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Sammanfattning:  

 

Detta examensarbete är uppdelat i två delstudier. Delstudie I har som huvudsyfte att 

undersöka vilka undervisningsmetoder som enligt forskningen anses vara mest framgångsrika 

för att utveckla elevers begreppsliga förmåga inom NO-ämnena för årskurs 4–6. Som ett 

tillägg till detta ämnar delstudie II undersöka hur aktiva lärare arbetar med den begreppsliga 

förmågan med andraspråkselever närvarande i klassrummet. 

 

Delstudie I består av en komparativ systematisk litteraturstudie där texter valts ut enligt 

PICO-metoden och därefter analyserats med en kvalitativ ansats. Delstudie II består av en 

digital enkätstudie som främst är kvantitativ men med inslag av kvalitativ ansats. Enkäten har 

utformats efter de teman som fastställts i delstudie I för att bibehålla en röd tråd genom 

studien. 

 

Resultaten av delstudierna framhåller att en varierad undervisningsgrund som bjuder in till 

kommunikation, meningsskapande och anknytning till elevers vardagskunskaper är främjande 

för progression av den begreppsliga förmågan. Detta kräver ämneskompetens och ett 

didaktiskt engagemang hos läraren. 
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1. INLEDNING 
Intresset för de naturvetenskapliga ämnena har funnits hos mig så länge jag kan minnas men 

tog ny fart under grundlärarutbildningens sjätte termin då kursen ”Naturvetenskap och teknik 

för grundlärare i årskurs 4–6” fanns som tillval. Kursen gav mig tillfälle att utveckla mina 

kunskaper för de naturvetenskapliga ämnena ur ett lärarperspektiv, vilket jag ansåg vara ännu 

mer intressant än det elevperspektiv som jag hade bevarat sedan min egen skolgång. Genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och de fältdagar som jag genomgått under 

grundlärarprogrammet har jag haft tillfället att möta elever mitt i deras lärandeprocess. NO-

ämnena står för några av de ämnen där jag har upplevt att förståelsen av 

undervisningsinnehållet har varierat hos eleverna, något som till viss del även bekräftats i 

omdömen och betyg. En orsak till denna variation i förståelse av den naturvetenskapliga 

undervisningen tror jag kan bero på det stora utbudet av, för eleverna, okända ord och begrepp 

som finns representerade inom de naturorienterande ämnena. 

 

Sverige är idag på många sätt ett mångkulturellt land, vilket även avspeglar sig i den svenska 

skolan. Människor på flykt har resulterat i att ett stort antal nationaliteter möts på en 

gemensam arena – skolan. Ett av skolans uppdrag är enligt Lgr11 (Skolverket 2017a) att 

säkerställa så att undervisningen bedrivs främjande för ”elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (s. 8). Inom de tre naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi är det 

dessutom fastställt att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att använda 

ämnesspecifika ord och begrepp samt få förståelse för modeller och teorier och därigenom 

kunna förklara och se samband med omgivningen, naturen och människan (Skolverket 2017a, 

s. 159, 169, 180). 

 

De naturorienterande ämnena behandlar många konkreta ämnesspecifika ord och begrepp, 

men de omfattas även av en mängd ord och begrepp av mer abstrakt art. Detta kan medföra 

svårigheter i förståelse, vilket kan verka inlärningshämmande om inte undervisningen möter 

upp eleverna i deras förkunskaper inom området. Svanelid (2014) bekräftar detta och menar 

att begreppsförståelse utvecklas genom att lära sig att sätta begreppen i en, för den lärande, 

förståelig kontext. Läraren bär ansvaret för att skapa tillfällen att utöva och utveckla förmågan 

i olika sammanhang, tydliggöra behovet av begrepp samt synliggörandet av dem för eleverna 

(Svanelid 2014, s. 62–63).  

 

I ett tidigare arbete under grundlärarutbildningen undersökte jag vilka undervisningsmetoder 

som enligt forskningen ansetts som mest framgångsrika för lärande inom de naturorienterande 

ämnena. Genom analys av litteraturen i undersökningen framkom det att en bred och varierad 

undervisningspraktik bidrar till gynnsamt lärande, men den mest framstående faktorn för goda 

resultat bedömdes vara aktivt engagemang och samspel mellan lärare och elever. Som 

blivande lärare inom NO-ämnena känns det aktuellt att undersöka och analysera hur lärare 

arbetar för att främja detta. Mitt intresse i denna studie har sitt fokus i att undersöka vad 

vetenskaplig litteratur säger om lärares arbete med elevers begreppsutveckling i NO-ämnena. 

Detta kan vara till fördel för de som arbetar med undervisning, så som lärare, lärarutbildare 

och lärarstudenter. Även om studien inte skulle tillföra något nytt till området kan det vara 

positivt att reflektera över de olika undervisningsmetoderna vilka presenteras som 

framgångsrika för utökad begreppslig förståelse för att sedan analysera dem mot egna 

metodval. Som komplement till detta, efter erfarenheter från min VFU, vill jag undersöka om 

lärare anser att den ordinarie undervisningen påverkas när andraspråkselever närvarar i 

klassrummet och i sådant fall på vilket sätt. 
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1.1 Bakgrund med litteraturgenomgång 

I detta avsnitt ges en överblick av hur begrepp belyses i läroplanen för grundskolan, olika 

lärandeteorier och tankar från naturvetenskapliga texter vilka samtliga har en koppling till 

studiens syfte och frågeställningar. Bakgrunden utgår från vad som står i de svenska 

styrdokumenten för de naturorienterande ämnena, internationella mätningar samt inom 

populärvetenskaplig litteratur för området. 

 

1.1.1 Läroplanen – med fokus på begrepp 
Naturorienterande ämnen är ett samlingsnamn för ämnena biologi, fysik och kemi. Ämnena 

benämns tidigare i den svenska skolan som naturvetenskap eller naturkunskap och har som 

syfte att kommunicera den vetenskapliga bilden av vår omgivning. Sjøberg (2010) menar att 

den naturvetenskapliga undervisningen under de senaste fem decennierna har förändrats från 

att ofta handla om ”en samling begrepp, lagar och teorier, utan något klargörande av vad som 

var viktigt och oviktigt” till att vara mer relevant för eleverna. Vidare hävdar Sjøberg (2010) 

att naturvetenskapen i skolan omfattar en stor mängd ord och begrepp som sätter press på att 

de befästs på rätt sätt. Risker finns i att eleverna endast lär sig om dem ytligt inför någon form 

av kunskapsavstämning, exempelvis skriftliga test. Det är istället att föredra att sätta orden 

och begreppen i en större förståelse och hellre fokusera på färre begrepp, men med djupare 

inlärning. Lärandeprocessen har idag fått en större betydelse istället för att kunskap enbart ska 

handla om att kunna återge rätt svar eller produkt (Sjøberg 2010, s. 215, 504, 514).   

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket 2017a), vittnar det centrala innehållet för 

ämnet biologi om flera begrepp som ska behandlas genom undervisningen och stötta eleverna 

i att bli förtrogna med under årskurserna 4–6. En förmåga som undervisningen ämnar 

utveckla är att kunna ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället” (s. 159). För betyget 

E ska eleven i biologi dessutom kunna framföra och bemöta åsikter, argumentera, formulera 

och föra ”enkla och till viss del underbyggda resonemang”. Den enda formulering som 

framgår för bedömningen av begrepp är enligt kunskapskraven att ”Eleven har 

grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel 

på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp”, med progressionen 

”relativt god användning” samt ”god användning” (Skolverket 2017a, s. 163).  

 

För ämnena fysik och kemi ser upplägget snarlikt ut som det som är fastställt för biologi. I 

kursplanernas syfte framgår det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att 

använda fysikens respektive kemins begrepp likt den formulering som råder i kunskapskraven 

för biologiämnet. Sett till det centrala innehållet för de tre olika ämnena innebär det att det är 

många begrepp som ska behandlas genom undervisningen. Trots att förtrogenhet med begrepp 

ingår i respektive ämnes syfte är användningen av begrepp endast representerad genom en 

mening för vartdera ämnet i kunskapskraven (Skolverket 2017a, s. 169, 174, 180, 184). 

 

1.1.2 Skolverkets publikationer och internationella mätningar 
Svenska skolelever har under några år presterat sämre i de naturorienterande ämnena än andra 

länder anslutna till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Detta 

har framkommit enligt internationella mätningar såsom PISA (Programme for International 

Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 

De negativa resultaten i mätningarna har legat till grund för revideringar av läroplanen för 

grundskolan och har till viss del bidragit till ett ifrågasättande av undervisningen i 

grundskolan. Resultatet i den senaste PISA-undersökningen gjord år 2015 pekar dock på en 

uppgång av resultat i jämförelse med de senaste årens nedgång. Något som också har 
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framkommit i resultaten är att elever med utländsk bakgrund har förbättrat sina resultat från 

föregående mätning, om än marginellt (Skolverket 2016, s. 6–7). Pettersson och Wester 

(2017) beskriver Sverige som ett ”genomsnittsland i OECD” vad gäller likvärdighet i 

undervisningen. Vad som avgör detta är de socioekonomiska förutsättningarna som vägs in i 

mätningen där bland annat andelen utlandsfödda elever påverkar resultaten, dock inte med 

avgörande betydelse för Sveriges del (Pettersson & Wester 2017, s. 498). En orsak till de 

tidigare försämrade resultaten har istället förklarats kunna bero på elevers brist på intresse för 

NO-ämnen, men kan till viss del också bero på lärares avsaknad av ämneskunskaper. 

Wickman och Persson (2009) nämner att även om den undervisande läraren har goda 

ämneskunskaper så är inte detta synonymt med att läraren innehar tillräcklig social förmåga 

eller kompetens att bemöta eleverna i deras kunskapszon. De menar att det är högst relevant 

för lärare att utöver ämneskompetens inom sitt undervisningsområde även vara rustad med 

goda allmänpedagogiska egenskaper och metoder. Det räcker inte att endast ha ett eget 

intresse för naturvetenskap, den undervisande läraren måste också ha en uppfattning om 

elevernas intresse för naturvetenskapen. En förutsättning för detta är synen på lärande att ”det 

är eleverna som ska lära sig, inte läraren som ska lära ut” (s. 13). Undervisningen är en viktig 

del av elevernas lärande men som också är beroende av att läraren har insikt i de individuella 

elevernas behov och därigenom strukturerar och genomför undervisningen i rätt nivåer 

(Wickman & Persson 2009, s. 14, 122).  

 

Vidare menar Wickman och Persson (2009) att den naturorienterande undervisningen kan 

tyckas komplex för många elever då de inte kan relatera dess innehåll till det verkliga livet. 

Ord och begrepp som kanske används på ett visst sätt i vardagen kan få en helt annan 

innebörd inom naturvetenskapen, vilket innebär en omställning av uppfattningar (Wickman & 

Persson 2009, s. 124). Ett exempel på detta skulle kunna vara i kemiundervisningens område 

syror och baser, där många elever ofta tänker att motsatsen till en syra är något sött. Svaret 

kommer som en direkt koppling till elevernas vardag, där begreppet sött ses mer elevnära än 

begreppet bas. Detta kan vara problematiskt att hantera när det finns andraspråkselever i 

klassrummet som ska ta del av samma ämnesinnehåll. Elmeroth (2017) benämner det passiva 

respektive det aktiva ordförrådet. Hon menar att samtliga elever, oavsett ursprung, gynnas om 

undervisningen lägger vikt vid att bygga upp förförståelsen av ämnesspecifika ord och 

begrepp. Genom att sätta ord, begrepp, modeller eller fenomen i olika sammanhang eller göra 

ombeskrivningar av dem breddas elevernas personliga och gemensamma repertoar och 

sammanlänkas med mer vardagliga och införstådda förklaringar. Detta kan leda till att delar 

av det passiva ordförrådet aktiveras och därigenom används med förtrogenhet av eleverna. 

Här skapar studiehandledning inom modersmålet goda förutsättningar att bredda och bygga 

vidare på andraspråkselevers kunskapsbas (Elmeroth 2017, s. 78–79, 94–96). Skolverkets 

lägesbedömning (2017b) instämmer i att andraspråkelevers lärande underlättas genom att 

stärka undervisningen med stöd på sitt eget modersmål. Studiehandledning är en viktig del för 

att förtydliga och sätta ord och begrepp i relation till modersmålet (Skolverket 2017b, s.13–

14). En rapport om språkbildande i NO som Skolverket (2012) publicerat visar att den 

undervisande läraren måste vara lyhörd inför elevgruppens frågeställningar till 

undervisningsinnehållet när ämnesspecifika ord och begrepp används. På så vis kan läraren 

tydliggöra eller omformulera eventuella oklarheter och stegvis integrera eleverna i det 

naturvetenskapliga språkbruket (Skolverket 2012). Att på ett bryggande sätt introducera det 

naturorienterande skolspråket och sätta det i olika sammanhang ger exempel på hur språket 

kan användas i anknytning till vardagen vilket gör det mer relationellt och konkret.  
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1.1.3 Begreppssynen inom det teoretiska ramverket 
Synen på kunskap och lärande har förändrats genom tiderna som en del av samhällets 

utveckling. I samband med detta har även läroplaner för grundskolan reviderats genom åren 

och har baserats på olika perspektiv, eller teorier, för lärande. Teorierna kan beskrivas som 

tanketraditioner vilka styr våra handlingar och sker på ett mer eller mindre medvetet sätt. Den 

pragmatiska, den kognitiva och den sociokulturella kunskapssynen ter sig olika i tankar kring 

undervisningen. Teorierna har vissa skillnader i lärandeprocessen kring utökad 

begreppsförståelse, men det förekommer även en del likheter. De teoretiska utgångspunkterna 

påverkar forskares sätt att analysera och hantera data i undersökningar, varför detta avsnitt ger 

en kort genomgång av dem. Den litteratur som sammanställts och analyserats under resultat 

utgår från olika perspektiv på lärande varför läsaren bör göras medveten om dessa. Detta 

avsnitt syftar således till att introducera de olika lärandeteorierna för läsaren samt göra denne 

medveten om vilka förutsättningar som tolkning och bearbetning av data har utgått ifrån. 

 

Det kognitiva perspektivet – en inre drivkraft 
Under 1950-talet växer det kognitiva perspektivet fram och ger nya synsätt på barns 

utveckling. Det finns flera sidospår inom perspektivet, men gemensamt syftar kognitivismen 

till att barnets självstyrda tankar och det meningsfulla lärandet har en given plats. Det finns 

även ett intresse av att lära om vad som händer inom oss då människan erhåller kunskap och 

hur begreppsbildande sker. Säljö (2017) förklarar att lärande inte sker enbart genom att 

reagera på omgivningen, utan är något som människan är kapabel att skapa för sig själv 

genom bland annat iakttagelse. Denna del av den kognitiva traditionen tillfaller vad man 

kallar rationalismen, som betyder förnuft (Säljö 2017, s. 220–221). 

