskapliga språket eftersom det är ett språk 

som endast förekommer inom en specifik genre gentemot elevernas 

vardagliga språk och språktyper i andra ämnen.   
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Resultaten från intervjuer och observationer sammanställdes i nio 

underkategorier där lärarnas svar delades in i lämplig kategori. De nio 

kategorierna var: 

1. Förekomst av naturvetenskapligt språk. 

2. Skillnader mellan naturvetenskapligt språk och andra språk. 

3. Användning av läroböcker. 

4. Krav på bedömning. 

5. Språkets betydelse. 

6. Relationen mellan vetenskapligt språk och språklig färdighet. 

7. Elevers språkliga problem. 

8. Lärares erfarenhet av naturvetenskaplig språkanvändning. 

9. Lärares inställning till naturvetenskapligt språkliga krav. 

 

Resultatet visade att alla lärare som deltog i undersökningen var eniga om att 

språket är en betydande barriär för den naturvetenskapliga undervisningen. 

Det synliggjordes även att elevernas begränsade naturvetenskapliga 

vokabulär är ett hinder för eleverna när eleverna ska förstå lärarens 

instruktioner då dessa sker på ett naturvetenskapligt språk. Däremot ser 

lärarna det naturvetenskapliga språket som en nyckel för att lära sig 

naturvetenskap. Lärarnas svar på intervjufrågorna visade att de försöker att 

arbeta med ämnesintegrering tillsammans med språklärare för att elever som 

behöver extra stöd med att utveckla sitt naturvetenskapliga språk ska få extra 

hjälp. Sammanställningen av intervjuerna visade att lärarna på skolan arbetar 

på klassrumsnivå med begreppsförståelse, de försöker dela upp det 

naturvetenskapliga innehållet på många och varierande sätt. Detta arbetssätt 

förenklar den naturvetenskapliga undervisningen samtidigt som lärarna 

menade att undervisningen då blir mer hanterbar för eleverna. 

3.4 Kategorier 

I forskningsbakgrunden har följande kategorier beskrivits och identifierats 

som viktiga när det kommer till elevers utveckling av förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp.  

- Språkväxling i klassrummet. 

- Innehållet först baserad undervisning.  

-Variation i undervisningsmaterial. 

-Språkinlärning som social aktivitet 

- Uppföljning av vad eleverna lärt sig om de naturvetenskapliga begreppen. 
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4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv synliggöra hur lärare 

arbetar med att introducera naturvetenskapliga begrepp för elever. Samt hur 

lärare beskriver sina tankar runt detta arbete, hur de arbetar och vilka 

svårigheter detta arbete kan innebära. 

 

Utifrån de kategorier som beskrivits som viktiga för begreppsförståelsen i 

bakgrunden har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

1. Hur arbetar lärare med att introducera nya begrepp i den 

naturvetenskapliga undervisningen? 

 

2. Hur beskriver lärare sitt arbete med att introducera      

               naturvetenskapliga begrepp för elever? 
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5 Metod och material 

5.1 Metod 

Detta är en kvalitativ studie som från ett lärarperspektiv undersöker lärares 

arbetssätt med att introducera naturvetenskapliga begrepp. Eliasson (2013) 

menar att vid samhällsvetenskapliga studier är de kvalitativa metoderna som 

intervjuer och observationer vanligast. Denna studie kommer att innefatta 

både intervjuer och observationer av lärarnas arbete för att undersöka 

området utifrån olika perspektiv. Detta tillvägagångssätt menar Shea (2016) 

hjälper till att belysa samma område från olika perspektiv. De svar som 

framstår som vaga under intervjuerna kan genom observationer ibland 

framträda tydligare. Att arbeta med en kvalitativ metod ger enligt Eliasson 

(2013) god flexibilitet. Eliasson menar att en kvalitativ metod går att anpassa 

efter situationen och hur utvecklingen av observationerna och hur 

intervjuerna ter sig.  

Valet att arbeta kvalitativt i denna studie grundar sig på att denna typ av 

studie utgår från studieobjektets perspektiv, i detta fall lärare (Alvesson, 

Sköldberg, 2010). Att utgå från studieobjektets svar och arbetssätt och 

analysera svaren i de kategorier som valts ut medför att studien 

blir förhållandevis tillförlitlig. Däremot kan valet av att arbeta kvalitativt 

problematiseras utifrån Eliasson (2013) som menar att en kvalitativ studie 

består av något som går att behandla med ord. När de ord som sagts 

analyserats kan resultatet tolkas och värderas till annan mening än vad 

studieobjektet avsåg med sitt svar. Innebörden av att kvalitativt genomföra 

intervjuer och observationer presenteras nedan. 

5.2 Intervjumetod 

Vid en kvalitativ intervjustudie diskuterar vanligtvis intervjuaren på förhand 

bestämda frågor och ämnen med den person som blir intervjuad (Eliasson, 

2013). Intervjun som används i denna studie är en semistrukturerad 

intervjumetod. Denna typ av metod baseras enligt Eliasson (2013) på 

förutbestämda frågor som intervjuaren utformat. Det finns i denna metod 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor för att gå djupare in i svaret på 

den bestämda frågan. Detta tillvägagångssätt möjliggör för intervjuaren att 

täcka in fler områden via frågorna än vad en helt strukturerad intervju gör. 

5.2.1 Inför intervjuerna 

De lärare som intervjuades godkände ljudinspelningar av intervjuerna. Valet 

att spela in intervjuerna baseras på att det via inspelning är lättare att återge 

vad som framkom i intervjun. Vidare menar Eliasson (2013) att inspelat 
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material kan användas som kontrollpunkt när eventuella frågor uppstår om 

innehållet som behandlades. Intervjufrågorna som användes utformades 

utifrån forskningsfrågorna för att kunna besvara frågeställningen. Under 

intervjun fördes sedan enkla anteckningar där klockslag noterades utifrån de 

frågor som ställdes. Anledningen till detta var att det skulle underlätta 

processen att transkribera intervjuerna när en specifik fråga behandlades. 

Utifrån anteckningar med klockslag var det lätt att spola fram och tillbaka i 

inspelningen för att komma till rätt tidpunkt och således det svar som 

eftersöktes. Frågorna till intervjuerna finns i bilaga 1. 

Inledningsvis ställdes frågor om lärarens bakgrund för att lära känna läraren 

lite. Därefter förklarades vad naturvetenskapliga begrepp syftar till i intervjun, 

detta för att lärare och intervjuaren ska ha samma förståelse för vad intervjun 

syftar till. Efter detta följde sedan intervjun för att synliggöra lärarnas tankar 

och tillvägagångssätt med att introducera naturvetenskapliga begrepp. 