 

En stor förespråkare av kognitiva strukturer var Jean Piaget (1896–1980), som ansåg att 

barnet utvecklas i olika stadier. Processen startar vid födseln och först när barnet gått igenom 

ett stadie kan det gå vidare till nästa. Phillips och Soltis (2014) menar att Piaget ansåg barnet 

vara utforskare av sitt eget lärande och att utvecklingen baseras på barnets inre drivkraft. 

Genom att uppleva och erfara tillgodoser barnet sig nya kunskaper. Barnet kan observera, 

härma och testa sig fram för att nå nya insikter. Piaget menade att barnet gör egna individuella 

kognitiva strukturer, alltså inre system, för olika lärande. Systemet konstrueras genom en 

naturlig inre process där minnessystem skapas. Att öppna en dörr kräver ett minnessystem för 

att; greppa handtaget, trycka ned det och sedan skjuta dörren framåt för att kunna öppna den 

och gå ut. Barnet erhåller lärande genom in- och utlärning och bygger på nytt lärande genom 

kunskap, reflektion och bildandet av sammanhang (Phillips & Soltis 2014, s. 69–70, 87). 

Säljö (2017) menar att Piaget studerade barnets ”tänkande som en process och inte enbart som 

en produkt”, och då särskilt för att hitta logiska strukturer (Säljö 2017, s. 231). 

 

Vidare hävdar Säljö (2017) att Piaget ansåg att barnet lär sig om sin omgivning genom att 

anpassa sig till den. Barnet breddar sin syn på världen i takt med att de assimilerar och bygger 

på den redan erfarna kunskapen. När barnet istället kommer i kontakt med något som inte 

stämmer överens med den världsbild det känner till innebär det att barnet måste 

ackommodera, det vill säga göra sin verklighet anpassad efter den nya erfarenheten. Ett träd 

som växer i skogen kan också fällas, bli till ved och ritpapper. För att förstå detta samband 

måste barnet ackommodera sitt synsätt av ett träd. Denna typ av insikter gör enligt det 

kognitiva perspektivet barnet redo att träda in i nästa utvecklingsstadium (Säljö 2017, s. 231–

232). Phillips och Soltis (2014) menar att perspektivet även belyser det faktum att förståelsen 

för olika begrepp och i vilken kontext dessa presenteras är av betydelse för lärandet (Phillips 

& Soltis 2014, s. 79–80). Även Säljö (2017) menar att Piaget drev studier inom 

naturvetenskap för att få insikt i barnets tankeprocess att förstå naturvetenskapliga begrepp. 
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Han förespråkade den rationalistiska synen på tänkande som säger att människan har en 

uppsättning av begrepp inom sig, men att dessa är vardagliga och måste anpassas till den 

vetenskapliga betydelsen för att bli meningsfulla (Säljö 2017, s. 238–239). Andersson (2008) 

beskriver Piagets syn på förståelse för begrepp som att det uppstår i en kontext och med ett 

ursprung ur vilket stadie som barnet befinner sig i. Begreppsutvecklingen är därför en produkt 

av situationen (Andersson 2008, s. 19).  

 

Det pragmatiska perspektivet – Learning by doing 
John Dewey (1859–1952) är ett välbekant namn inom pragmatismen. Han förespråkade 

främst sambandet mellan lärande och nytta, men även det demokratiska sambandet mellan 

elev, lärare och samhälle. För att lära måste det finnas en koppling mellan vad som ska läras 

och hur det kan användas, där tänkande och lärande ses som praktiska förmågor hos individen 

(Phillips & Soltis 2014, s. 63; Säljö 2017, s. 242, 317). 

 

Språket ger tanken kraft och därför anses utbildningens viktigaste verktyg vara just språket. 

Aktiv diskussion introducerar nya synsätt, frågeställningar och argumentationstekniker. 

Dewey framhöll att om undervisningen isoleras till att vara enbart teoretisk kan det innebära 

svårigheter i avgörandet om vad som är viktigt och kan leda till att elever memorerar valda 

delar för att leverera bra provresultat - medan det värdefulla förbises. För att förebygga 

memoreringskunskap uppmuntrade Dewey till att kombinera praktisk och teoretisk 

undervisning. Ett sätt att lyckas med detta är enligt Dewey att arbeta med inquiry som metod. 

Inquiry kan översättas till problembaserat lärande på svenska och innebär att eleven är aktiv i 

processen mot lösningen (Säljö 2017, s. 247–249). Vidare beskriver Säljö (2017) att Dewey 

menade att pedagogens uppgift borde vara att bygga vidare på elevens erfarenheter, vara 

mottaglig för dess tankar och hitta sätt att utveckla dessa. Skolans roll är enligt pragmatismen 

att fånga upp var i lärandeprocessen eleven befinner sig och sedan hjälpa till att utveckla de 

delar som eleven inte kan lära på egen hand. Förhållandet mellan teori och praktik är ett 

samspel där det ena inte kan utesluta det andra och det är först när människan praktiskt löser 

situationer som det verkliga lärandet sker. Att se problemet, utvärdera det och försöka nå en 

lösning är delar av processen enligt pragmatismen. Genom att hitta fel lösning så leder det till 

att nya erfarenheter skapas och utökar våra kunskaper (Säljö 2017, s. 243, 246, 249). 

 

Dewey ansåg att undervisningen var allt för teoretisk och ville reformera den traditionella 

skolan efter samhället och därmed göra den till en demokratisk mötesplats. Detta banade väg 

för att utbildningen skulle vara anpassad efter elevens individuella behov, personliga 

förutsättningar och förkunskaper. Eleven måste medvetandegöras och lärandet måste sättas i 

handling och gemenskap, ett så kallat situerat lärande, för att det ska ses som meningsfullt 

(Phillips & Soltis 2014, s. 64–65, 89, 98). Säljö (2017) berättar att skolans och lärarens syfte 

enligt Dewey var att utöka elevens erfarenheter, skapa förutsättningar för nya och bereda 

eleven för ett demokratiskt leverne enligt samhällets behov. För att lyckas med detta måste 

skolkunskaperna möta upp i de vardagskunskaper som eleverna besitter (Säljö 2017, s. 244–

245). Här finns paralleller med de grundläggande värden som läroplanen (Lgr11) tar upp. 

Skolan är baserad på en demokratisk grund och ämnar ge elever de verktyg och den lust som 

behövs för lärande. Eleven har enligt läroplanens strävan mot en likvärdig utbildning rätt att 

själv utforska sin personlighet i samspel med skolan för att förstå vilka metoder som passar 

enligt individuella förutsättningar.  

 

Deweys liknelse mellan en karta och ett läroämne speglar den åsikt han hade om skolan. 

Befinner man sig på okänt område kan en karta vara bra att ha, men den kan inte ersätta att 

individen själv måste ges tillfälle att undersöka för att lära känna området utan den. Dewey 



 6 

menade inte att den lärarledda undervisningen skulle bort, men att den borde anpassas efter 

lärandets förutsättningar. Detta sker bäst när eleverna påverkar, tänker och problematiserar sig 

till nya kunskaper, även förklarat som “learning by doing” (Phillips & Soltis 2014, s. 98). 

 

Det sociokulturella perspektivet – kollektivt lärande 
Det sociokulturella perspektivet uppkom under 1920-talet genom Lev Vygotskij (1896–1934), 

men fick sitt genomslag runt 1980-talet. Vygotskij undersökte omgivningens påverkan och 

relation till eleven i vägen till lärande (Phillips & Soltis 2014, s. 91). Säljö (2017) förklarar att 

synen på lärande är lik pragmatismens i åsikt om att kunskap inte skapas ensamt genom teori 

eller praktik. Varje fysisk handling har en bakomliggande tanke och i alla situationer där 

lärande uppnås finns förutom fysisk handling även plats för kunskap. Samarbetet mellan teori 

och praktik är ständigt och lärande sker fortlöpande genom att uppleva och reflektera över sin 

omgivning. Den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, 

ZPD) var Vygotskijs riktlinje för lärande, som innebär att den lärande hela tiden utvecklar sitt 

intellekt efter den nivå som är aktuell för stunden. Han menade att när en ZPD har bemästrats 

så kan övergång till en ny ZPD ske. Säljö (2017) lyfter fram att det betyder att vårt lärande 

inte har någon begränsning, men att vi behöver ledning av någon mer kunnig inom området. 

Detta fenomen kallas för scaffolding och betyder att ett visst stöd kan ges till eleven i början 

av ett nytt lärande men ska så småningom tas bort för att låta eleven själv klara av uppgiften. 

Processen visar vikten av samspelet mellan pedagog och elev (Säljö 2017, s. 256, 260–261). 

 

Vygotskij ansåg att människan använder olika typer av mediering, det vill säga verktyg eller 

redskap, när vi försöker förstå vår omvärld. Med det menas att vi inte upplever världen direkt, 

utan att vi gör det via exempelvis språk och materiella redskap. Säljö (2017) menar att vi 

använder dessa varje dag - när vi pratar med familj, vänner eller lärare. De hjälper oss att bli 

bekanta med den sociala omgivningen, bidrar kollektivt till utvecklandet av vår identitet och 

är ständigt förekommande, och därav en förutsättning för lärande. Lärande sker genom 

appropriering som kan översättas till att “bekanta sig”. Detta sker redan under barnets första 

tid i livet som kallas för den primära socialisationen, där barnet lär sig finmotorik, enkla 

begrepp och kommunikationsvägar. Den kompletteras sedan med den sekundära 

socialisationen, där ytterligare utveckling av kunskaper sker. Vygotskij var i denna övergång 

särskilt intresserad av hur processen och lärandet mellan förståelse för vardagsspråket 

utvecklas till förståelse för ett mer vetenskapligt, ämnesspecifikt språk. Skolans roll i 

förmedlandet av erfarenheter, ansågs enligt Vygotskij vara att barnet tillsammans med 

pedagoger och skolkamrater skulle ges utrymme att bekanta sig med lärprocesser i form av 

egna aktiviteter, diskussioner och undersökande. Barnet behöver med andra ord hjälp på ett 

kollektivt vis för att utveckla tydligare begrepp (Säljö 2017, s. 253, 258–259). 

 

Den sociokulturella synen på utbildning är aktuell i dagens globaliserade samhälle genom 

dess insikt i att med kulturell mångfald följer nya synsätt på lärande. Den betonar vikten av att 

utbildningens upplägg behöver ha utrymme för variation beroende av de individuella 

förutsättningarna. Perspektivet drar fördel i att det inte finns någon bestämd pedagogik kring 

hur den ska användas och går att tillämpa i skolan med läroplanen (Lgr11) som utgångspunkt 

(Säljö 2017, s. 262). Ett sociokulturellt perspektiv innebär att läraren måste ha öppenhet och 

förståelse för att olika värderingar kan existera i klassrummet och utifrån dessa finna verktyg 

för att bemöta dem på ett bra sätt. Detta stämmer väl in på riktlinjen om läroplanens 

värdegrund och uppdrag. Gibbons (2013) menar att språket alltid är bundet till olika 

sammanhang, där situationskontexten benämns. Språket är sammankopplat med situationen 

och har ett komplext förhållningssätt som lärare måste anamma när de arbetar med 

utvecklandet av den begreppsliga förmågan i undervisningen. En förutsättning för 
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framgångsrikt lärande med andraspråkselever närvarande i undervisningen är enligt Gibbons 

den sociokulturella synen på lärande, där samarbetet är centralt för språkutvecklingen 

(Gibbons 2013, s. 28–29, 36–37). 

 

1.1.4 Begreppsbildande ur ett populärvetenskapligt perspektiv  
Sjøberg (2010) talar om naturvetenskapens tre dimensioner, vilka beskrivs som produkt, 

process och social institution. Med produkt menas de lagar, teorier och begrepp som omfattas 

av naturvetenskapen. Processen handlar om metodiken och arbetssätten för området, där 

Sjøberg (2010) menar att ”naturvetenskapen kan uppfattas som ett verb”, det vill säga en 

aktivitet där man gör något. Den sista dimensionen, den sociala institutionen, handlar om hur 

området behandlas i samhället både i aktuell tid och historiskt. Vidare hävdar Sjøberg (2010) 

att det naturvetenskapliga språket är komplext, med en variation av begrepp och uttryck. För 

att göra dessa begripliga för individen måste det föras en god kommunikation kring dem. 

Detta kan innebära att även vardagliga uttryck för orden används, för att sedan genom en inre 

utveckling hos individen omvandlas och modifieras till mer vetenskapliga. Vad gäller elevers 

språkbruk är det inget skolan och läraren kan kontrollera då ”det är inte vi som äger orden”, 

med syftningen att eleverna själva reglerar sitt språk. Skolan kan däremot hjälpa till med 

förståelse för dess kontext (Sjøberg 2010, 213–215). Andersson (2008) menar att läraren har 

ett stort ansvar att bjuda in eleverna i den undervisningskultur som NO-ämnena omfattar. 

Detta avser såväl tankesätt, ämnesspecifika ord och begrepp samt kommunikation och ramar 

för kulturen. Undervisningen måste möta eleverna vid den kunskapsnivå de befinner sig, för 

att sedan bygga på denna successivt. Det vetenskapliga synsättet är centralt i den 

naturorienterande undervisningen, varför läraren måste visa möjligheter att ingå i detta 

synsätt. Att presentera naturvetenskapliga begrepp och sedan bryta ned dem till en greppbar 

nivå genom vardagsspråket gör att lärandet blir mer överkomligt och får ett socialt 

sammanhang. Språket som används till vardags skiljer sig från det vetenskapliga språket, men 

det råder ett viktigt och komplicerat samband mellan dem. Andersson (2008) menar att elever 

har lättare att minnas de vardagliga begreppen över tid än de naturvetenskapliga. Detta kan 

med fördel beaktas vid introduktion av nya begrepp för att sträva efter kopplingar som leder 

till ett långsiktigt lärande. Elever måste tillåtas att vandra mellan det vardagliga och det 

naturvetenskapliga tänkandet för att utveckla den begreppsliga förmågan (Andersson 2008, s. 

21, 25–26). 

 

Strömdahl (2002) menar att denna övergång mellan vardagskunskap och naturvetenskap är 

svår att brygga på grund av sina olikheter. Han menar att kontexten har en stor betydelse i 

meningsskapandet av begrepp och att svenska elevers brist i begreppsförståelse eventuellt kan 

speglas genom att undervisningen saknar tillräckligt med tillfällen att lära sig inom en 

relevant kontext (Strömdahl 2002, s. 9). Säljö och Wyndhamn (2002) beskriver att 

problematiken i övergången av språk kan bero på att det inte görs tydliga skillnader på 

begrepp och termer. En term som sur används på flera sätt inom vardagsspråket, exempelvis 

som beskrivning av humör eller smak, medan det inom kemins språk står för något annat. De 

menar att den sociokulturella synen på lärande stämmer överens med hur människan lär sig, 

där egna erfarenheter har byggt upp individens vardagsspråk. Det är först i kontakt med andra, 

mer kunniga, som språk inom olika diskurser kan erövras. Detta omfattar även den 

naturvetenskapliga diskursen, där individen genom interaktion med andra får större förståelse 

för det ämnesspecifika språkbruket (Säljö & Wyndhamn 2002, s. 29, 37, 40). 

 

Schoultz (2002) berättar om att den begreppsliga förmågan inte går att studera direkt, men det 

går att se spår av den i kommunikationen och samspelet mellan människor. Han menar att 

Piaget lade den grund som idag svarar för tänkandet kring begreppsförståelse och har baserat 
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på detta undersökt sambandet mellan Piagets teori på förvärvandet av begreppsförståelse med 

Vygotskijs sociokulturella teori. En skillnad mellan teorierna är att skriftliga test av elevers 

kunskap kan begränsa dem att visa enbart det som repeterats inför testet, där eleverna ger 

skriftliga förklaringar utifrån den kontext som de har erfarenhet av. Genom muntlig 

framställning och förståelse för sammanhanget kan andra svar erhållas. Detta på grund av att 

det räcker med små variationer i språket för att skapa andra sammanhang för eleverna, vilket 

innebär att muntliga test ger möjlighet till andra perspektiv som ett skriftligt test inte kan 

frambringa. Med denna kunskap menar Schoultz (2002) att det inte är konstigt att nationella 

och internationella test kan vara avvikande från den bedömning som görs i exempelvis ett 

klassrum, då eleven i de skriftliga testen lämnas ensam att göra tolkningar av frågorna 

(Schoultz 2002, s. 43, 46–48, 54).  

 

Elstgeest och Harlen (1996) menar att naturvetenskapen hjälper barnet att studera sin 

omgivning. Genom att försöka sig förstå och undersöka varför ett fenomen inom 

naturvetenskapen sker och lära sig orden och begreppen till det, ges en ”dubbel utdelning” till 

eleverna. De får insyn i processen och en förståelse för fenomenet samt utvecklar den 

begreppsliga förmågan att sätta fenomenet i en kontext. Vidare belyser författarna det faktum 

att många elever saknar de förberedande erfarenheter de förväntats ha förvärvat under 

grundskolans mellanår när de övergår till grundskolans senare år. Ofta saknas grundläggande 

förståelse för naturvetenskapens karaktär och upplägg, det vill säga att ha utvecklat en 

metodik för att bearbeta information om företeelser inom de naturvetenskapliga ämnena 

(Elstgeest & Harlen 1996, s. 10, 12–13).  

 

Avsaknad av tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper menar Elstgeest och Harlen (1996) 

kan bero på den mekaniska undervisning som skolan till stor del omfattas av. Läraren har ofta 

byggt upp en auktoritet hos eleverna som innebär en viss struktur i undervisningen. Den 

struktur som baserar på ordning och reda och som anses vara grundpelare för att nå studiero, 

hämmar ibland den mer undersökande delen av naturvetenskapens karaktär. Detta kan riskera 

att det experimentella lärandet eller de öppna diskussionerna ges liten eller ingen plats i 

undervisningen. Det är läraren som bjuder in till och utvecklar elevers frågevanor och hur 

produktiva dessa frågor blir. Genom att uppmuntra spontana frågor och skapa ett klimat som 

bjuder in till ett samspel mellan elever och lärare så utvecklas elevernas iakttagningsförmåga 

och därigenom begreppsliga förmåga. Det är viktigare att få frågor och svar från eleverna 

oavsett dess riktighet, än att de uteblir. Det är delaktigheten i diskussionen som står i centrum 

för lärandet (Elstgeest & Harlen 1996, s. 21–22, 58, 75). Vidare menar Elstgeest och Harlen 

att barnet agerar efter dess egna förkunskaper och den individuella uppfattningen av vad som 

är rätt eller fel. Det går inte att enbart förklara ett nytt begrepp, utan barnet måste ges tillfälle 

att bygga upp det på nytt och bemöta den nya kunskapen med den redan befintliga. I 

processen att lära om naturvetenskapliga begrepp måste eleven få träna upp sin förmåga att 

iaktta för att kunna uppmärksamma både likheter och olikheter. När eleverna gör iakttagelser 

är det sedan viktigt att hjälpa dem sätta dessa i en kontext så att det får koppling till det 

relevanta lärandet. Ett lärande sker således inte isolerat, utan det sker i kommunikation och i 

diskussion med omgivningen. Att pröva och ompröva erfarenheter leder till en vidgad 

begreppslig förståelse (Elstgeest & Harlen 1996, s. 38, 42, 104, 139). 

 

1.1.5 Sammanfattning av bakgrund 
De nämnda teoretiska perspektiven på lärande har gemensamt att de bygger på en 

elevcentrerad grund och att de har intresse för hur barnet utökar dess kunskaper. 

Kognitivismen syftar till att barnet eller eleven själv styr sitt lärande genom en inre drivkraft, 

medan pragmatismen och den sociokulturella teorin anser att lärande sker i samarbete med 
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omgivningen. Kognitivismen och pragmatismen ställer sig relativt lika till barnets första 

skede i livet, ungefär till två års ålder. Därefter blir olikheterna allt större. Båda teorierna 

baserar på elevcentrerade undervisningspraktiker som utgår från barnets utveckling och 

lärande, där Piaget ansåg att om barnet befann sig i rätt stadium kunde det lära sig utan 

stöttning från omgivningen, medan Dewey, likt Vygotskij, ansåg att det fanns ett samspel med 

den. De två sistnämnda ansåg att lärande sker genom aktiviteter och inte genom att enbart 

observera händelser och få dem förklarade (Säljö 2017, s. 236, 238, 264, 317). Pragmatismen 

och det sociokulturella perspektivet har också gemensamt att de ser språket som ett medel för 

kommunikation (Phillips & Soltis 2014, s. 93). Det sociokulturella perspektivet innebär att 

lärandet styrs av relationer, där samspelet med omgivningen påverkar processen. Detta synsätt 

ifrågasätter den kognitivistiska synen på att alla barn utvecklas i samma takt, då människan 

kommer från många olika kulturer som kan ha skilda värderingar. Kulturen och miljön har en 

stor betydelse för hur, vad och varför barnet lär sig. Nederlag i kunskap ska ses som fel i 

utbildningens upplägg eller pedagogens bedömning av aktuell ZPD, hellre än att felet hamnar 

hos individen. Kopplingen mellan intellekt och språk är nära. Via språket kan vi kommunicera 

med varandra och skapa förståelse för kulturskillnader samt bidra till utveckling av det 

globaliserade samhället och det var förmodligen därför Vygotskij ansåg språket vara 

“redskapens redskap”. Säljö (2017) menar att även Dewey betonade att skolan ska rusta 

eleverna för att kunna argumentera förtroget i ett demokratiskt samhälle med hjälp av olika 

kunskapsbegrepp. För att klara av detta måste elevernas nya kunskaper ta vid hos de befintliga 

(Säljö 2017, s. 256, 263–265). Detta har förankring i vad Elmeroth (2017) anser om det 

passiva, kontra det aktiva ordförrådet, vilket innebär att barnet kan besitta ett ordförråd som 

det inte alltid har en kognitiv förmåga att använda. Här måste vardagsspråket möta 

skolspråket och sättas i kontext för en utveckling av den begreppsliga förmågan (Elmeroth 

2017, s. 95). För att utveckling ska ske för varje individ måste den undervisande ha insyn i 

varje elevs utgångsläge. Genom att öppna upp för övergångar mellan det vardagliga språket 

och det naturvetenskapliga språket skapas förutsättningar för lärande enligt naturvetenskapens 

karaktär (Schoultz 2002, s. 46; Strömdahl 2002, s. 9; Säljö & Wyndhamn 2002, s. 37). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete har som huvudsakligt syfte att genom delstudie I undersöka vad forskningen visat 

vara gynnsamma faktorer för elevers lärande av ämnesspecifika ord och begrepp inom NO-

ämnena i årskurs 4–6. Förhoppningen är att genom undersökningen kunna urskilja och bidra 

med effektiva och framgångsrika strategier i undervisningen som verkar utvecklande för 

elevernas begreppsliga förmåga. Som tillägg till huvudsyftet ämnar delstudie II att jämföra 

hur aktiva lärare förhåller sig till resultaten i delstudie I och undersöka om undervisningen ser 

annorlunda ut med andraspråkselever närvarande i undervisningen. Denna undersökning avser 

ge svar på följande frågeställningar: 

 

Delstudie I – Systematisk litteraturstudie: 

• Hur kan lärare arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp i NO i årskurs 4–6 för att 

utveckla elevers begreppsliga förmåga, enligt tidigare forskning?  

 

Delstudie II – Digital enkätundersökning: 

• Hur arbetar lärare idag med ämnesspecifik begreppsförståelse med andraspråkselever i 

klassrummet? 
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2. METOD 
Under metodavsnittet presenteras studiens design, ges en redogörelse av begreppen validitet 

och reliabilitet samt problematiseras vilka etiska överväganden som gjorts i delstudierna. 

Delstudiernas datainsamlingsmetoder presenteras följt av att urvalsprocessen beskrivs i ett led 

för att objektivt kunna följa undersökningarna mer ingående. Fortsättningsvis följer en 

genomgång av använda databaser för eftersökning av litteratur samt analysmetod av litteratur- 

respektive enkätinnehåll. Slutligen beskrivs i avsnittet om den kvalitetsgranskning som 

genomgåtts av litteraturen i delstudie I och vilka teman som identifierats i analysen.  

2.1 Studiens design 

Detta examensarbete består av två delstudier som kommer att sammankopplas i 

diskussionsavsnittet. För att få en överblick av vad som av forskningen anses vara 

framgångsrika undervisningsmetoder för att nå utvecklad begreppsförståelse inom de 

naturorienterande ämnena kommer en systematisk litteraturanalys att genomföras. Denna 

kommer återkommande i examensarbetet att benämnas som ”Delstudie I – Systematisk 

litteraturstudie”. Detta är en komparativ litteraturstudie med kvalitativ ansats där tidigare 

vetenskapliga rapporter och avhandlingar har bearbetats och analyserats för att hitta likheter 

och skillnader med belysning på begreppsutvecklande undervisning i grundskolans mellanår.  

 

Som komplement och för att få en generell inblick i hur lärare idag arbetar med 

ämnesspecifika ord och begrepp i NO-undervisningen i årskurs 4–6 kommer en undersökning 

genom en digital enkät att konstrueras och skickas ut till yrkesverksamma NO-lärare. Denna 

del av examensarbetet kommer vidare att benämnas som ”Delstudie II – Digital 

enkätundersökning”. Enkäten, som är den mindre och empiriska delen av examensarbetet, är 

utformad efter examensarbetets syfte och frågeställningar som NO-lärare inom årskurserna 4–

6 fått besvara. Svaren har analyserats med huvudsakligen kvantitativ men med inslag av 

kvalitativ ansats för att i diskussionsavsnittet slutligen jämföras med resultaten för delstudie I. 

2.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är definitionen av att upprepat kunna nå samma mätvärde i en undersökning. 

Reliabilitet är namnet på det mätvärde som avgör hur hög respektive låg tillförlitlighet det 

undersökta objektet eller fenomenet i en undersökning har. Hög reliabilitet innebär att 

mätningar kan ske vid flera och olika tillfällen och återupprepas med samma utfall. Låg 

reliabilitet innebär att något eller några aspekter av mätningen lätt kan gå fel och innebär att 

olika mätvärden kan uppnås vid upprepade undersökningar. För att öka en mätnings 

reliabilitet är det fördelaktigt att förtydliga och precisera ord och begrepp eller fenomen som 

ska studeras för att undvika feltolkningar. Det är också av vikt att använda erkända och 

väldefinierade svar samt tydliga instruktioner i genomförandet där reliabilitet ska uppmätas 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.103–104). I enighet med detta menar 

Erickson och Gustafsson (2017) att för att beräkna reliabilitet måste graden av 

slumpinflytande aspekter på det som ska mätas minimeras. De resultat som framkommer ska 

dessutom bero på samstämmiga tolkningar av innehållet, där tillräckligt många källor legat till 

grund för resultatet (Erickson & Gustafsson 2017, s. 573–574). 

 

Validitet är definitionen av huruvida undersökningen verkligen mäter eller undersöker det 

som var planerat att mäta eller undersöka. Hög validitet innebär en avsaknad av mätfel, 

medan låg validitet innebär att det undersökta innehåller ett eller flera mätfel. Eriksson 

Barajas m.fl. (2013) berättar att bedömningen av rimlighet i mätningens innehåll är den 

enklaste formen att avgöra validitet. För att öka en undersöknings validitet är det 
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framgångsrikt att ta hjälp av en expert inom det undersökta området för att med stöd från 

denne bearbeta utformningen av mätinstrumentet. Validitet kan aldrig garanteras till fullo, 

men kan styrkas av samhörighet med andra likvärdiga undersökningars utfall (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s.105–106).  

2.3 Delstudie I – Systematisk litteraturstudie  

Eriksson Barajas m.fl. (2013) betonar att utbildning i Sverige ska utgå ifrån både forskning 

och beprövad erfarenhet. Resultat från systematiska litteraturstudier inom 

undervisningsområdet kan hjälpa till att föra fram evidensbaserad pedagogik till den 

professionella praktiken. Dessa kan bidra med metoder som har visats framgångsrika och 

beprövade och som frambringats genom analys av aktuell forskning. Den evidensbaserade 

pedagogiken har som syfte ”att lärares och rektorers praktik ska baseras på den för tillfället 

mest tillförlitliga kunskapen” (s. 22), varför det är viktigt som aktiv lärare att hålla sig 

uppdaterad med de senaste rekommenderade metoderna. Den systematiska litteraturstudien 

beskrivs som en vetenskaplig metod för att bidra med information inom ett särskilt riktat 

fokusområde med data inhämtad från tidigare granskad och publicerad forskning. Då denna 

litteraturstudie bygger på hur lärare arbetar med att utveckla elevers begreppsliga förmåga 

finns en strävan att identifiera den publicerade evidensen för framgångsrikt arbete inom just 

detta område (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 21–22, 24, 28; Björkdahl Ordell & Dimenäs 

2007, s. 99). 

 

2.3.1 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet är en nationell myndighet som finns för att bidra till utvecklingen av 

vetenskapligt kvalitativ svensk forskning. Detta gäller även för forskning inom det 

naturvetenskapliga fältet. Gemensamt för all forskning är vikten av att den sker genom ett väl 

övervägt och etiskt accepterat förhållningssätt varför Vetenskapsrådet har sammanställt 

vägledande etiska principer, vilka bör användas som riktlinjer vid forskning. Detta gäller även 

vid genomförandet av en systematiskt litteraturstudie (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007, s. 