5.3 Observationsmetod 

Observatören befinner sig i klassrummet för att få fram den information som 

observationen var utformad utifrån. Under observationen är inte observatören 

inblandad i övriga händelser utan fokuserar enbart på det som ska studeras 

och observeras (Eliasson, 2013). Under denna observation kommer 

observatören att studera lärarens arbetssätt utan fokus på eleverna och vad 

som händer runt om i klassrumsmiljön. Av den anledningen kommer det inte 

att filmas eller spelas in några sekvenser i klassrummet, istället kommer 

observationen att dokumenteras av observatören. För att dokumentera vad 

som sker används ett observationsschema som är utformat för att svara på de 

forskningsfrågor som ligger till grund för studien. I det schemat som jag 

utformat framgår när lärare introducerar vetenskapliga begrepp och på vilket 

sätt detta sker. Vidare observeras även hur lärare kontrollerar att eleverna fått 

kunskap i de introducerade begreppen. Observationsschemat återfinns i 

bilaga 2. 

Skolinspektionen (2016) belyser att det under en observation är viktigt att 

reflektera över hur situationen påverkas i närvaro av en observatör. Under en 

observation är det fördelaktigt om observatören är “osynlig”, vilket 

observatören så långt det är möjligt strävar efter. Vidare är det viktigt att 

observatören i sina anteckningar endast beskriver vad som händer utan att 

tolka eller värdera dessa händelser.  

5.3.1 Inför observation 

Inför observationen talade lärarna om för klassen att en observation skulle äga 

rum. Lärarna berättade att observatören skulle sitta stilla vid en bänk och föra 

anteckningar under lektionen och inte på något sätt delta i undervisningen. 

Lärarna berättade tydligt för eleverna att det var läraren som skulle 
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observeras inte eleverna. Till en början var eleverna nyfikna över vad 

observatören gjorde, men elevernas intresse för observatören avtog snabbt. 

5.4 Sammanställning av intervjuer och observationer 

De intervjusvar som lärarna lämnade har transkriberats och analyserats. 

Svaren har sedan analyserats utifrån de kategorier som presenteras i 

bakgrunden. Kategorierna är baserade på det som framkom i 

forskningsbakgrunden så som viktiga aspekter gällande elevernas utveckling 

av naturvetenskaplig begreppsförståelse. Dessa kategorier är intressanta 

utifrån lärarnas svar, för att synliggöra hur lärarna i studien arbetar i 

förhållande till vad forskningen visat. Till hjälp för att transkribera 

intervjusvaren användes de inspelningar som gjordes under intervjuerna. 

Eliasson (2013) menar att användningen av inspelade intervjuer är en bra källa 

för att kunna kontrollera de svar som man transkriberar, detta för att få ett 

tillförlitligt resultat. I processen att sammanställa all insamlad data utifrån 

intervjuerna kommer inte allt som sagts redovisas. Valet av detta 

tillvägagångssätt grundas i att de intervjuade lärarna bitvis kom från ämnet 

och pratade om annat som inte rörde syftet med intervjun. Detta stärks av 

Trost (2010) som menar att det ovan beskrivna tillvägagångssättet gör att 

intervjuerna skalas av så allt det som inte har med intervjun att göra inte 

delges i resultatet. Av den anledningen transkriberas enbart det som rör 

frågorna i intervjuerna.  

Resultaten från observationerna har sammanställts till en sammanhängande 

text som ska ge en överblick över vad som skedde under de observerade 

lektionerna. För att sammanställa detta resultat användes 

observationsschemat som hjälp för att återge vad som skett under 

observationen. Att utgå från ett observationsschema för att transkribera 

observationen menar Eliasson (2013) är fördelaktigt, då schemat används som 

källa till det som skrivs ner. När en observation transkriberas efter ett 

observationsschema blir resultatet mer tillförlitligt än om transkriberingen 

sker utifrån observatörens minne.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

När en studie genomförs är validitet och reliabilitet två viktiga delar för att 

göra en studie så tillförlitlig som möjligt. Enligt Eliasson (2013) handlar 

validitet om undersökningen verkligen undersöker det som är meningen att 

studien ska undersöka. Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är 

tillförlitlig, att resultatet skulle bli detsamma om samma sak undersöktes vid 

ett annat tillfälle (Eliasson, 2013).  Intervjuerna av lärarna följdes i denna 

studie upp med observationer för att synliggöra lärarnas arbetssätt vilket 

underlättar för forskaren att tolka lärarnas svar utifrån undervisningen, vilket 

ger en större validitet. Reliabiliteten kan påverkas av den variation som 
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uppstod i följdfrågorna mellan intervjuerna. Dessutom skulle svaren kunna 

tolkas något olika av olika forskare. 

5.6 Urval 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka hur lärare 

arbetar med att introducera naturvetenskapliga begrepp. Utifrån detta gjordes 

ett subjektivt urval, vilket innebär att de personer som valts ut har kunskap i 

det som studien syftar till att undersöka (Eliasson, 2013). Till denna studie 

valdes två lärare ut som arbetar på samma skola i norra Sverige. De båda 

lärarna undervisar i naturvetenskapliga ämnen i årskurs 4-6. Valet av dessa 

lärare baseras på ett bekvämlighetsurval (Eliasson, 2013), vilket innebär att det 

var dessa lärare som fanns tillgängliga när studien skulle genomföras. Dessa 

två lärare valdes utifrån att ena läraren arbetar med naturvetenskap i årskurs 

4 och 6 och den andra årskurs 5. Läraren för årskurs 4 har en elevgrupp på 18 

elever varav alla elever i gruppen anses uppnå måluppfyllelsen inom 

naturvetenskapen. Samma lärare undervisar i årskurs 6 en elevgrupp om 19 

elever där variationen i kunskapsnivå är stor. Läraren som arbetar i årskurs 5 

har 18 elever i gruppen med varierande kunskapsnivå.   

Gemensamt för de båda lärarna är att man på den aktuella skolan inte arbetar 

som klasslärare utan här arbetar lärarna i årskurs 4-6 som ämneslärare. Alla 

lärare på skolan undervisar minst i två ämnen vardera. 

5.7 Presentation av lärarna 

För att lärarna ska förbli anonyma kommer de hädanefter att benämnas lärare 

1 och lärare 2. Lärare 1 intervjuades först. 

Lärare 1 är utbildad matematik och NO-lärare för årskurs 1-7. Lärare 1 har 

varit yrkesverksam sedan 1997 och firade 20 år som lärare i juni 2017. Tack 

vare den långa erfarenheten har lärare 1 blivit behörig att undervisa i de flesta 

ämnen i åk 4-6. Just på denna skola har läraren arbetat sedan 2009 och 

undervisar enbart i matematik och naturvetenskap. Läraren undervisar i 

naturvetenskap i en klass i årskurs 5 samt i en klass i årskurs 6 sedan 

undervisar även läraren matematik i en klass årskurs 5 samt två klasser i 

årskurs 6. Intervjun med lärare 1 tog 28 minuter. 