25–27). Vetenskapsrådet för särskilt fram fyra forskningsetiska krav som bör beaktas vid 

genomförande av en undersökning. Dessa är informationskravet, som innebär att den som 

utför en undersökning ska informera de berörda om syftet med undersökningen. Det andra är 

samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren själv äger rätten att bestämma över deltagandet 

i undersökningen. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att all data och 

information inhämtad från berörda i studien ska behandlas konfidentiellt och på ett säkert sätt 

för att inte riskera integriteten. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det 

insamlade materialet endast får användas i det syfte för vilket det var avsett (Björkdahl Ordell 

& Dimenäs 2007, s. 25–27). Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar att det finns några 

grundpelare att beakta innan en systematisk litteraturstudie påbörjas. Bland annat bör endast 

studier där etiska överväganden gjort väljas ut för granskning, samtliga ingående artiklar bör 

redovisas samt att all evidens ska presenteras, oavsett om de stödjer eller motsäger en 

eventuell hypotes. Att endast presentera vinklade resultat vore oetiskt (Eriksson Barajas m.fl. 

2013, s. 69–70). En sammanställning av hur litteraturen för delstudie I förhållit sig till detta 

beskrivs under avsnittet Kvalitetsgranskning. 

 

2.3.2 Urvalsprocess 
För att avgränsa sökningen så att den görs inom rätt område finns olika metoder att tillgå. I 

denna studie har PICO-metoden använts (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 71). P står för 

Population, det vill säga vem eller vilka som ska studeras. I står för Intervention och omfattar 

vad som ska undersökas. C står för Control och är aktuellt i de fall där en kontrollgrupp finns 
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med i undersökningen. O står för Outcome och berättar om resultatet eller utfallet för 

undersökningen, vad som ska uppnås, hur det förbättras eller kan uppnås. Metoden utvecklas 

ibland till PICOC, vilket gjorts i denna studie. C, som är den avslutande delen av PICOC står 

för Context och redogör för undersökningens kontext eller sammanhang. Studieobjektet för 

detta examensarbete är att finna framgångsrika undervisningsmetoder för begreppsutveckling 

inom de naturorienterande ämnena. Frågeställningen för studien är ”Hur kan lärare arbeta med 

ämnesspecifika ord och begrepp i NO i årskurs 4–6 för att utveckla elevers begreppsliga 

förmåga, enligt tidigare forskning?”, vilka sökorden har utformats efter. 

 

Baserat på rådande syfte och frågeställning har PICOC-metoden resulterat i följande sökord: 

 

P grundskolan/ elementary school, primary school 

I ämnesspecifika ord och begrepp, naturvetenskapliga begrepp, 

andraspråkselever, meningsskapande, begreppslig förmåga/ subject-specific 

concept, scientific concepts, science language, science vocabulary, second 

language students, the big five 

C (ej relevant i denna studie) 

O lärares undervisning, undervisningsstrategier för att utveckla den begreppsliga 

förmågan, meningsskapande hos elever 

C naturorienterande ämnen, no, naturkunskap/ science education 

 

2.3.3 Datainsamlingsmetoder 
Innan sökprocessen påbörjades beslutades att avgränsa genomgången av antal sökträffar till 

max 200 träffar per sökning. Detta för att effektivisera sökningen och ges möjlighet att 

behandla texter frambringade genom nya sökningar och kombinationer. De sökträffar som 

databaserna tillhandahåller är genererade efter relevans till kombinationen av sökord vilket 

innebär att ju längre ned ett resultat hamnar i träfflistan, desto mer avlägsen koppling till 

angivna sökvärden. Detta innebär som regel att sökträffar utöver de 200 första träffarna 

riskerar att ha för otydlig koppling till studien och kan därför förbises utan risk för bias. 

Förutom att reglera antalet träffar att läsa igenom och att använda en metod för att välja ut 

sökord kan olika ordkombinationer leda till mer eller mindre lyckade sökresultat. I en önskan 

om att nå sökträffar med god relevans till studiens syfte valdes därför att söka med stöd från 

logiska sökoperatorer. De booleska operatorerna ”AND, ”OR” och ”NOT” kan hjälpa till att 

inkludera eller avgränsa ord från en sökning. Operatorn ”AND” har använts återkommande 

för att ge ett smalare och mer precist sökresultat (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 78–79). 

  

För att genomföra en systematisk litteraturanalys bör sökningar göras i olika databaser. Ett 

steg i att säkerställa att ett relevant innehåll på litteraturen erhålls och därigenom högre 

validitet, är att söka efter litteratur via databaser med pedagogisk och didaktisk inriktning. I 

denna studie har databaserna avhandlingar.se, DiVA, Eric (Ebsco) och Libris använts. En 

presentation av de använda databaserna följer nedan. 

 

• Avhandlingar.se är en databas i digitalt format där doktors- och licentiatavhandlingar 

från svenska lärosäten går att uppsöka och läsa i fulltext (www.avhandlingar.se, 2018).  

 

• DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet och är ett öppet digitalt arkiv för svenska 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Det finns för närvarande närmare 50 

lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige som är anslutna till DiVA (www.diva-

portal.org, 2018).  

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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• Eric (Ebscohost) står för Educational Resources Information Center och är en databas 

som drivs av the U.S Department of Education. Ett av dess syften är att samla och 

publicera internationella utbildningsrelaterade publikationer inom pedagogik, vilka i 

databasen kan avgränsas till peer review och fulltext (www.hig.se/biblioteket, 2018). 

 

• Libris står för Library Information System och är en svensk gemensam 

bibliotekskatalog för forsknings- och specialbibliotek vid olika lärosäten. Här återfinns 

böcker, tidskrifter samt utländska och svenska publikationer inom pedagogik och 

didaktik som är inköpta av anslutna bibliotek (www.hig.se/biblioteket, 2018). 

 

2.3.4 Procedur 
I urvalet av vetenskaplig litteratur gjordes inledningsvis en sökning på ord med tydligast 

koppling till studiens huvudsakliga syfte. Dessa valdes ut som ”ämnesspecifika ord och 

begrepp” och ”naturorienterande” i de utvalda databaserna. Sökkombinationen resulterade i 

inga eller få resultat efter att ha kombinerats i olika varianter. Mer specifika nyckelord 

formulerades och konstaterades vara ”begrepp”, ”no”, ”naturorienterande”, ”naturkunskap” 

samt ”lärande”. Även ”grundskola” ansågs vara relevant för sökningen. Sökorden översattes 

även till engelska och representeras genom ”concept”, ”science”, ”learning” and ”elementary 

school”. I den tidigare presenterade PICOC-modellen finns fler sökord angivna, vilka fick stå 

kvar även efter det första sökstadiet trots att några av orden gav få eller inga träffar. 

Anledningen till detta var att orden ändå ansågs vara av hög relevans för studiens syfte och 

kunde sökas igen i granskade texters abstract eller innehåll. 

 

På avhandlingar.se gjordes en första sökning med sökorden ”naturorienterande” AND 

”begrepp”. Detta gav noll träffar, varför kombinationen av sökord förändrades. Med hjälp av 

sökorden ”no” och ”begrepp” blev sökträffarna 51 stycken. Efter avgränsningen ”visa bara 

avhandlingar i fulltext” blev sökträffarna 37 stycken. Av dessa lästes samtliga titlar och ett 

abstract (Tabell 1). Denna lästes också i sin helhet (Bilaga 1). En ny sökning gjordes med 

sökorden ”naturkunskap” och ”begrepp”. Detta gav en träff, vilken endast lästes genom sin 

titel då den avhandlade fel målgrupp för undersökningen. Därefter ändrades sökningen till 

”science language” och ”elementary school”, vilket gav två träffar. Båda titlarna samt ett 

abstract lästes (Tabell 1). Ingen träff lästes i sin helhet då de inte ansågs tillräckligt relevanta 

för studien. Sedan gjordes en sökning med sökorden ”lärande” och ”no” samt avgränsningen 

”visa bara avhandlingar i fulltext”. Detta gav 103 träffar. Samtliga titlar samt fyra abstract 

lästes (Tabell 1). Av dessa valdes en avhandling att läsas i fulltext (Bilaga 1). Avslutningsvis 

gjordes en manuell sökning på ”maria andrée” efter att ha läst en relevant artikel av 

författaren i ett tidigare arbete. Den eftersökta texten hittades och lästes både via abstract och 

som helhet (Bilaga 1). Sammanfattningsvis gav sökningarna på avhandlingar.se träffar på 

fyra relevanta avhandlingar (Bilaga 1). Tre av dessa gick vidare till granskning (Tabell 2). 

  

I DiVA söktes först på sökorden ”naturorienterande” AND ”begrepp” med avgränsningen 

”refereegranskat”. Detta gav en sökträff vilken lästes via titel samt abstract (Tabell 1). Texten 

lästes också i sin helhet (Bilaga 1). Nästa sökning gjordes på orden ”no” AND ”begrepp” och 

avgränsningarna ”fulltext” samt ”rapport”, vilket gav elva träffar. Alla titlar lästes och 

abstract lästes för en av texterna (Tabell 1). Denna text lästes även i sin helhet (Bilaga 1). Den 

sista sökningen i DiVA gjordes med kombinationen ”naturvetenskap” AND ”begrepp” och 

avgränsningarna ”fulltext” samt ”rapport”, vilket gav 41 träffar. Samtliga titlar lästes och en 

av träffarna lästes via abstract (Tabell 1). Denna ansågs inte tillräckligt relevant för studien för 

att läsas i sin helhet. En sista sökning gjordes med sökorden ”science” AND ”concepts” vilket 

gav 4530 träffar. För att precisera sökningen användes avgränsningarna ”refereegranskat” och 

http://www.hig.se/biblioteket
http://www.hig.se/biblioteket
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som språk valdes ”svenska”, vilket gav 30 träffar. Samtliga titlar lästes. Abstract lästes för två 

av titlarna (Tabell 1) vilka även lästes i sin helhet (Bilaga 1). Sammanfattningsvis gav 

sökningarna i DiVA träffar på fyra relevanta texter, ett kapitel ur en antologi, en rapport och 

två artiklar (Bilaga 1). En av artiklarna gick vidare till granskning (Tabell 2). 

 

I Eric (Ebsco) gjordes en första sökning på sökorden ”science language” AND ”elementary 

school” AND ”concept” Antalet träffar blev 1001 stycken, vilket var för många att bearbeta 

under detta arbete. Därför valdes avgränsningen ”full text” och ”peer reviewed”. Antalet 

träffar blev då 197 stycken. Av dessa lästes samtliga titlar och abstract lästes för tolv av 

rapporter (Tabell 1). Sju rapporter gick vidare till att läsas i sin helhet (Bilaga 1). Ytterligare 

två rapporter kandiderade för att läsas utöver abstract men fanns inte tillgängliga i sin helhet 

trots försök till manuella sökningar i sökmotorn Google Scholar. Istället gjordes en ny 

sökning på orden ”scientific” AND ”concepts” AND ”primary school” med avgränsningarna 

”full text” och ”peer reviewed”. Träffarna blev 391 stycken. Av dessa lästes 200 titlar där fyra 

rapporter även lästes via abstract (Tabell 1). En rapport lästes i sin helhet (Bilaga 1). För att 

precisera sökningen så att träffarna skulle avhandla den svenska skolan och dess kursplaner 

ändrades sökorden till ”science” AND ”Sweden” AND ”elementary school”. Detta gav 178 

träffar. Innan närmare granskning valdes alternativen ”full text” samt ”peer reviewed” för 

sökträffarna. Detta gav ett resultat på 66 träffar. Samtliga titlar och två abstract lästes (Tabell 

1). Av dessa var båda intressanta att läsa i sin helhet, men den ena fanns inte tillgänglig trots 

manuella sökningar i sökmotorn Google Scholar. Därav gick en rapport vidare att läsas i sin 

helhet (Bilaga 1). Sammanfattningsvis gav sökningarna i Eric (Ebsco) träffar på nio relevanta 

rapporter (Bilaga 1). Av dessa gick fem rapporter gick vidare till granskning (Tabell 2). 

Övriga valdes bort på grund av för vag koppling till studiens syfte. 

 

I Libris söktes först på sökorden ”ämnesspecifika och ord begrepp” AND ”no” vilket gav noll 

träffar. Sökningen förändrades då till ”begrepp” AND ”no” vilket gav 40 träffar. Av dessa 

träffar lästes samtliga titlar. En rapport var av intresse att läsas i sin helhet, men då denna var 

en dubblett som databasen DiVA hade frambringat för läsning i fulltext så ströks den därför 

från denna databas. Nästa sökning gjordes med sökorden ”lärande” AND ”naturvetenskap” 

med avgränsningen ”avhandlingar”. Denna kombination gav 46 träffar där samtliga titlar 

lästes och fyra abstract lästes (Tabell 1), varav två i sin helhet (Bilaga 1). Den sista sökningen 

i Libris gjordes med kombinationen ”meningsskapande” AND ”no”, med avgränsningen 

”avhandlingar”. Detta gav nio träffar. Samtliga titlar lästes. Abstract lästes för en av 

avhandlingarna (Tabell 1) vilken även lästes i sin helhet (Bilaga 1). Sammanfattningsvis gav 

sökningarna i Libris träffar på tre relevanta avhandlingar (Bilaga 1). En avhandling valdes ut 

för vidare till granskning (Tabell 2). 

 

 Tabell 1. Sammanställning av sökningar i databaser 

Använda sökord Avgränsningar Antal träffar 

totalt 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

fulltext 

      avhandlingar.se    

”naturorienterande” 

AND ”begrepp” 

 0 0 0 0 

”no”, ”begrepp” Fulltext 37 37 1 1 

”naturkunskap”,  

”begrepp” 

 1 1 0 0 

”science language”,  

”elementary 

 2 2 1 0 
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school” 

”lärande”, ”no” Fulltext 103 103 4 1 

”maria andrée” Fulltext 1 1 1 1 

  DiVA    

”naturorienterande” 

AND ”begrepp” 

Refereegranskat 1 1 1 1  

”no” AND 

”begrepp” 

Fulltext, rapport 11 11 1 1 

”naturvetenskap” 

AND ”begrepp” 

Fulltext, rapport 41 41 1 0 

”science” AND 

”concepts” 

Fulltext, 

refereegranskat, 

svenska 

30 30 2 2 

  Eric (Ebsco)    

”science language” 

AND ”elementary 

school” AND 

”concept” 

full text, 

peer reviewed 

197 197 12 7 

”scientific” AND 

”concepts” AND 

”primary school” 

full text, peer 

reviewed 

391 200 4 1 

”science” AND 

”Sweden” AND 

”elementary 

school” 

full text, peer 

reviewed 

66 66 2 1 

  Libris    

”ämnesspecifika 

ord och begrepp” 

AND ”no” 

 0 0 0 0 

”begrepp” AND 

”no” 

 40 40 1 0 

”lärande” AND 

”naturvetenskap” 

Avhandlingar 46 46 4  2 

”meningsskapande

” AND ”no” 

Avhandlingar 9 9 1 1 

 

2.3.5 Utvald litteratur 
Efter sök- och urvalsprocessen valdes fem rapporter, tre avhandlingar och en artikel ut för 

vidare analys. Information om dessa finns presenterade i Tabell 2 nedan. I presentationen 

ingår enbart de titlar som valts ut för vidare granskning. De rapporter och avhandlingar som 

valts bort då de ej belyste det forskningsområde som studien riktar sig mot på ett tillräckligt 

ändamålsenligt redogörs istället för i Bilaga 1. 