Lärare 2 är utbildad matematik och NO-lärare för årskurs 1-5, som 

utbildningen benämndes när lärare 2 började sin utbildning 2001. Lärare 2 tog 

en paus i sina studier och färdigställde inte sina studier förrän 2008. Lärare 2 

arbetar efter sina studier på skola i södra Sverige och det i form av klasslärare. 

På den aktuella arbetsplatsen har läraren jobbat i 1,5 år. Lärare 2 undervisar 

idag i naturvetenskap i årskurs 4 samt i en klass i årskurs 6. Dessutom arbetar 
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läraren med matematik i årskurs 4 samt en klass i årskurs 5. Denna intervju 

tog 25 minuter att genomföra. 

5.8 Etiska ställningstaganden 

I utformningen av observationer och intervjuer av lärare finns det fyra 

punkter av etiska ställningstaganden som tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa punkter fick lärarna muntligt ta del av innan intervjuerna och 

observationerna påbörjades. Lärarna informerades om samtyckeskravet innan 

intervjuerna började. Samtyckeskravet innebär att lärarna har möjligheten att 

själva välja om de vill avbryta sin medverkan oavsett när under intervjun eller 

observationen de vill. Vidare informerades lärarna om nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet innan intervjuerna började 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid intervjuer och 

under observationer. Resultaten delas upp med intervjufrågorna som 

underrubriker när det är intervjuernas resultat som behandlas. 

Observationens resultat delas upp med strukturen från observationsschemat 

som grund för hur observationsresultatet presenteras. 

6.1 Intervjuresultat 

6.1.1 Erfarenheter av svårigheter med naturvetenskapligt språk 

De erfarenheter lärare 1 har är att eleverna så långt det är möjligt undviker att 

använda ett naturvetenskapligt språk, vilket läraren tror beror på bristande 

språkkunskaper. Lärare 1 säger att hen uppmuntrar eleverna till att använda 

ett naturvetenskapligt språk när de ska tala om olika begrepp. Ett exempel är 

att elever envisas med att säga att något går fort istället för att använda ordet 

hastighet då många elever tror är något som enbart används när det talas om 

fordon.  Det är en svårighet att få eleverna att frångå det språk som de är vana 

vid till att anpassa sitt språk till en ny genre.  Lärare 1 lyfter även 

problematiken med elever som har svenska som andraspråk. För dessa elever 

är det svårt att utveckla ett naturvetenskapligt språk. Detta grundas i att det 

naturvetenskapliga språket presenteras på svenska, ett språk som eleverna 

kanske inte har full förståelse för. Risken för dessa elever är att de saknar 

förståelsen för de ord som skapar mening inom naturvetenskapen och genom 

detta försvåras lärarens arbete med att introducera naturvetenskapliga 

begrepp.  

Lärare 2 säger sig uppleva att elever ibland har rätt namn på ett begrepp men 

de vet inte vad begreppet innebär eller hur det används. Abstraktionsnivån i 

de naturvetenskapliga begreppen ställer till det för eleverna och lärarna. 

Lärare 2 menar att det är svårt att förklara vissa naturvetenskapliga begrepp 

för eleverna då begreppen är svåra att synliggöra för eleverna, de har inget 

konkret att fästa begreppet till. Lärare 2 nämner som exempel skillnaden 

mellan begreppen triangel och biotop. En triangel kan eleverna se, rita och 

känna på, en biotop är ett mer abstrakt ord som elever har svårare att sätta i 

ett sammanhang. Lärare 2 antyder att det är bättre att utgå från det 

naturvetenskapliga begreppet och förklara innehållet på elevernas vardagliga 

språk.  

 

6.1.2 Utformning av arbetet med att introducera naturvetenskapliga begrepp? 

Lärare 1 föredrar att arbeta med laborationer för att eleverna ska utveckla 

förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Lektioner kan exempelvis 

innehålla förklaringar om vad som skett i laborationer och till dessa 
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förklaringar presenteras ordet för de naturvetenskapliga begrepp som 

behandlats i laborationen. Lärare 1 arbetar även med att elever får skriva 

texter av olika slag tillsammans med läraren utifrån naturvetenskapliga 

begrepp som visas på tavlan. I vissa arbetsområden arbetar lärare 1 med 

begreppskartor samt begreppspussel. Då ska eleverna koppla ihop ett 

naturvetenskapligt begrepp med dess innehåll. Diskussioner är enligt lärare 1 

den viktigaste aspekten med att introducera naturvetenskapliga begrepp. Då 

utgår läraren från elevernas ord och kopplar på det naturvetenskapliga 

begreppet.   

Lärare 2 utgår från en begreppslista som skapas och förklaras inför för varje 

arbetsområde. Ordlistan baseras på de ord som finns med i kunskapsmålen 

för arbetsområdet. Under introduktionen av arbetsområdet och under arbetes 

gång försöker lärare 2 sätta in begreppen i olika sammanhang så att eleverna 

ska få en bättre förståelse. Högläsning av läromedel och andra faktakällor i 

klasserna fungerar också bra. Lärare 2 visar även filmer som berör de begrepp 

eleverna arbetat med och på så sätt behandlas de naturvetenskapliga 

begreppen i flera moment. Filmerna ger eleverna illustrationer till begreppen 

som de arbetar med vilket enligt lärare 2 fördjupar elevernas förståelse för 

dessa. Filmerna följs upp med diskussioner av innehållet samt att lärare 2 

ställer kontrollfrågor till eleverna om begreppen som behandlats i filmerna. 

Den variation som lärare 2 beskriver består av filmer som visar illustrationer 

av det som eleverna läst och skrivit om. 

 

6.1.3 Utgångspunkt i innehåll först eller arbetas det i omvänd ordning? 

Vid laborationer undersöks först vad som händer och sedan diskuteras 

laborationen och då sätter lärare 1 tillsammans med eleverna ord och 

naturvetenskapliga begrepp på innehållet som diskuterats. Andra gånger kan 

lärare 1 introducera begreppet först och sedan förklara vad det innebär, detta 

inträffar oftast när lärare 1 arbetar med olika texter tillsammans med eleverna. 

Lärare 1 säger att det enda sättet inte utesluter det andra. Huvudsaken är att 

begreppen introduceras och tydliggörs för eleverna både i text och bild. På så 

sätt menar lärare 1 att eleverna lär sig att använda rätt sorts språk när de 

arbetar med de naturvetenskapliga ämnena. Lärare 1 berättade att hen 

växelvis arbetar med att utgå från ett “innehåll-först-perspektiv” på inlärning 

samt att utgå från begreppet först beroende på lektionsupplägget.  

Lärare 2 säger att hen aldrig funderat över i vilken ordning hen arbetar med 

detta. Men efter en stunds eftertanke konstaterar lärare 2 att hen utgår från de 

naturvetenskapliga begreppen för att sedan förklara begreppens innehåll. 

Förklaringen sker sedan enligt lärare 2 på elevernas vardagliga språk. Detta 

för att eleverna ska förstå vad lärare 2 menar. Skulle läraren använda sig av 

för svårt språk anser lärare 2 att eleverna tappar intresse och slutar lyssna på 

genomgången.  
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6.1.4 Arbete för att fördjupa elever förståelse för naturvetenskapliga begrepp 

Lärare 1 säger att det handlar om att ”övernöta” de naturvetenskapliga 

begreppen med eleverna. Lärare 1 använder sig av laborationer, 

klassrumsdiskussioner, exitnotes, prov samt att elever får skriva texter där de 

använder naturvetenskapliga begrepp. Alla dessa moment ska enligt lärare 1 

hjälpa eleverna att lära sig att använda naturvetenskapliga begrepp i olika 

sammanhang. Det går inte att tro att en enskild laboration eller ett samtal ger 

tillräckligt med kunskap hos eleverna. Eleverna måste få möjlighet att träna på 

att använda naturvetenskapliga begrepp samt utveckla förståelsen med dessa 

begrepp. Träningen med begreppen sker i många led. Det kan exempelvis 

först vara en laboration som sedan blir till en gemensam klassrumsdiskussion 

angående resultaten. Efter det kan eleverna få skriva en text om laborationen 

som lämnas in för bedömning.  

Lärare 2 försöker sätta in de naturvetenskapliga begreppen i olika 

sammanhang exempelvis i lärarens genomgångar när elever läser texter 

tillsammans, filmer för att eleverna ska kunna se begreppen i olika kontexter. 

Lärare 2 försöker nöta in begreppen hos eleverna med hjälp av de olika 

metoder som just beskrivits. De olika tillvägagångssätten möjliggör för alla 

elever att utveckla sina kunskaper. Det sätt som inte passar en elev kanske 

passar bättre för en annan elev. Att arbeta varierat anser lärare 2 vara det 

bästa för att alla elever ska få samma förutsättningar för att nå kunskap. Ju fler 

moment som eleverna tvingas arbeta med till varje begrepp gör att eleverna 

kunskaper om de naturvetenskapliga begreppen nöts in menar lärare 2. 

 

6.1.5 Uppföljning av elevernas förståelse 

Lärare 1 vill genom kahoots, laborationer, prov, exitnotes, skrivna texter och 

muntliga prov variera sina sätt att kontrollera elevernas kunskaper. Lärare 1 

säger att det är enormt viktigt att följa upp hur djup förståelse elever har för 

de naturvetenskapliga begrepp som de arbetat med. Lärare 1 använder sig 

ofta av prov för att kontrollera elevens kunskap, men proven är inte för att 

bedöma elevens kunskap och sedan lämna arbetsområdet. Dessa prov är 

formativa och inte summativa och ska därför inte ses som en slutstation utan 

mer som tillfälle att öva sina kunskaper om de naturvetenskapliga begreppen. 

Lärare 1 försöker se den individuella eleven i provsituationer då alla elever 

inte kan prestera sitt bästa vid ett tillfälle.  Därför menar lärare 1 att om en 

elev behöver flera tillfällen för att prestera på topp, så får eleven de 

möjligheterna.  

Under intervjun med lärare 2 framkom att uppföljningen av elevernas 

kunskaper till stor del består av inlämning av skrivna texter. I texterna ska 

eleverna visa att de kan använda de naturvetenskapliga begreppen i ett 
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sammanhang. När eleverna skriver texterna får de använda den begreppslista 

de fick under introduktionen till arbetsområde. På listan finns även en 

förklaring till de olika begreppen och lärare 2 menar att det hjälper eleverna 

till att våga prestera en bra text. Ibland får eleverna även genomföra kahoot 

och tester som kunskapskontroll. Lärare 2 förklarar att ett sådant test kan vara 

att det finns 5 begrepp presenterade och 5 olika förklaringar till begreppen, 

eleven ska då sätta rätt innehåll till varje begrepp. När eleverna gör ett test får 

de inte använda begreppslistan som hjälp.  

 

6.1.6 Utmaningar med att introducera nya naturvetenskapliga begrepp? 

Den största svårigheten med att introducera naturvetenskapliga begrepp är 

enligt lärare 1 möten med elever utan skriftspråk. Då har inte eleverna 

grunden vilket gör att det är svårt att bygga vidare på eleven. Förståelsen av 

texter i böcker uteblir för dessa elever samt att de eleverna har svårt att följa 

med vid laborationer då de inte kan läsa instruktioner. Detta resulterar i att de 

eleverna inte får den begreppsliga förståelse som de skulle behöva. Detta 

gäller till stor del elever med svenska som andraspråk då dessa inte talar 

undervisningsspråket. Därför är det svårt att ta reda på elevernas förförståelse 

samt hur de förstår det som behandlas på lektionerna. Språkutvecklingen kan 

i dessa fall inte kontrolleras via skrift, vilket lärare 1 anser vara ett problem. 

Lärare 2 menar att en stor utmaning med detta arbete är huruvida man är 

tillräckligt tydlig i sina beskrivningar, om man lyckas nå alla elever. Det finns 

alltid några elever som förstår snabbt. Sedan finns det elever som det tar 

längre tid för och som kanske inte alltid visar att de inte förstår. Den stora 

svårigheten är för lärare 2 att utforma en undervisning som möjliggör att alla 

elever förstår de naturvetenskapliga begreppen på sitt eget sätt. Det finns 

inget universellt sätt att lära elever något, det är alltid en individuell process 

som tar olika lång tid. Språkutveckling via tal, skrift och läsning är enligt 

lärare 2 inget generellt sätt som alla elever utvecklar sitt naturvetenskapliga 

språk på. 

 

6.1.7 Det sociala samspelets inverkan på elevernas inlärning av 

naturvetenskapliga begrepp? 

Har man en klass där NO upplevs som roligt och man vågar fråga och vågar 

svara fel på en fråga får man ett klimat i klassrummet där eleverna kan lära sig 

av varandra menar lärare 1. Däremot i en klass med en eller flera elever som 

har uppfattningen att NO är skittråkigt kan detta avspeglas på resten av 

klassen. Dessa elever kan enligt lärare 1 göra att andra elever inte vågar svara 

eller vågar svara fel i rädsla av att bli uthängda i form av skratt och sucka.  I 

en sådan miljö missgynnas eleverna av det sociala samspelet. Lärare 1 

försöker skapa en undervisningsmiljö där elever och lärare via samtal om 
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naturvetenskapliga begrepp fördjupar sin förståelse tillsammans. Styrkan 

finns i gruppen och inte hos individen menar lärare 1. Lärare 1 anser att 

klassrummet ska vara ett forum där eleverna ska kunna diskutera tillsammans 

utan rädsla för att någon gör sig rolig på någons bekostnad. Detta arbetar 

lärare 1 intensivt för att förebygga. Lärare 1 arbetar aktivt för att skapa en 

klassrumsmiljö där elever ska kunna lära sig det naturvetenskapliga språket 

via samtal. 