 

Tabell 2. Vald litteratur för granskning 

Författare Titel Årtal Texttyp Databas Sökord 

Annie-Maj 

Johansson  

Undersökande 

arbetssätt i NO-

undervisningen i 

grundskolans tidigare 

årskurser 

2012 Avhandling Avhandlingar.se ”lärande”, ”no” 
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Maria Andrée Den levda läroplanen: 

en studie av 

naturorienterande 

undervisningspraktiker 

i grundskolan 

2007 Avhandling Avhandlingar.se ”maria andrée” 

Pernilla 

Nilsson 

Barns kommunikation 

och lärande i fysik 

genom praktiska 

experiment 

2005 Artikel DiVA ”science” AND 

”concepts” 

Pattamaporn  

Pimthong 

A Study of the Effect of 

Affective and Social 

Factors on Teaching 

for Conceptual 

Change in Primary 

Science 

 

2015 Rapport Eric (Ebsco) ”science language” 

AND ”elementary 

school” AND 

”concept” 

Nicole J. Glen 

och Sharon 

Dotger 

Elementary Teachers’ 

Use of Language to 

Label and Interpret 

Science Concepts 

 

2009 Rapport Eric (Ebsco) ”science language” 

AND ”elementary 

school” AND 

”concept” 

Mark 

Hackling och 

Barbara 

Sherriff 

Language-Based 

Reasoning in Primary 

Science 

 

2015 Rapport Eric (Ebsco) ”science language” 

AND ”elementary 

school” AND 

”concept” 

Miri Barak 

och Yehudit 

J. Dori 

Science Education in 

Primary Schools: Is an 

Animation Worth a 

Thousand Pictures? 

2011 Rapport Eric (Ebsco) ”science language” 

AND ”elementary 

school” AND 

”concept” 

Peter J. N 

Dejonckheere, 

Kristof Van 

de Keere, 

Isabel Tallir 

och Stephanie 

Vervaet 

Primary School 

Science: 

Implementation of 

Domain-General 

Strategies into 

Teaching Didactics 

2014 Rapport Eric (Ebsco) ”scientific” AND 

”concepts” AND 

”primary school” 

Eva 

Lundqvist 

Undervisningssätt, 

lärande och 

socialisation: Analyser 

av lärares 

riktningsgivare och 

elevers 

meningsskapande i 

NO-undervisning 

2009 Avhandling Libris ”meningsskapande”, 

”no” 

 

2.3.6 Presentation av utvald litteratur 
I detta avsnitt presenteras den utvalda litteratur som sammanställts i Tabell 2 ovan mer 

ingående. Det ges en redogörelse för forskningens empiriska material från texterna i den 

systematiska litteraturstudien genom att sammanfatta dess innehåll och resultat samt etiska 

aspekter. Slutligen redogörs för dess koppling till studien.  

 

Författare och årtal: Annie-Maj Johansson (2012) 

Titel: Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser 

Publicering: Serie: Studies in science and technology education, s. 1652–5051; 58. 
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Typ: Sammanläggningsavhandling av fyra artiklar 

Metod: Delstudie I består av en analys av fem svenska läroplaner. Delstudie II består av 

semistrukturerade intervjuer som har genomförts med 20 lärare vid 13 tillfällen. Samtliga 

lärare i studien har deltagit i minst två NTA-utbildningar (Natur och Teknik för Alla). 

Delstudie III och IV bygger på klassrumsobservationer gjorda med sex olika klasser under 24 

tillfällen där filminspelningar har genomförts. Metoden för studierna har varit av kvalitativ 

ansats med beskrivande och metodologiskt syfte. Analys med pragmatiskt synsätt. 

Sammanfattning: Fem svenska läroplaner har jämförts för att undersöka vilka kunskaper 

eleverna ska bygga inom de naturorienterande ämnena. Elever behöver ha kunskap om 

naturvetenskapliga begrepp samt om den naturvetenskapliga diskursen för att kunna 

argumentera för och tolka innehållet. Studien har studerat hur lärare arbetar undersökande i 

undervisningen och hur interaktionen mellan lärare och elever ser ut i klassrummet. Genom 

bland annat upprepad läsning av styrdokument och analys av dessa har relevanta ord, begrepp 

och mönster utkristalliserats för att sedan analyseras och plockats ut. Analys har också gjorts 

huruvida ett undersökande arbetssätt har använts och av den mening som har skapats i samtal 

under studien. Delstudierna har slutligen även jämförts med varandra. 

Resultat: Resultaten från studierna visar på vikten av att elever behöver förstå själva 

lärprocessen och syftet med uppgifter. Dessa bör också vara elevnära så att eleverna kan 

relatera dem till sitt nuvarande kunskapsläge för att därefter kunna fördjupa sina kunskaper. 

Eleverna måste göras delaktiga i lärprocessen från start till mål. För att utvecklas begreppsligt 

och innehållsligt inom NO-ämnena behöver eleverna stöttning. Denna kan komma från lärare, 

men elever kan också stötta varandra till utökat lärande. Det framgår även från studierna att 

eleverna måste delges konkret förståelse för innehållet, det vill säga ha ”mål i sikte” för vad 

som ska läras om det ska ske ett lärande. 

Etiska överväganden: Samtliga informanter har delgivits information om studien och om att 

deltagandet i den är frivilligt. Vetenskapsrådets generella riktlinjer har följts genom studien 

och alla deltagare i studien har garanterats anonymitet. 

Relevans för litteraturstudien: Studien behandlar hur förvärvande av ämnestypiska ord och 

begrepp kan ske med hjälp av rätt stöttning vilket är av direkt relevans för studiens syfte. 

 

Författare och årtal: Maria Andrée (2007) 

Titel: Den levda läroplanen: en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i 

grundskolan 

Publicering: Serie: Studies in science and technology education, s. 1652–5051; 7  

Typ: Doktorsavhandling monografi (utbildningsvetenskap, didaktik) 

Metod: Etnografisk undersökning (observation) utförd i två olika svenska 

naturkunskapsklasser, åk 6 och 7 under ett skolår. Analys med ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv på de två undervisningspraktikerna, exempelvis gällande handling med redskap, 

deltagande, produktion och reproduktion samt utveckling av begreppsliga relationer det vill 

säga begreppslig anknytning till området. 

Sammanfattning: Studien ämnar undersöka hur den levda läroplanen arbetas med i det 

naturvetenskapliga klassrummet. De didaktiska frågorna vad, hur och varför står i centrum 

och uppmärksammas för hur de implementeras i undervisningen. Jämförelser mellan den 

kriteriebaserade undervisningspraktiken och laborationspraktiken görs, där implicit och 

explicit kunskap granskas. 

Resultat: Resultaten visar att de två olika praktikerna innebär olika interaktion med läraren. 

För ett lyckat lärande krävs ämnesinnehållslig interaktion och en kompetent lärare för att 

hjälpa eleverna att skapa begreppsliga relationer. Inom laborationspraktiken är lotsning en 

gynnsam strategi då elever kan se och upprepa lärarens agerande och det sker ett mer aktivt 

samtal kring laborationerna och hur dessa ska upprättas. I den kriteriebaserade undervisnings-
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praktiken arbetar elever mer självständigt för att tolka och bearbeta kurskriterier med strävan 

efter att hitta korrekta svar. Här finns behov att läraren stöttar med relevanta resonemang. För 

att begreppslig utveckling ska ske måste undervisningen vara kontextbaserad. 

Etiska överväganden: Författaren har skrivit på en sekretessförbindelse under 

genomförandet av studien och har följt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. 

Identifikation av enskilda personer och skolor anses inte vara möjligt då namn på deltagande 

personer och skolor i studien är fingerade. 

Relevans för litteraturstudien: Undersöker hur elever vinner begreppslig anknytning till det 

ämnesspecifika innehållet i undervisningen. 

 

Författare och årtal: Pernilla Nilsson (2005) 

Titel: Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment 

Publicering: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 1, nr 1, s. 58–69 

Typ: Artikel i tidskrift 

Metod: Cirka 25 elever (framgår inte exakt) ingår i studien där bland annat gruppdiskussioner 

som genomförts i klassrummet analyseras inför ett kommande besök på nöjesfältet Liseberg. 

Utöver detta genomförs även besöket på Liseberg tillsammans med eleverna, varpå ny analys 

görs av elevers meningsskapande och kontextbildning kring de fysikaliska erfarenheter som 

besöket frambringat. Lärande i samspel analyseras, både det mellan lärare och elever samt 

elever och elever. Den muntliga kommunikationen är i fokus för studien.  

Sammanfattning: Studie med fokus på begreppsförståelse och då speciellt hur elever skapar 

relationer till de naturvetenskapliga begreppen. Författaren menar att det finns en skillnad 

mellan det vardagliga tänkandet och det naturvetenskapliga, vilket innebär att det kan bli 

missuppfattningar av naturvetenskapliga begrepp. Före besöket på Liseberg genomfördes ett 

antal experiment i fysik inom området mekanik med koppling till de erfarenheter i fysik som 

eleverna skulle få uppleva under besöket på nöjesparken. Efter besöket på Liseberg 

diskuterades området igen i klassrumsmiljö. 

Resultat: Eleverna diskuterar före besöket med en blandning av vardaglig kunskap och mer 

naturvetenskapliga begrepp när de ställer hypoteser för arbetsområdet. Efter att ha fått tillfälle 

att experimentera och undersöka de hypoteser som ställts om området, både i klassrumsmiljön 

och på Liseberg kan grupperna ändra sina resonemang och styrka dem efter ny kunskap vilket 

leder till djupare förståelse genom gruppdiskussion. Då eleverna har upplevt gemensamma 

erfarenheter tycks det vanligare att de ifrågasätter experiment och omprövar resultat för att 

undvika felkällor, exempelvis att två fallande föremål kan ha släppts vid olika tillfällen. Att ha 

deltagit i praktiska lärandesituationer tycks hjälpa eleverna att skapa förståelse för 

naturvetenskapliga begrepp och hur dessa kan relateras till erfarna upplevelser.  

Etiska överväganden: Framgår inte i studien, men då artikeln är publicerad via NorDiNa 

vilka endast publicerar artiklar som förhållit sig de till rådande forskningsetiska reglerna för 

det land var publikationen kommer ifrån går det med säkerhet att anta att etiska regler följts. 

Relevans för litteraturstudien: Studien diskuterar vikten av att kommunicera kring 

ämnesspecifika ord och begrepp för att ta till sig av dem, särskilt vad gäller de av abstrakt art. 

Genom kommunikation både mellan elever och lärare samt elever och elever så skapas 

kontext för naturorienterande ord och begrepp. 

 

Författare och årtal: Pattamaporn Pimthong (2015) 

Titel: A Study of the Effect of Affective and Social Factors on Teaching for Conceptual 

Change in Primary Science 

Publicering: Science Education International, Vol. 26, Nr. 3, s. 376-391. 

Typ: Vetenskaplig rapport 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Science%20Education%20International%22%7C%7Csl~~rl','');
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Metod: Begreppsförändring studerades hos 32 elever i ”grade 5” (11–12 år). Data har samlats 

in genom för- och efterundersökningar, observationer, elevtexter samt elevintervjuer. Delar av 

materialet spelades in på video och rådata analyserades genom triangulering. 

Sammanfattning: Elever har svårt att förstå naturvetenskapliga begrepp, särskilt vad gäller 

materials olika egenskaper då det kan handla om att röra sig mellan makronivå, sub-

mikronivå och som objekt. Eleverna har svårt att röra sig mellan dessa dimensioner på ett 

konkret sätt, vilket leder till att de saknar inre representationer för vad som händer. För att 

kunna arbeta mer med djupinlärning av begrepp som rör dessa dimensioner måste de 

inkluderas i undervisningen. Grundläggande begreppsförståelse ses som en förutsättning för 

påbyggnad av förståelsen. Elever besitter ofta egna föreställningar om ett begrepp och kan ha 

motstånd till att förändra detta. Genom att arbeta med elevernas ursprungliga föreställning och 

modifiera denna till en mer vetenskapligt godtycklig förklaring kan begreppsförändring ske, 

vilket sker genom motivation och sociala faktorer.  

Resultat: Resultaten visar på ett samband mellan intresse, motivation och lärande inom de 

naturvetenskapliga ämnena där aktiviteter som utmanar eleverna till deltagande leder till ökad 

begreppsutveckling. Genom att få eleven att uppfatta dess egen föreställning som felaktig 

(endast om den är felaktig det vill säga) så skapas ett missnöje för den ursprungliga 

föreställningen hos eleven vilket leder till att eleven vill förändra den. Begreppsförändring 

sker på ett enklare sätt då eleven är mer mottaglig för att förändra sin syn på och sin förståelse 

för begreppet. I vissa fall har eleven förståelse för begreppet, men med liten koppling till 

användningsområdet. Elever kan ha viss förståelse för vad något är eller vad det ingår i, men 

inte hur det hör samman med andra delar. Därför är det viktigt att skapa kontextrika exempel i 

undervisningen med koppling till elevernas tidigare erfarenheter och närhet. 

Etiska överväganden: Framgår inte i specifikt i texten men den är granskad peer reviewed 

samt är kvalificerad som en vetenskaplig rapport vilket innebär kritisk kontroll. Inga namn på 

elever, lärare eller skolor förekommer i texten. 

Relevans för litteraturstudien: Studien avhandlar elevers begreppsförståelse och 

begreppsförändring samt vilka faktorer som påverkar detta. 

 

Författare och årtal: Nicole J. Glen och Sharon Dotger (2009) 

Titel: Elementary Teachers’ Use of Language to Label and Interpret Science Concepts 

Publicering: Journal of Elementary Science Education, Vol. 21, Nr. 4, s. 71–83 

Typ: Vetenskaplig rapport 

Metod: Kvalitativ studie av tre lärare i New York som undervisar i 4–6 grade, vilket 

motsvarar det svenska mellanstadiet i ålder. Det har genomförts deltagande observationer, 

semistrukturerade intervjuer och analys av insamlade material, till exempel skrivböcker. 

Inledande intervjuer har gjorts med de undervisande lärarna för att få en uppfattning om 

lärarens subjektiva åsikt om användandet av naturvetenskapliga begrepp och därefter har 

uppföljningsintervjuer genomförts vid behov.  