Lärare 2 tycker att det är viktigt att det sociala samspelet i klassrummet 

fungerar och att eleverna ser lärare 2 som sin ledare vilket lärare 2 vill ska 

respekteras av alla elever i klassrummet. Den stora utmaningen med det 

sociala samspelet är att få eleverna att acceptera varandras olikheter, vilket 

eleverna måste få träning i. Det tar enligt lärare 2 mellan 6 månader och 12 

månader innan eleverna vågar delta i en klassrumsdiskussion fullt ut. Efter 

den tiden försvinner elevens rädsla för att svara fel. Lärare 2 menar att det är 

bra om eleverna svarar fel, för då får resten av klassen upp ögonen för 

problemet. Tillsammans med eleverna utgår då lärare 2 för att radera felkällor 

vilket inte anses som att tillrättavisa ett fel utan istället vägledning 

för eleverna mot kunskap. Lärare 2 tycker att det kan vara svårt att låta två 

elever samarbeta med en uppgift då elevernas förutsättningar och 

inställningar till ämnet kan vara avgörande för utfallet av uppgiften. Trots att 

lärare 2 bitvis ser svårigheter med det sociala samspelet vill lärare 2 träna 

eleverna att kunna delta i klassrumsdiskussioner eftersom det är ett bra 

lärtillfälle. 

6.2 Observationsresultat 

Till denna studie valde de intervjuade lärarna ut två lektioner vardera som 

observerades, sammanlagt observerades fyra lektioner. Lärarnas val av 

lektionstillfällena som observerades baserade på tillfällen när eleverna skulle 

jobba med begrepp. 

Observationerna redovisas utifrån det observationsschema (bilaga 3) som 

användes under observationerna. 

6.2.1 Observation 1 

Denna lektion med lärare 1 i årskurs 5 syftade till att introducera ett 

arbetsområde om hörsel. Lärare 1 började lektionen med att snabbt visa de 

naturvetenskapliga begrepp som eleverna skulle lära sig under lektionen. 

Läraren sa att eleverna skulle arbeta mer ingående med dessa under 

lektionens gång. Lektionsinnehållet bestod av en praktisk laboration där 

eleverna i små grupper skulle samarbeta för att flytta bomull med en 

luftkanon.  Genomgången av lektionen var monologisk, det vill säga att 

läraren berättade och eleverna antecknade det som läraren sade åt dem att 
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anteckna.  Innan de började arbeta praktiskt fick de skriva utkast till en 

laborationsrapport och formulera hypoteser. Under arbetes gång gick lärare 1 

runt och hjälpte eleverna, läraren uppmanade eleverna att använda sitt 

naturvetenskapliga språk när de samtalade med andra elever för att lösa 

uppgiften 

 

Eleverna presenterade sedan vad de kommit fram till under sin laboration. 

Under presentationerna kopplade lärare 1 ihop elevernas upplevelser med de 

naturvetenskapliga begrepp som läraren visat i början av lektionen. I detta 

moment utgick läraren från elevernas vardagliga språk för att sedan koppla 

på de naturvetenskapliga begreppen som var kopplade till lektionen. I slutet 

av lektionen drog lärare 1 lappar med elevernas namn som därmed fick 

förklara ett begrepp. Detta tillvägagångssätt gjorde att läraren fick en snabb 

överblick på huruvida eleverna uppnått förståelse för de aktuella 

begreppen.  Lärare 1 inbjuder eleverna att tala om de nyvunna kunskaperna 

och detta görs genom att lärare 1 förhåller sig till ett “innehåll-först-perspektiv” 

på inlärning. I dessa samtal uppmuntrar lärare 1 eleverna till att språkväxla. 

Avslutningsvis så kontrollerar lärare 1 huruvida eleverna tagit till sig 

lektionsinnehållet via ett snabbt muntligt test där eleverna utgår från 

begreppet för att förklara innehållet.  

6.2.2 Observation 2 

Denna lektion av lärare 1 i årskurs 5 syftade till att låta eleven undersöka hur 

ljud färdas olika fort med hjälp av olika material. Läraren och eleverna ritade 

tillsammans upp en bild av hur laborationen skulle ske. I detta arbete utgår 

läraren från elevernas vardagliga språk när de naturvetenskapliga begrepp 

som laborationen innefattar presenterades. Under introduktionen av denna 

lektion utgick lärare 1 från begreppet först för att förklara innehållet i 

efterhand, en omvänd ordning sett från ett “innehåll-först-perspektiv”. 

Eleverna fick under lektionens början möjlighet att utveckla sin förståelse för 

begrepp via tal och skrift 

Eleverna arbetade sedan i par med att ställa en hypotes samt fylla i tabeller 

och laborationsrapport. Även här tränades språket via tal och skrift.  

När laborationen vad genomförd fick eleverna delge sina resultat och 

uppmuntrades då att använda de naturvetenskapliga begrepp som 

introducerades i början av lektionen.  Lärare 1 var aktiv med att fylla ut 

elevernas svar för att ge en så bred förståelse av innebörden av begreppet som 

möjligt. I detta arbetsmoment förklarades begreppen med ett vardagligt språk 

och avslutningsvis sammankopplas det naturvetenskapliga begreppet på. 

Slutligen genomfördes en kahoot för att kontrollera elevernas förståelse av 
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begreppen de arbetat med under lektionen. En kahoot är en digital övning 

består av en fråga med fyra svarsalternativ som eleverna ska svara på. Läraren 

ser sedan på sin dator hur varje elev svarat. Under genomgången av 

lektionens innehåll uppmuntrade läraren eleverna att språkväxla. Och utgick 

från ett “innehåll-först-perspektiv” genomgående under hela lektionen. 

Uppföljningen utgick däremot från det naturvetenskapliga begreppet. 

6.2.3 Observation 3 

Observation genomfördes i årskurs 6 under ledning av lärare 2 och var en 

uppstart till en enskild skriftlig uppgift som skulle lämnas in för bedömning. 

Syftet med uppgiften var att eleverna skulle få visa sina kunskaper om olika 

typer av skog då de själva skulle leta åt fakta om ämnet och utifrån detta 

producera en text. I bedömningen av texten skulle elevernas användning av 

naturvetenskapliga begrepp i en kontext synliggöras för läraren, vilket lärare 2 

tydligt talade om för eleverna. I början av lektion visade lärare 2 exempel på 

vilka olika typer av skog som det fanns att välja på till uppgiften. Exemplen 

delades sedan ut till eleverna. Lärare 2 berörde naturvetenskapliga begrepp i 

sin genomgång och dessa presenterades med dess naturvetenskapliga namn 

samt en förklaring till innebörden på ett naturvetenskapligt språk. 

Genomgången var helt monologisk och läraren utgick konsekvent från att 

först presentera begreppet och sedan innehållet av begreppet. 

Eleverna satte snabbt igång att arbeta. Lärare 2 var noga med att poängtera att 

eleverna exempelvis inte kunde skriva att det fanns träd, utan att de skulle 

specificera vilken typ av träd som fanns. Vidare hjälpte lärare 2 eleverna att 

skriva naturvetenskapliga ord i sina texter. Exempelvis var det en elev som 

skrivit att djurens ungar bodde …*...+, där gick läraren in och gav exempel att 

istället för ungar kan ordet avkomma användas. Under denna arbetsprocess 

så gavs det exempel på hur lärare 2 uppmanade eleverna till att språkväxla 

mellan vardagligt och naturvetenskapligt språk.  

Under lektionen gick lärare 2 runt i klassrummet och tittade på elevernas 

texter och gav kontinuerlig feedback utifrån uppgiftens syfte. Kontrollfrågor 

ställdes till elever om de naturvetenskapliga begrepp de använde för att 

undersöka förståelsen. Utifrån de svar som lärare 2 fick på sina frågor lyfte 

hen dessa svar tillsammans med eleven så att de tillsammans kunde tala om 

begreppet för att eleven skulle få förståelse. Här utgick lärare 2 från begreppet 

för att få innehållet beskrivet, omvänt från perspektivet “innehållet-först”. 

6.2.4 Observation 4 

Observationstillfället i årskurs 4 skedde under en dubbellektion ledd av lärare 

2.  Lektionen inleddes med att eleverna via högläsning började på ett nytt 

kapitel i arbetsboken.  Allt eftersom eleverna läser naturvetenskapliga 
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begrepp lyfte lärare 2 dessa begrepp och förklarar innehållet med ett 

vardagligt språk för eleverna, men utgångspunkt i att utgå från begreppet för 

att förklara innehållet. 

När eleverna läst texten får de göra en kahoot som berör begreppen som 

behandlats i början av lektionen. Genom denna kahoot ser lärare 2 vad 

eleverna förstått om de olika naturvetenskapliga begreppen. Utifrån resultatet 

av kahooten lyfter läraren upp de naturvetenskapliga begrepp som eleverna 

visat svårigheter med och förklarade dessa ytterligare. I denna förklaring 

förhåller sig lärare 2 till ett vardagligt språk när innehållet av begreppet 

förklaras för att sedan koppla på den naturvetenskapliga begreppet. 

Nästa moment består av att lärare 2 visar digitalt vilka begrepp som eleverna 

ska förklara och ger i detta klara instruktioner om hur eleverna ska beskriva 

innebörden av de valda begreppen. Denna introduktion är helt monologisk 

och eleverna sitter tysta hela tiden och lyssnar. Lärare 2 förklarar att detta ska 

göras för att läraren ska få en uppfattning om hur eleverna kan använda de 

naturvetenskapliga begreppen i ett passande sammanhang. Denna uppgift ger 

eleverna möjlighet att fördjupa sin språkinlärning med hjälp av läsning och 

skrivning. 

Eleverna arbetar självständigt och läraren hjälper till där det behövs. Lärare 2 

blev tillfrågad tre gånger om vad begreppet mycel innebär och då lyfter 

läraren upp begreppet för att hela gruppen. Läraren utgick sedan från 

innebörden av begreppet för att sedan koppla på det naturvetenskapliga 

begreppsnamnet mycel. När eleverna besvarat frågorna färdigt delas 

dokumentet med lärare 2. Utifrån elevens svar ges kommentarer om hur väl 

eleven utvecklat sin begreppsförståelse samt hur eleven bör förbättra 

förståelsen för de olika begreppen de förklarat.  

7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning som 

finns beskriven i bakgrunden. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

lärare arbetar med att introducera naturvetenskapliga begrepp.  

7.1 Språkväxling i klassrummet 

Vid observationerna av lektioner av praktisk karaktär skedde språkväxlingen 

mellan ett vardagligt och naturvetenskapligt språk när läraren med elevernas 

vardagliga språk förklarade innehållet av det naturvetenskapliga begreppet. 

Arbetssättet under de praktiska inslagen förespråkas av Brown och Ryoo 

(2008) som menar att genom att utgå från elevernas vardagliga språk för att 

växla till det naturvetenskapliga språket fördjupar elevernas inlärning i ämnet. 
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Detta arbetssätt beskrivs av lärare 1 och observerades sedan under 2 lektioner, 

vilket indikerar att läraren uppmuntrar eleverna till språkväxling mellan de 

två olika språktyperna. Vikten av att utforma undervisningen så att eleverna 

får möjlighet att lära sig språket för att kunna applicera det 

naturvetenskapliga innehållet förespråkas Wellington och Osborne (2001). 

Under lektionen uppmanades eleverna att språkväxla (Blown & Bryce, 2017) 

när laborationens resultat redovisades. Arbetssättet med att via praktiska 

övningar koppla ihop konkreta händelser med naturvetenskapliga begrepp 

förespråkas av Fleers (2009). Lärare 2 berättade att hen arbetade med att utgå 

från ett naturvetenskapligt begrepp för att därefter förklara innebörden med 

hjälp av elevernas vardagliga språk, detta bekräftades inte fullt ut under 

observationerna. Via språkväxlingen från ett naturvetenskapligt språk till ett 

vardagsspråk menar lärare 2 att eleverna kommer till bättre förståelse med 

begreppets innebörd, vilket förordas av Blown Bryce (2017).  Däremot kan 

arbetssättet som beskrivits ovan problematiseras av Brown och Ryoo (2008) 

som menar att elever först ska introduceras till naturvetenskapliga begrepp på 

ett vardagligt språk för att sedan växla till ett naturvetenskapligt språk. I 

observationen av årskurs 6 utgick lärare 2 från det naturvetenskapliga 

begreppet och förklarade innehållet på ett naturvetenskapligt språk. Den 

undervisning som observerades i årskurs 6 kan enligt Blown och Bryce (2017) 

ha en negativ inverkan på elevernas inlärning då det naturvetenskapliga 

språket kan vara svårt att förstå.  

7.2  “Innehållet-först-perspektiv” på undervisning  

Lärare 1 berättade att hen varierar sitt tillvägagångssätt sett från “innehållet-

först-perspektiv” på inlärning beroende på lektionens utformning.  

Vid observationerna framkom att lärare 1 till stor del utgick från ett 

“innehållet-först-perspektiv” på inlärning. Arbetssättet förespråkas av Brown 

och Ryoo (2008) som menar att en undervisning som utgår från “innehållet- 

först” fördjupar elevernas inlärning. Lärare 2 berättade att hens undervisning 

baseras på att begreppet introduceras först och sedan förklaras innehållet, 

vilket bekräftades under observationerna. Lärare 2 utgår därmed inte från ett 

“innehåll-först-perspektiv utan hen arbetar utifrån begreppet först. 