Sammanfattning: De naturorienterande ämnena omfattar en stor andel ämnesspecifika ord 

och begrepp. Sett till de läromedel som finns tillgängliga för eleverna så ökar antalet ord och 

begrepp inom ämnena med stigande årskurser, vilket även svårighetsgraden av dem gör. 

Genom att bidra till elevers begreppsförståelse inom ämnena kan det leda till elever som har 

större förståelse för den naturvetenskapliga kontexten. I vilken grad eleverna använder det 

ämnesspecifika språket kan också ses som en indikator för huruvida den undervisande har 

lyckats förbereda eleverna på ett tillräckligt vis inför kommande årskurser. 

Resultat: Studien visar att eleverna måste utsättas för en variation av användningsområden av 

nya begrepp för att nå ökad förståelse för dem, exempelvis definitioner och sammanhang för 

att kunna använda dem i läsning och framställning av texter samt vid muntliga 

framställningar. Detta kan ske genom att få laborera inom det område som begreppet ingår. 
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Att använda den korrekta definitionen av begrepp är viktigt, men i denna studie har det i 

resultatet framkommit att definitionerna har överanvänts och till viss del försvårat elevernas 

lärande. Det ämnesspecifika språket måste presenteras i en takt vilken eleverna är redo att 

hantera och ta till sig av. 

Etiska överväganden: Rapporten är refereegranskad vilket innebär att den har följt de 

bestämmelser som råder för att kvalificera för detta. Informanterna i studien har tilldelats 

fingerade namn för att behålla deras anonymitet. Följer enligt ansvarig utgivare Western 

Illinois University en ”code of ethics”, det vill säga de etiska reglerna. 

Relevans för litteraturstudien: Behandlar hur lärare arbetar med begreppsundervisning 

inom de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4–6 vilket har hög relevans för studien. 

 

Författare och årtal: Mark Hackling och Barbara Sherriff (2015) 

Titel: Language-Based Reasoning in Primary Science 

Publicering: Teaching Science: The Journal Of The Australian Science Teachers 

Association, Vol. 61, Nr. 2, s. 14-25 

Typ: Vetenskaplig rapport 

Metod: Intervjuer har genomförts med den undervisande läraren och elever samt 

klassrumsobservationer och videoinspelningar. Detta kompletterades med insamlade material 

från klassrummet (till exempel skrivböcker) och uppföljande intervjuer vid behov. En 

induktiv ansats har använts för att bearbeta det empiriska materialet i studien. Studien är en 

del av något som heter EQUALPRIME-projektet som undersöker kvaliteten i 

naturkunskapsundervisningen i olika kulturer i Australien, Taiwan och Tyskland genom 

videoinspelningar. Det är en elevcentrerad och konstruktivistisk syn på undervisningen. 

Sammanfattning: Studien har genomförts i en ”year 4 class” på en australiensk skola där 

ingen av eleverna är infödda australiensare. Tolv procent av eleverna talade ett annat 

förstaspråk än engelska som är det representerade modersmålet i landet. Eleverna i studien har 

presterat högre än genomsnittet i NAPLAN, ett nationellt prov som skolor i Australien 

genomför, varför det genomförts en studie för att söka anledningar till det goda resultatet.  

Resultat: Genom att använda ställningstaganden och frågor som ”därför att ” och ”varför” för 

att motivera hypoteser och tankar i de naturorienterande ämnena och samtidigt bjuda in till 

argumenterande diskussioner så utvecklas den begreppsliga förmågan hos eleverna. I studien 

benämns detta som metakognitivt stöttande. Den undervisande läraren har haft fokus på 

begreppsutveckling och har också förstärkt innebörden av olika begrepp med hjälp av 

exempelvis gester och synonymer. Genom att introducera begrepp för att skapa förförståelse 

har dessa sedan framgångsrikt upprepats och byggts vidare på under följande lektioner. 

Etiska överväganden: ”The University Human Research Ethics Comittee” har godkänt 

studien som har följt de rekommenderade etiska reglerna i genomförandet. Forskarna har fått 

samtycke till studien från rektor, lärare, lärarassistenter, vårdnadshavare och elever. Samtliga 

deltagare i studien har tilldelats fiktiva namn för att behålla sin anonymitet. 

Relevans för litteraturstudien: Studien belyser den roll läraren har för elevers 

meningsskapande inom de naturorienterande ämnena, särskilt vad gäller begreppsförståelse, 

begreppsutveckling och metakognitivt tänkande. 

 

Författare och årtal: Miri Barak och Yehudit J. Dori (2011) 

Titel: Science Education in Primary Schools: Is an Animation Worth a Thousand Pictures? 

Publicering: Journal of Science Education and Technology, Vol. 20, Nr. 5, s. 608-620 

Typ: Vetenskaplig rapport 

Metod: I studien deltog 15 stycken NO-lärare, 641 stycken elever i 4th grade och 694 elever i 

5th grade från fem olika skolor. Dessa delades in i experimentgrupper och kontrollgrupper 

vilka samtliga deltog i för- och efterenkäter i början respektive slutet av ett läsår för att kunna 
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mäta utveckling i kunskaper. De grupper som valdes ut att vara experimentgrupper fick i 

uppdrag att använda animeringar vid minst ett tillfälle per vecka i NO-undervisningen medan 

kontrollgrupperna var utan animeringarna och istället arbetade med stöd från textbaserade 

läromedel med stillbilder. Analysen bestod av en mixad ansats (kvantitativ och kvalitativ). 

Sammanfattning: Naturvetenskaplig undervisning handlar om mycket abstrakt kunskap som 

kan vara svår att greppa för eleverna. Denna studie ämnar därför undersöka vad lärare anser 

om att integrera animationer i undervisningen och hur detta kommer att påverka elevernas 

lärande. I studien deltar både kontrollgrupper och experimentgrupper för att se om det 

kommer framgå någon skillnad eller inte i lärandet hos de elever som har tillgång till 

animeringar för att förstärka olika ämnestypiska ord och begrepp i undervisningen.  

Resultat: Resultaten visar på positiv utveckling vad gäller begreppslig förståelse, 

lärandeprestationer, rumslig förmåga samt motivation att lära om naturvetenskap för de 

experimentgrupper där animeringar varit en återkommande del av undervisningen. Det har 

framkommit att animeringar kan väcka nyfikenhet hos eleverna och att dessa har hjälpt dem 

till ett metakognitivt tänkande då de enklare tagit till sig av de abstrakta begreppen. Detta kan 

vara ett resultat av att eleverna använt både sin visuella och auditiva förmåga när de lärt sig. 

Etiska överväganden: Inga deltagare eller skolor i studien nämns vid namn. De utdrag från 

diskussioner/intervjuer som gjorts med lärare är kodade med bokstäver för att behålla 

deltagarnas anonymitet. Rapporten är refereegranskad. 

Relevans för litteraturstudien: Studien bidrar med ett intressant tillägg till de traditionella 

undervisningsformerna att undervisa om ämnesspecifika ord och begrepp och anses därför ha 

relevans att jämföra med andra undervisningsformer som framkommit i studien. 

 

Författare och årtal: Peter J. N Dejonckheere, Kristof Van de Keere, Isabel Tallir och 

Stephanie Vervaet (2014) 

Titel: Primary School Science: Implementation of Domain-General Strategies into Teaching 

Didactics 

Publicering: Australian Educational Researcher, Vol. 40, Nr. 5, s. 583-614. 

Typ: Vetenskaplig rapport 

Metod: Riktlinjen för studien som omfattade 344 belgiska elever i åk 5–6 var att ha fokus på 

metakognitivt lärande. Eleverna skulle få känna sig som forskare och ha ett aktivt deltagande 

under studien. Eleverna fick delta i ett tvåmånadersprogram som bland annat baserade på 

metakognitivt utvecklade arbetsblad med återkommande struktur. Det gjordes förtest, gavs 

instruktioner och gjordes därefter eftertest. Även frågeformulär användes. Det som 

undersöktes var tid för problemlösning, nytta av lärarstöttning och utveckling av den 

kognitiva förmågan. Efter avslutad studie gjordes en analys av arbetsbladen och 

frågeformulären där jämförelser före/efter, mellan kön, grupp, lärare och årskurs gjordes. 

Osäkra data hade en rutin för hur de hanterades för att säkra studiens validitet. För att 

ytterligare säkerställa validitet för data fanns en kontrollgrupp. Analys, hypotes och 

utvärdering sammanställdes och resultaten presenterades med hjälp av bland annat diagram. 

Sammanfattning: Studien ämnade jämföra vad som benämns som ”traditionell” inlärning av 

NO-ämnen (fokus enbart på resultatet) med en mer djupgående begreppsmässig förståelse där 

processen ingår som en viktig del i lärandet. Den vill också se om den processinriktade 

inlärningen leder till mer självreglerande elever. Dessutom undersöktes om undervisande 

lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till NO-ämnena och om det går att stötta eleverna 

till att erhålla en mer positiv bild av dem. Slutligen undersöktes huruvida det har betydelse om 

en färdigutbildad (legitimerad) lärare ger instruktioner i jämförelse med en under utbildning. 

Resultat: De elever som ingick i studien visar efteråt på ett bättre, mer utvecklat omdöme i de 

naturvetenskapliga ämnena. Resultatet visar också att de elever som fått instruktion från en 

färdigutbildad lärare presterar bättre än de som fått instruktion från en lärare under utbildning. 
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Studien bekräftar tidigare forskning och visar att med god struktur på arbetet så kan det leda 

till mer självreglerande och resonerande elever. Slutligen visar resultatet på en nedgång av 

intresse för naturorienterande ämnen. 

Etiska överväganden: I rapporten framgår att forskarna har tillfrågat informanterna om 

deltagande samt att namn på skolor, lärare och elever är fiktiva för att behålla anonymitet. 

Enligt AER (The Australian Educational Researcher) som publicerat artikeln framgår av deras 

hemsida att de ej publicerar rapporter som inte genomgått granskning, varför den bör ha 

genomgått granskning enligt etiska regler. Rapporten är refereegranskad. 

Relevans för litteraturstudien: Undersöker om undervisningen kan utformas för att nå 

djupare begreppslig förståelse hos eleverna vilket är av koppling till litteraturstudiens syfte. 

 

Författare och årtal: Eva Lundqvist (2009) 

Titel: Undervisningssätt, lärande och socialisation [Elektronisk resurs]: Analyser av lärares 

riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning. 

Publicering: Serie: Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the 

Faculty of Social Sciences, s. 1652–9030; 49. 

Typ: Sammanläggningsavhandling av fyra artiklar 

Metod: Fyra fallstudier har genomförts genom att empiriskt material har samlats in från 

konversationer mellan lärare och studenter. Insamlingsdata består av videoinspelningar vid 72 

inspelningstillfällen á 190 timmar och fältanteckningar från tre skolor mellan årskurserna 5–9 

med tre olika lärare. Studien har haft ett metodologiskt tillvägagångssätt med fokus på 

process, upptäckt och tolkning. Det teoretiska ramverket för analysen har varit 

konstruktivistiskt, sociokulturellt och pragmatiskt. Metoderna EMA (Epistemological Move 

Analysis) och CACM (Communication Analysis of Companion Meanings) har använts för att 

göra en analys av det samspel som sker mellan lärare och elever. 

Sammanfattning: Studien vill bidra med kunskaper om lärares undervisningssätt och 

betydelsen av dessa för elevers lärande och socialisation, både i process och innehåll. 

Sambandet mellan lärares undervisningssätt och elevers meningsskapande studeras för att ta 

reda på hur stor roll läraren har för elevers utvecklingsprocess. Undersökningarna har 

genomförts i naturvetenskapliga kontexter för att kunna observera hur lärande sker i handling 

inom NO-ämnena, både vad gäller ämnesinnehåll och socialisationsinnehåll. Lärande kan 

också utrönas genom att observera förändringar i språket, varför en analys av språkets 

situationella karaktär har genomförts. Undersökningen ämnar även undersöka omfattningen 

av det oavsiktliga lärandet, i studien benämnt följemeningar, vilket skapas i diskursen för 

lärande. Följemeningar kan förklaras som det lärande som ”kommer på köpet” i undervisning.  

Resultat: Resultaten i studien har analyserats i en strävan att finna samband mellan elevers 

meningsskapande och lärares handlingar med syfte att undersöka vilken påverkan detta har på 

elevers lärande. Resultatet visar hur lärandet kan utvecklas genom att lärare uppmärksammar 

på fenomen i undervisningen. I det samspel som sker mellan elever och lärare i klassrummet 

lär eleverna om NO-kunskap och begrepp, samtidigt som de lär sig hur man tar till sig och 

hanterar denna kunskap. Att lärarens kunskapsteorier samspelar med elevernas 

meningsskapande påverkar vilken nivå eleverna tar till sig av NO-undervisningen. 

Etiska överväganden: Författaren har följt riktlinjer från HFSR (1998) och Vetenskapsrådet 

(2002) under genomförandet av studien. 

Relevans för litteraturstudien: Studien visar på hur begreppsutveckling kan ske hos 

eleverna genom att den undervisande läraren har ett nära samspel med dem. 

 

2.3.7 Kvalitetsgranskning 
Litteraturen består av både sammanläggningsavhandlingar bestående av flera vetenskapliga 

artiklar och monografier som liknar en forskningsrapport till sitt upplägg. Den förstnämnda av 
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avhandlingarna genomgår en kritisk granskningsprocess upprättad av sakkunniga inom 

området före publicering, en så kallad peer review (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 59–63). 

Den senare genomgår inte samma kritiska granskning, men institutionen där monografin 

publicerats har oftast en form av granskningsprocess före publicering utförd av någon inom 

området kunnig forskare. Dessa kan exempelvis vara bibliografiskt granskade. Samtliga av de 

svenska utvalda publikationerna har genomgått den forskningsetiska process som 

Vetenskapsrådet förespråkar. Av de internationella publikationerna har de flesta genomgått en 

motsvarande process för forskningsetiska krav för det land de representerar. Tre publikationer 

saknar information kring forskningsetik men efter att ha granskat de tidskrifter där artiklarna 

publicerats framkommer det att dessa tidskrifter endast publicerar artiklar som granskats 

enligt fastställda etiska regler, varför de kvalificerar att vara med i litteraturstudien.  

  

2.3.8 Kategorisering av teman 
För att sammanställa det mest relevanta innehållet med koppling till studiens syfte användes 

en induktiv metod kallad innehållsanalys vid bearbetning av litteraturens data. Genom 

kodning, det vill säga att leta efter mönster med koppling till området, så kan teman 

identifieras. Den aktuella studien eftersökte vad som konstaterats vara utfallet enligt PICOC-

metoden, i detta fall didaktik i form av lärares undervisning och undervisningsstrategier men 

även elevers begreppsutveckling och meningsskapande. Metoden kan användas för att 

bearbeta data och göra den mer förståelig i sammanhanget (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 

146–148, 163). Genom analysen identifierades fyra teman; Meningsskapande kommunikation 

och interaktion, Begreppsförändring, Undersökande praktik och Vardaglig kontext. 