Arbetssättet går delvis emot det som Brown och Ryoo (2008) förespråkar 

nämligen att undervisning utifrån ett “innehållet-först-perspektiv” gynnar 

elevernas inlärning. Skillnaden som framkom mellan intervjun och 

observationerna av lärare 2 var de olika tillvägagångssätten mellan 

årskurserna. I årskurs 4 förklarades innehållet av ett naturvetenskapligt 

begrepp med ett vardagligt språk vilket är fördelaktigt för elevernas inlärning 

(Brown & Ryoo, 2008). Årskurs 6 fick istället innehållet förklarat med ett 

naturvetenskapligt språk. Det sätt som årskurs 6 undervisas på går emot vad 

Arons (1978, 1983) visat i sin forskning, nämligen att bra naturvetenskaplig 
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undervisning sker när läraren undviker allt för komplexa ord under 

introduktionen av vetenskapliga begrepp. Den högre abstraktionsnivån hos 

språket i årskurs 6 kan enligt Brown och Ryoo (2008) ha en negativ inverkan 

på elevernas föreställning om innebörden av de naturvetenskapliga 

begreppen. Brown et al. (2005) förordar att naturvetenskaplig undervisning 

som inte förklaras med ett språk som eleverna förstår har en negativ inverkan 

på elevernas inlärning. 

7.3 Variation i undervisningen 

Lärarna berättade att de använder olika typer av textskrivning för att arbeta 

med att fördjupa elevernas förståelse för naturvetenskapliga begrepp vilket 

bekräftades under observationerna. Forskning förespråkar nyttan av att arbeta 

med olika texttyper (Moje, 2007) och att läs och skrivövningar är viktiga för att 

utveckla ett naturvetenskapligt språk (Seah, 2016). Lärare 2 förklarade att hen 

brukar använda film som ett komplement till de texter men det bekräftades 

inte under observationerna. . De möjligheter som lärare 2 gav eleverna att lära 

sig nya begrepp bestod av läsning och skrivning av olika texter. Under 

intervjun med lärare 1 framkom att hen med fördel arbetar praktiskt med 

introduktionen av naturvetenskapliga begrepp vilket Yore (1991) menar 

möjliggör för elever att reflektera vad de lärt sig. De praktiska delarna av 

undervisningen varvas med teoretiska delar men oavsett hur lärare 1 arbetar 

finns det enligt lärare 1 utrymme för klassrumsdiskussioner om de 

naturvetenskapliga begreppen. För att följa upp de naturvetenskapliga 

begrepp som introduceras använder sig lärare 1 utöver textskrivning av 

klassrumsdiskussioner. Detta arbetssätt förordas av Seah (2016) som menar att 

skrivprocesser möjliggörs via sociala övningar inom den naturvetenskapliga 

undervisningen. De variationer som lärare 1 beskrev och som sedan 

bekräftades under observationerna stämmer väl överens med de faktorer som 

Seah (2016) menar är viktiga för att elevernas utveckling av förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp.  

7.4 Språkinlärning som social aktivitet 

Lärare 1 berättar att hen vill skapa en lärmiljö där det finns möjligheter för 

praktiskt arbete och klassrumsdiskussioner vilket bekräftades under 

observationerna. Vikten av att arbeta med sociala aktiviteter och samtal 

förespråkas av Brown och Ryoo (2008) som menar att sociala aktiviteter är 

lärtillfällen. Utformandet av undervisning där klassrumsdiskussioner är en 

naturlig del förespråkas av Blown och Bryce (2017) som menar att samtal 

hjälper elever att koppla ihop kollektiva erfarenhet och utifrån detta bilda en 

fördjupad kunskap. Under observationerna ställde lärare 1 följdfrågor runt 

lektonsinnehållet så att eleverna fick möjlighet att diskutera begreppen i en 

passande kontext. Arbetssättet förespråkas av Vygotskij (1978) som menar att 
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förståelsen för ett fenomen utvecklas i samtal mellan ett barn och en vuxen, i 

detta fall mellan lärare och elev. Detta menar Wellington och Osborne (2001) 

är viktigt då det naturvetenskapliga språket är nytt och abstrakt för eleverna. 

Lärare 2 var under observationerna monologisk i introduktionen av de 

naturvetenskapliga begreppen, vilket bekräftar intervjusvaren. Under 

intervjun framkom att lärare försöker skapa en undervisning där eleverna 

inbjuds till samtal om naturvetenskapliga begrepp. Lärare 2 arbetar vid 

undersökningstillfället inte med samtal när eleverna blir introducerade för 

nya naturvetenskapliga begrepp utan inlärningen sker via läsning och 

skrivning, vilket för att intervjusvaren inte bekräftas fullt ut. Arbetssättet kan 

problematiseras utifrån Vygotskij (1978) som menar att elever som får 

möjlighet att prata om ämnesinnehållet får en fördjupad förståelse för ämnet. 

Bristen på samtal om begreppen kan enligt Seah (2016) förhindra elevernas 

möjlighet att utveckla begreppsförståelsen.  I den undervisning som lärare 2 

bedriver erbjuds eleverna att fördjupa sin förståelse för de naturvetenskapliga 

begreppen via läsning och skrivning. Arbetssättet som observerades hos lärare 

2 kan problematiseras utifrån Brown et al. (2010) som hävdar att lära sig det 

naturvetenskapliga språket är en av de svåraste delarna inom den 

naturvetenskapliga undervisningen. 
 

 

7.5 Uppföljning av vad eleverna lärt sig om de naturvetenskapliga 

begreppen 

Bägge lärarna använder sig utöver skrivna texter av kahoot som kontroll 

elevernas förståelse, vilket bekräftades under observationerna. Denna typ av 

kunskapskontroll avdramatiserar ordet kunskapskontroll för eleverna. 

Lektionsupplägg som avdramatiserar kontroller av elevers förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp förespråkas av Fleers (2009) som menar att det 

underlättar elevernas inlärning. Under observationerna av lärare 1 utgick hen 

från elevernas redovisningar av laborationens resultat för att kontrollera och 

fördjupa elevernas förståelse för de naturvetenskapliga begrepp de arbetat 

med. Utifrån dessa redovisningar fick sedan eleverna skapa egna texter. Enligt 

Blown och Bryce (2017) utvecklas elevernas förståelse av de 

naturvetenskapliga begreppen positivt när läraren hjälper eleverna att förstå 

innehållet av de begrepp som behandlats under lektionerna. Lärare 1 

berättade att hen även använde sig av exitnotes som kontroll av 

begreppsförståelsen, vilket bekräftades under en av observationerna. Denna 

typ av kontroll avdramatiserar ordet test för eleverna och förespråkas av 

Fleers (2009) som menar att avdramatiserade inslag i undervisningen 

underlättar elevernas inlärning.  Under observationerna av lärare 2 framgick 

att strukturen på de uppgifter som kontrollerar elevernas kunskaper 
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utgörs både av “innehåll-först-perspektiv” på inlärning men även i omvänd 

ordning, vilket gör att inte intervjusvaren bekräftades fullt.  

 

7.6 Felkällor 

Grundtanken till denna studie har varit att undersöka hur lärare introducerar 

naturvetenskapliga begrepp. Utformningen av intervjufrågorna baserades på 

vad tidigare forskning kommit fram till inom detta ämnesområde. Frågorna 

smalnades av så att de inte skulle kunna misstolkas eller ge svar som saknade 

relevans utifrån forskningsfrågorna. Intervjuerna dokumenterades med 

ljudupptagningar transkriberades. Under intervjuerna dök det upp svar från 

lärarna vilka behövde redas ut med ytterligare följdfrågor. Avsikten med de 

genomförda intervjuerna var att de i så stor utsträckning som möjligt skulle 

genomföras på samma sätt. Dock gav de olika svaren upphov till en variation 

av följdfrågor och svar vilket kan ha medfört att innebörden i det som sagts 

har tolkats och analyserats något olika. Utifrån detta är det osäkert på hur min 

inblandning i att tolka och analysera lärarnas svar påverkat resultatet. 

 

Observationen var den del av undersökningen som var knepig att genomföra. 

Svårigheterna ligger i att kunna observera vad som sker samtidigt som 

anteckningar ska föras. Av denna anledning sammanställdes observationerna 

samma kväll som de genomförts i hopp om att så lite som möjligt skulle falla i 

glömska. Under observationen försökte jag smälta in i miljön vilket 

förespråkas av Skolverket (2016). Trots detta kan min närvaro oavsiktligt ha 

påverkat de närvarande i klassrummet under observationerna 

(Skolinspektionen, 2016). Vilket i sin tur kan ha påverkat mina resultat. 

Lärarnas upplägg på de lektioner som observerades var väldigt varierande. 

Det hade varit intressant att få observera lärare 1 under en teoretisk lektion för 

att kunna synliggöra skillnader i tillvägagångssättet. På samma vis hade det 

varit intressant att observera lärare 2 under en praktisk lektion, då lärare 2 

sällan arbetar praktiskt med sina elever. Andra lektionsinnehåll hade av den 

anledningen möjligen kunna bidra till ett annat resultat än det som nu 

framkommit. 

Studiens storlek gör att det är svårt att generalisera resultatet då antalet 

intervjuer och observationer var få till antalet.  

8 Slutsats och fortsatt forskning 

När arbetet med att analysera observationer och intervjuer var färdigt visade 

resultatet att lärarnas intervjusvar till största del överensstämde med vad som 
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framkom under observationerna. De skillnader som framkom visar huruvida 

lärarna utgick från innehållet först eller inte när de introducerade nya 

naturvetenskapliga begrepp samt om lärarna i huvudsak använde sig av ett 

vardagligt språk eller ett naturvetenskapligt språk. Det var eleverna i årskurs 

6 som blev undervisade på ett språk med högre abstraktionsnivå än övriga 

elevgrupper, trots att läraren för årskurs 6 inte klargjort att hen skulle ha 

annat undervisningsupplägg för den årskursen. Vidare kan man se att det 

som framkommit i denna studie är att lärarnas arbete med att introducera 

naturvetenskapliga begrepp stämmer överens med de metoder som forskning 

förespråkar. Lärarnas sätt att arbeta innefattas till stor del av de 

tillvägagångssätt som visat sig effektiva för elevernas utvecklande av 

begreppsförståelse.  

 

Det är viktigt att individanpassa undervisningen då en introduktion av 

naturvetenskapliga begrepp kan passa en elev men inte den andra. Genom 

individanpassning synliggörs problematiken med att utforma en 

undervisning som passar alla, något som lärarna ansåg vara en stor utmaning. 

Trots att forskning visar vad som är gynnsamt för elevernas inlärning är det 

inte bara för en lärare att applicera detta på sin undervisning. Läraren är den 

som har kunskapen om individerna och elevgruppen som ska undervisas och 

utifrån detta anpassa sin undervisning.  

Det framkom i denna studie att lärare i årskurs 6 arbetar mer teoretiskt där det 

förutsätts att eleverna har viss förförståelse för naturvetenskapliga begrepp. 

Dessutom förutsattes årskurs 6 ha förståelse för det naturvetenskapliga 

språket då all undervisning som observerades skedde på ett 

naturvetenskapligt språk. Ett förslag på vidare forskning utifrån detta är att 

undersöka huruvida abstraktionsnivån i det naturvetenskapliga språket ökar i 

takt med elevernas ålder. Om nu abstraktionsnivån i språket ökar och 

eleverna inte lyckats tillägna sig detta språkbruk fullt ut, kan det vara en 

möjlig orsak till att elever och vuxna anser att naturvetenskap är svårt och 

invecklat. 
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10 Bilaga 1 

10.1 Intervjufrågor 

1. Forskning har visat att elever ofta har svårigheter med naturvetenskap och 

det naturvetenskapliga språket eftersom det innehåller många nya ord och 

svåra begrepp. Vad är din erfarenhet av dessa svårigheter? 

2. Hur utformar du ditt arbete med att introducera nya naturvetenskapliga 

begrepp? 

3.    Om du ska introducera ett nytt begrepp, brukar du då i huvudsak först 

introducera själva innehållet för att sedan namnge begreppet eller gör du tvärt 

om? Det vill säga först introducera begreppet och sedan förklara vad det 

betyder? 

4. Hur arbetar du för att eleverna ska få en fördjupad förståelse för de begrepp 

du introducerat? 

5. Kan du beskriva hur du följer upp elevernas förståelse beträffande de 

naturvetenskapliga begreppen som du introducerar? 

6. Vilka egna utmaningar med att introducera nya naturvetenskapliga 

begrepp upplever du? 

.7. Vad har du för tankar och erfarenheter gällande det sociala samspelets 

inverkan på elevernas inlärning av naturvetenskapliga begrepp? 
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11 Bilaga 2 

11.1 Observationsschema 

Observationsschema, hur lärare introducerar naturvetenskapliga begrepp. 

När ? Hur? Vilka ord/begrepp 

används? 

När under 

observationstillfället sker 

det introduktion av nya 

begrepp? 

Hur sker 

introduktionen? 

Muntligt, digitalt, 

lärarlett, samtal? 

Vardagligt 

språk/naturvetenskapligt 

språk? 

 

 

 

Ges 

liknelser/metaforer? 

Lektionens innehåll? Uppföljning? 

Vilka liknelser 

används? 

Hur/vilket 

lektionsinnehåll 

arbetar eleverna med i 

när de arbetar 

självständigt? 

Hur följer läraren upp att 

elever förstått begreppen? 

Samtal?Handuppräckning? 

Test? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