2.4 Delstudie II – Digital enkätundersökning 

Ett enkätformulär förklaras av Trost och Hultåker (2016) vara ett mätinstrument för att se 

människors åsikter, känslor eller beteende för ett utvalt område (Trost & Hultåker 2016, s. 

11). En enkät som tillvägagångssätt för en undersökning menar Johansson och Svedner (2010) 

kan bidra till att få in många ytliga svar inom ett brett fokusområde (Johansson & Svedner 

2010, s. 23). Denna enkät avser att bidra till att samla in kvantitativa värden men med 

kvalitativa inslag då delar av innehållet är ställt genom öppna frågor där respondenterna ges 

tillfälle att motivera sina svar. Den kvantitativa delen består av hur vanligt förekommande 

vissa metoder är, hur utbildningsgrunden ser ut hos de undervisande samt deras ålder och 

antal aktiva år inom yrket. Den kvalitativa delen i undersökningen ämnar finna mönster för 

hur lärare arbetar för att främja begreppsutveckling hos eleverna och om dessa metoder 

förändras då andraspråkselever närvarar i klassrummet (Trost & Hultåker 2016, s. 22–23). 

 

2.4.1 Etiska överväganden 
Genom god forskningsetik kommer informanterna att hållas anonyma och kommer innan 

besvarande av enkäten att delges information kring studiens syfte med rätt att avstå 

delaktighet utan följder (Stensmo 2002, s. 26–27) (Bilaga 2). Ejlertsson (2014) har 

sammanställt Vetenskapsrådets tidigare nämnda fyra forskningsetiska krav som särskilt bör 

beaktas vid genomförande av en enkätundersökning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka beskrivs nedan hur de 

tagits hänsyn till i delstudie II (Ejlertsson 2014, s. 32).  

 

Informationskravet: Samtliga informanter i studien informerades innan deltagande i 

enkätundersökningen om studiens syfte genom ett följebrev (se bilaga 2). Denna information 

skickades även ut via mail till de tre lärare som valts ut att delta för att ge respons på 

pilotenkäten i förbättringssyfte. 
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Samtyckeskravet: Allt deltagande i undersökningen var frivilligt och kunde när som helst 

avbrytas utan följder och utan att uppge särskild orsak.  

 

Konfidentialitetskravet: Samtliga deltagare av enkäten har varit anonyma genom 

undersökningen. Även i sammanställningen och analysen av resultatet har enbart 

kommunerna varit namngivna. Detta främst för att säkerställa att ett flertal kommuner 

representerats. Inga namn på skolor eller personer har förekommit.  

 

Nyttjandekravet: Samtliga informanter har genom enkätens följebrev fått information innan 

deltagande i studien om att den data som samlas in enbart kommer att användas i 

undersökningssyfte för detta examensarbete. Försättsbladet med information finns med i den 

digitala enkäten som delats ut genom länk på Facebook samt via mail till de tre lärare som 

gav respons på pilotenkäten.  

 

2.4.2 Urvalsprocess 
Enkätundersökningen riktar sig främst till utbildade, yrkesverksamma lärare, men där 

alternativen ”Läser till lärare”, ”Har ingen utbildning” och ”Annat” även fanns som tillval. 

För att säkerställa att det fanns spridning hos informanterna fanns en önskan om att den 

digitala enkätundersökningen skulle besvaras av lärare vid olika skolor och kommuner i 

Sverige. Enkäten skulle på så vis ges förutsättningen att vända sig till en varierad 

representation av kön, ålder, by- respektive stadsskola samt antal aktiva år för ämnet hos 

informanterna för att få en högre validitet i datainsamlingen. 

 

Den digitala enkäten med tillhörande följebrev (Bilaga 2 och 3) gjordes tillgänglig via sociala 

medier genom en Facebookgrupp som heter ”NO-grupp mellanstadiet”. Gruppen består av 

medlemmar från hela Sverige och har en granskningsprocess innan insläpp. Granskningen 

innebär att administratörerna för gruppen har lagt upp några kontrollfrågor som ska besvaras 

av den sökande före denne beviljas inträde. Dessa frågor avhandlar bland annat kopplingen 

till NO-ämnen för att öka relevansen hos gruppdeltagarna. Gruppen består av 1 069 

medlemmar (2018-03-11). Det finns utöver den grupp som valds ut för studien ett flertal 

andra grupper riktade mot lärare i grundskolan på Facebook. Denna grupp valdes dock som 

lämplig att sprida enkäten i då innehållet och medlemmarna är inriktade mot de 

naturorienterande ämnena specifikt för årskurs 4–6, har granskning innan inträde samt är en 

av de största grupperna för NO i årskurs 4–6 representerade i sociala medier i Sverige.  

 

2.4.3 Datainsamlingsmetoder 
Johansson och Svedner (2010) för fram att det är av vikt att lägga tid vid att formulera 

enkätfrågorna. Med denna anledning påbörjades processen att framställa enkätfrågorna redan 

vid studiens inledning. Frågorna utformades utifrån de två huvudsakliga frågeställningar som 

studien omfattar, med en serie av underfrågor. Några frågor är komponerade av mig som 

författare av studien, men i huvudsak har frågorna omformulerats från tidigare granskade och 

publicerade undersökningar i ett försök att öka enkätens reliabilitet och validitet (Johansson & 

Svedner 2010, s. 23–25). Både Ejlertsson (2014) samt Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) 

menar att den eller de som konstruerat en enkät har en bakomliggande uppfattning om den 

medan utomstående kan ha en annan syn på den. Därför kan en pilotstudie genomföras med 

en mindre grupp mot vilken huvudenkäten sedan kommer att ställas, i detta fall lärare 

(Ejlertsson 2014, s. 89–90; Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007, s. 231). För att säkerställa att 

frågorna var tydliga och minska risken för tolkningsmån tillfrågades tre lärare inom området 

för undersökningen om att delta i en pilotenkät. En förstelärare i svenska och svenska som 

andraspråk med behörighet i NO, med lång yrkeserfarenhet vid flera skolor och tre 
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kommuner, en klasslärare med cirka tio års erfarenhet vid ett par skolor inom samma kommun 

samt ytterligare en klasslärare med cirka fem års erfarenhet inom en skola och kommun. Efter 

analys av pilotenkäten omformulerades några frågor och några frågor lades till för att inringa 

undersökningsområdet. Svaren från lärarna i pilotstudiens ingår inte i resultatanalysen. 

 

Datainsamlingen av enkäterna administrerades genom det digitala verktyget Google 

Formulär, ett flexibelt och kostnadsfritt analysverktyg som tillhandahålls av Google. 

Högskolan i Gävle har valt att koppla studenternas mailverktyg till Google Drive vilket 

innebär att inga nya installationer behövde göras för att kunna genomföra datainsamlingen då 

Google Formulär är en del av de ingående tjänsterna. Google Formulär är smidigt att använda 

för både skaparen av enkäten samt för informanterna då verktyget är lättillgängligt både via 

dator, mobiltelefon och surfplatta. All data sparas genom molntjänster kopplade till den 

säkerhetsinloggning som kontrolleras av enkätens ägare, i detta fall jag som författare. Vid 

delning av enkäten kunde informanterna följa den länk som lades upp i forumet för att 

anonymt och på valfri plats delta i den utan några förkunskaper utöver sin yrkeskompetens. 

 

2.4.4 Procedur  
För att säkerställa att den digitala enkäten förstods av samtliga respondenter användes ett 

enkelt språkbruk. Ejlertsson (2014) menar att språket i enkäter alltid ska anpassas till 

målgruppen (Ejlertsson 2014, s. 52). Då denna enkät enbart riktar sig till yrkeskategorin lärare 

förekommer därför fackspråk för lärare i frågeformuleringarna. Språkbruket bör därmed inte 

vara ovanligt eller obekant för respondenterna. Frågorna i enkäten utformades också med en 

strävan att endast ställa en fråga per fråga, något som Trost och Hultåker (2016) menar är 

viktigt för att inte riskera felaktighet i svaren. Även negationer undveks i största möjliga mån 

för att inte påverka enkätens reliabilitet och därmed validitet. Långa meningar kortades ned 

för att endast behandla det väsentliga. Vid behov gavs en kortare förklaring till frågorna och 

då detta gjordes användes konsekvent samma metod för att underlätta för respondenten. Innan 

enkäten gjordes publik granskades den via smartphone, surfplatta och dator för att kontrollera 

att den gav ett bra intryck på bildskärmen (Trost & Hultåker 2016, s. 80–87, 139–140). 

 

När den digitala enkäten ansågs färdigbearbetad gjordes den tillsammans med följebrevet 

(Bilaga 2 och 3) tillgänglig via Facebookgruppen ”NO-grupp mellanstadiet”. Trost och 

Hultåker (2016) menar att deltagandet i webbenkäter kan riskera att bli lågt på grund av att 

deltagarna har svårigheter i att uppskatta dess storlek vilket kan vara orsak till att välja att inte 

delta, alternativt att avsluta enkäten i förväg. I en strävan att nå högt deltagande och lågt 

internt bortfall gavs av denna anledning en kortare presentation om mig som författare, om 

studiens syfte samt den beräknade tidsåtgången för genomförandet av enkäten (Trost & 

Hultåker 2016, s. 41). Ejlertsson (2014) nämner fenomenet deltagarbaserad ansats, där de 

deltagande i enkäten har uppvisat ett särskilt engagemang i studien. Detta kan exempelvis ske 

från medarbetare på en arbetsplats. Att känna tillit till den som utför studien och att förstå 

studiens motiv och syfte kan leda till större deltagande. I detta fall där det framgår att 

deltagandet i enkätstudien är ett medel för att hjälpa en blivande lärarstudent mot examen, kan 

eventuellt ses som ett engagerande och motiverande skäl för deltagaren att bidra till 

undersökningen (Ejlertsson 2014, s. 10, 15).  

 

Inom ett par timmar efter att ha publicerat enkäten i forumet för Facebookgruppen hade ett 

trettiotal svar inkommit. Ett dygn senare hade totalt cirka 50 svar lämnats. Efter en vecka var 

antalet registrerade svar 61 stycken. I ett försök att öka svarsfrekvensen lämnades två veckor 

efter att studien publicerats i gruppen en första påminnelse vilket gjorde att enkäten hamnade i 

toppen av forumet igen. Endast åtta nya svar inkom efter denna, vilket gjorde antalet svar till 
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69 stycken. Ett par veckor efter den första påminnelsen gjordes en andra påminnelse vilket 

resulterade i att det inkom ytterligare sju svar. Sammanfattningsvis besvarades enkäten av 76 

stycken deltagare efter den första publiceringen följt av två påminnelser.     

2.5 Analysmetoder 

I delstudie I – systematisk litteraturstudie, har en kvalitativ ansats legat till grund för 

undersökningen. Alvehus (2013) menar att den kvalitativa ansatsen kan ha stor variation 

beroende på vad som ska analyseras, men att den bland annat ämnar undersöka vad människor 

upplever och konstruerar som viktigt. Genom att ”kvalitativ forskning är tolkande forskning” 

kan ansatsen inom ett avgränsat område kan ligga till grund för att ”packa upp” och tolka ett 

innehåll genom exempelvis utkristallisering av nyckelord (Alvehus 2013, s. 20–22). I 

delstudie I har detta utförts genom att kategorisera teman för texterna i litteraturstudien. Fejes 

och Thornberg (2015) menar att det alltid finns ett samband mellan forskaren och det som 

beforskas. Detta innebär att de erfarenheter vilka jag som författare bär på delvis präglar de 

kategoriseringar som gjorts genom litteraturanalysen. Den sammanställning som presenteras i 

detta avsnitt är därför en tolkning av resultaten och inte nödvändigtvis den definitiva (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 20). Även förförståelsen, omgivningen och olika sätt att tolka innehållet 

påverkar analysen. All form av tolkning är en konstruktion av verkligheten och kan variera 

från person till person (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007, s. 230–231).  

 

För delstudie II, den digitala enkätundersökningen, stod den kvantitativa ansatsen för 

merparten av analysen men den hade även inslag av kvalitativ ansats. Då 

enkätundersökningen genomfördes genom en webbtjänst hanterades sammanställningen per 

automatik. Olika diagram framställdes genom verktyget som också gav möjlighet att skriva ut 

eller ladda ned svaren i lämpligt filformat. Genom enkla val fanns översikter för diagram samt 

textsvar att tillgå, med valet att dela in resultaten i enskilda svar eller i gruppsvar. För 

informanternas manuella svar, exempelvis vilken kommun de undervisar i eller svar med 

motiveringar, gjordes tabeller för hand för att få resultatet mer överskådligt inför analys. Detta 

kan enligt Ejlertsson (2014) eventuellt ses som en svaghet då de är svåra att kvantifiera. Då 

studien även har ett kvalitativt syfte har dessa istället bearbetats med kvalitativ ansats 

(Ejlertsson 2014, s. 121). De öppna svarsformuleringarna har analyserats utifrån de teman 

som delstudie I fastställt i den utsträckning som varit genomförbar för att hitta likheter eller 

skillnader i resultaten från de olika delstudierna.   

 

3. RESULTAT 
I delstudie I har en systematisk litteraturstudie utförts i ett försök att besvara frågeställningen 

”Hur kan lärare arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp i NO i årskurs 4–6 för att 

utveckla elevers begreppsliga förmåga, enligt tidigare forskning?”. Utöver detta har en 

enkätundersökning, delstudie II, genomförts med aktiva NO-lärare för att besvara 

frågeställningen ”Hur arbetar lärare idag med ämnesspecifik begreppsförståelse med 

andraspråkselever i klassrummet?”. Nedan presenteras resultaten från studierna mer ingående. 

3.1 Delstudie I – Systematisk litteraturstudie 

Syftet med delstudie I var att finna evidensbaserad pedagogik inom forskningsområdet kring 

lärares undervisningsstrategier för att utveckla den begreppsliga förmågan hos elever inom 

NO-ämnena för årskurs 4–6. Delar av resultatet framkom genom en tidigare litteraturstudie 

som jag genomfört under grundlärarprogrammet. Källorna till dessa delar har genomgått 

samma PICOC-metod som övrig litteratur i denna litteraturstudie och anses därför ha hög 
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relevans för studien. I resultatet presenteras fyra teman som kategoriserats efter analys av 

litteraturstudiens texter. Varje tema kommer att utgöra en underrubrik i resultatdelen. 

 

Tabell 3. Kategoriserade teman för de granskade publikationerna 
Publikation Meningsskapande 

kommunikation 

och interaktion 

Begreppsförändring Undersökande praktik Vardaglig 

kontext 

Johansson 

(2012) 

X X X X 

Andrée (2007) X  X X 

Pimthong (2015) X X X X 

Nilsson (2005) X   X 

Glen och Dotger 

(2010) 

 X  X 

Hackling och 

Sherriff (2015) 

X  X X 

Barak och Dori 

(2011) 

X X   

Dejonckheere 

m.fl. (2014) 

X  X  

Lundqvist (2009) X X X X 

 

3.1.1 Meningsskapande kommunikation och interaktion 
Andrée (2007) menar att kommunikation och interaktion är kritiskt återkommande aspekter 

för ett framgångsrikt lärande. Detta hjälper eleverna att sätta ord på sina tankar och kan även 

hjälpa dem att styrka sina påståenden med argument. Genom att lyssna till andras tankar och 

idéer erbjuds elever att konstruera och rekonstruera sina egna. Dessutom hävdar Andrée 

(2007) att tidigare läroplaner stereotypt har riktat sig främst mot begrepps- och faktaförståelse 

utan att föra dialog kring detta. Vikten av att samtala naturvetenskapligt visar sig genom den 

stora mängd av begreppstypiska ord inom ämnena, vilka författaren uppskattar till minst ett 

femhundratal. Vidare menar Andrée (2007) att naturvetenskaplig utbildning har setts som en 

grundläggande bas för fortsatta studier och en förutsättning för tekniska framsteg. Hur läraren 

pratar om naturvetenskap i klassrummet och uppmuntrar till det naturvetenskapliga samtalet 

påverkar om det undervisas i, eller om, området och hjälper eleverna att känna meningsfullhet 

för undervisningen. Att bjuda in eleverna i samtal inom området leder till större delaktighet 

och kontextbildning hos dem. Det som har kontext hos läraren har inte nödvändigtvis det hos 

eleverna, vilket måste klargöras för att uppnå det önskade lärandemålet. Detta uppenbarar sig 

särskilt under laborativa moment då eleven ofta har fokus på att leverera ett korrekt svar 

istället för att lära av processen. Vad eleven anser vara viktigt är också vad eleven kommer att 

fokusera på i lärandet. Här framförs dialog och samspel som viktigt då ett för eleven relevant 

och meningsfullt innehåll leder till djupare förståelse (Andrée 2007, s. 20–21, 24) 

 

Hackling och Sherriff (2015) har undersökt hur lärare arbetar för att främja vetenskapliga 

resonemang hos eleverna genom att följa den huvudansvarige läraren för NO-undervisningen 

på en skola. Resultaten har visat att det är fördelaktigt om det läggs mycket tid på att se till 

strukturen av elevgruppen och att skapa ett tryggt och lugnt klassrumsklimat som bjuder in till 

deltagande diskussioner. Vad gäller lärarens kompetens beskrivs läraren som framstående 

inom området och som mycket hängiven till att utveckla de pedagogiska kompetenserna och 
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därigenom utveckla undervisningen. Problemlösningsaktiviteter med verklighetsanknytning 

ligger till grund för undervisningen för att öppna upp för samarbete och kommunikation om 

ett innehåll som eleverna kan relatera till (Hackling & Sherriff 2015, s. 15–17). Andrée (2007) 

menar att elever måste ges utrymme tillsammans med andra elever och med läraren att både 

formulera och argumentera för naturorienterande problem och dilemman då det är ett sätt för 

eleverna att appropriera den nya kunskapen. Lärandet sker inte per automatik, utan eleverna 

måste göra aktiva val om att vara delaktiga i övningarna (Andrée 2007, s. 36, 39). Även 

Lundqvist (2009) menar att lärandeprocessen är ett samspel mellan den undervisande läraren 

och eleven, där elever också kan undervisa och stå för lärandet. Det som skiljer deras roller åt 

är att läraren bär ansvaret för processen (Lundqvist 2009, s. 11–12).  

 

Lundqvist (2009) anser att den naturorienterande undervisningen handlar om mycket mer än 

att enbart lära sig fakta. Det viktigaste för lärandet är att man ges verktygen för att skaffa sig 

ett fungerande förhållningssätt mot ämnena. För att därefter urskilja det relevanta och tillämpa 

förhållningssättet måste eleverna ges tillfälle att förstå det. Denna process kräver ett aktivt 

meningsskapande i klassrummet. Varje elev bär med sig inre erfarenheter till undervisningen 

vilka ligger till grund för det meningsskapande som görs. Genom att sätta nytt lärande i 

kontext kan förändringar av dessa erfarenheter göras (Lundqvist 2009, s. 41). Dejonckheere 

m.fl. (2014) menar att lärarens erfarenhet och kompetens spelar in när det handlar om att 

kunna delge elever denna information och få dem delaktiga i sitt lärande. Detta argument 

styrker Lundqvist (2009) som hävdar att eleverna i den teoretiska undervisningen inte kan 

bilda användbara kopplingar till den information de tar del av om inte ett meningsskapande 

sker. Om undervisningen enbart ger tillfälle till att läsa i textböcker för att sedan visa på 

kunskap i skriftliga test finns risk att eleverna endast memorerar kunskap men missar 

innebörden av den. Genom att öppna upp för muntlig kommunikation ges också tillfälle att 

påvisa, utveckla och förankra kunskapen (Lundqvist 2009, s. 58–59). 

 

Dejonckheere m.fl. (2014) menar att tidiga naturvetenskapliga erfarenheter påverkar barnets 

framtida akademiska intresse. Det finns också samband att inre intresse för ämnet gör att det 

uppfattas som enklare. Önskar man ett resultat bortom att endast undervisa om den teoretiskt 

naturorienterande undervisningen, så måste rätt metoder för undervisningen väljas. Detta 

följer i regel med den undervisandes erfarenhet då det kräver pedagogisk innehållslig 

kännedom om ämnet samt tillförlitlighet vid olika val som gäller genomförandet. Ett stort 

engagemang från läraren kombinerat med rätt stöttning och aktiviteter som befäster 

kunskaperna leder till vetenskapligt tänkande elever. Undervisning som sker enbart för 

områdets skull, utan att involvera eleverna i det vetenskapliga tänkandet, utvecklar inte 

metakognitivt tänkande elever. Detta riskerar ett lärande där elever kan använda begrepp i den 

situation de lärt känna det, utan förståelse eller annan tillämpning för det. Genom att använda 

sig av undervisningsstrategier som problemlösning där eleverna tillåts se samband mellan 

händelse och begrepp skapas mening inom dem vilket leder till ett mer användbart och utökat 

lärande (Dejonckheere m.fl. 2014).  

 

Barak och Dori (2011) har genomfört observationer av elever i årskurs fyra och fem för att se 

hur begrepp kan läras med stöd av animationer. Resultaten av observationerna jämfördes med 

kontrollgrupper som inte tagit del av animationerna. Detta kan ses som en 

undervisningsmetod som uppmuntrar meningsskapande interaktion till vad som ska läras. 

Under ett skolår fick experimentgrupper se animerade filmer för tillhörande arbetsområden i 

NO vid minst ett tillfälle per vecka. Kontrollgrupperna fick endast använda sig av textböcker 

och stillbilder för motsvarande arbetsområden. Resultatet gav indikation på att animerade 

filmer påverkar elevers strategier för förvärvande av kunskap och påverkar dessutom deras 
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metakognitiva förmåga. Animationerna tycktes också främja nyfikenhet för naturvetenskap 

och bidrog till att ta till sig det naturvetenskapliga språket och tankeprocessen. Barak och Dori 

(2011) menar att deras studie visar att experimentgruppen har fått lära sig om NO-begrepp 

genom att både lyssna och se innehållet och har på så vis haft tillgång till en bredare variation 

av intryck än kontrollgrupperna (Barak & Dori 2011, s. 608). Nilsson (2005) framhåller att 

elever behöver ges tillfälle att relatera till olika fenomen och begrepp för att skapa mening hos 

dem. I hennes studie har elever blivit introducerade i olika fysikaliska begrepp och fenomen i 

en klassrumsmiljö för att bygga förkunskaper. Eleverna fick därefter göra fältstudier på 

Lisebergs nöjesfält där gemensamma upplevelser skapades. När eleverna åter befann sig i 

klassrumsmiljö fick de arbeta med uppgifter relaterade till besöket, däribland uppgifter med 

koppling till mekanik. Genom erfarenhet och tillbakablickar till besöket på nöjesfältet 

utvecklades dialogen i gruppdiskussionerna för uppgifterna till att bli allt mer 

naturvetenskapliga i jämförelse med de introducerande samtalen. Besöket på Liseberg gav 

eleverna en gemensam och verklig upplevelse i direkt relation till det arbetsområde som 

skolarbetet avhandlade. Upplevelsen aktiverade flera sinnen och hjälpte eleverna att se 

samband hos naturvetenskapliga begrepp kopplade till mekanik. I fortsatta gruppdiskussioner 

har det framkommit att eleverna sett det som meningsfullt att skapa en sanning tillsammans, 

det vill säga att söka och hitta stöd i eller motbevisa sin hypotes. Genom att bygga kunskaper i 

samspel med varandra öppnar eleverna upp för nya synsätt och kan ompröva sin egen 

konstruktion kring ämnesspecifika ord, begrepp eller fenomen (Nilsson 2005, s. 59–60, 68).    

 

Pimthong (2015) för fram att elevers motivation för ämnet påverkar hur villiga de är att 

förändra de förkunskaper de besitter kring ämnesspecifika ord, begrepp och fenomen. Läraren 

måste därför stötta eleven till att vara en del av ämnets kontext och därigenom motiveras att 

förändra och utveckla sina kunskaper. Om uppfattningen av ett begrepp ska förändras hos 

individen måste denne först förstå att det finns en mer korrekt och användbar förklaring till 

begreppet. För att komma till den insikten måste eleven känna sig motiverad till förändring. 

Studien visar att elever hellre gör lärandet själv än att lärare introducerar dem i det. Det är 

också detta driv i att lära på egen hand som kan agera motiverande för progression i lärandet 

(Pimthong 2015, s. 379, 386). Johansson (2012) nämner estetiska kvalitéer i undervisningen 

och menar att om inte eleverna finner undervisningen tilltalande så kommer inte lärandet att 

bli lika lyckat. Hon menar dessutom att det finns ett behov att komplettera klassisk 

undervisning med kreativ undervisning i olika representationsformer, då det har visat sig 

gynnsamt att ha en varierande undervisningsgrund med noggrant avvägda tillvägagångssätt. 

Vidare menar Johansson (2012) att det inte finns någon självklar bild av vad forskningen 

anser vara typisk naturvetenskaplig karaktär, men ett naturorienterande förhållningssätt, 

språkbruk samt urskiljande av för området relevanta delar ses som nyckelkompetenser. 

Tillkommer gör även att eleverna ska ta del av de normer som råder för ämnena. Detta kräver 

en tydlig acklimatisering till undervisningskulturen och förståelse för de specifika normerna 

vilka läraren måste synliggöra för eleverna (Johansson 2012, s. 58–59). 

 

3.1.2 Begreppsförändring  
Pimthong (2015) menar att sammanfattat kan progression inom de naturorienterande ämnena 

förklaras som att det sker genom begreppsförändring. Han anser att lärandet till viss del är 

kognitivt, då det kan vara enskilda individer som genomgår utvecklad begreppsförståelse 

medan andra i samma klassrum saknar utvecklingen. De elever som inte förstått att vissa 

fenomen existerar, har därför inte heller funderat på dem. Andra elever har haft en viss 

förförståelse för begrepp, men har inte kunnat förklara dem med ord förrän efter praktisk 

genomgång av dem. Elevernas förkunskaper är därför viktiga då det är ur dessa kunskaper 

som utvecklingsprocessen sker och leder till en större förståelse. Svaga förkunskaper följt av 
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att eleven efter mer ingående undervisning om fenomenet själv inser förkunskapernas brister, 

hjälper eleverna ändra sin uppfattning. Nyckelaspekten för lärande anses vara att ur missnöjet 

i att den ursprungliga föreställningen inte stämmer överens med den nya informationen, växer 

en önskan om att skapa att nya, mer godtyckliga samband. Eleven ackommoderar sin värld 

efter nya kunskaper och gör dessa till egna. Vidare hävdar Pimthong (2015) att läraren måste 

skapa en praktik som baseras på att eleverna är villiga att förändra sina förkunskaper, där 

lärandet sker genom denna förändring. Begreppsförändringen är beroende av elevernas 

intresse och motivation till att lära om ämnet, där skolmiljön och hur den är uppbyggd 

påverkar motivationen. En allt för strikt skolmiljö med litet elevinflytande kan ses hindrande i 

elevernas utveckling då de inte ges möjlighet att pröva sina idéer. Ett varmt klassrumsklimat 

som bjuder in till växelverkan med eleverna bidrar till begreppsförändring. Den undervisande 

måste också ha en förståelse i hur det naturvetenskapliga språket används. En blandning av 

ämnesspecifikt och vardagligt språk bör möta varandra då det är i de elevnära exemplen som 

elever visar störst intresse. Pimthong (2015) menar också att elever kan ha förståelse för olika 

begrepp, men ändå ha svårighet i att uttrycka denna i ett uttalat sammanhang. Ofta föreligger 

också hämmande faktorer som avsaknad av förståelse för det språk som används i exempelvis 

textböcker, vilket är särskilt tydligt då det förekommer andraspråkselever i klassrummet 

(Pimthong 2015, s. 377, 381, 385–386).  

 

Barak och Dori (2011) förklarar att det vi bygger vidare på vid begreppsförändring är de 

förkunskaper vi redan besitter. De framhåller också inre och yttre visuella representationer där 

animationer, tillsammans med skrift och bilder tillhör de yttre representationerna. De inre 

representationerna består av de mentala bilder som individen målar upp i sitt inre som följd av 

yttre påverkan, exempelvis vid nya erfarenheter. De sistnämnda menar författarna kan 

utvecklas och förändras med hjälp av effektiva yttre visuella representationer. Genom 

stöttning av animerade inslag får eleverna lättare att förstå och ta till sig av modeller för olika 

områden, exempelvis molekylmodeller, som annars ofta upplevs som abstrakt kunskap (Barak 

& Dori 2011, s. 609).  

 

Lundqvist (2009) menar att lärande omfattar mycket mer än att lära sig faktakunskaper kring 

ett område. Lärande är också att hitta metoder för att ta till sig av specifika ämnesinnehåll. 

Vad som ses som viktig eller oviktig kunskap beror på individens tidigare och aktuella 

erfarenhet inom området. Under inlärning kan individen välja att inkludera eller exkludera 

olika delar beroende på erfarenhet. Som okunnig inom ett område kan det vara svårt att själv 

avgöra vad som är relevant information och därmed riskera att enbart ta till sig av sådant som 

individen själv tolkar som viktigt. I detta läge är det nödvändigt att läraren är aktiv i 

undervisningsprocessen för att stötta eleven att förstå vad som är viktig information att 

urskilja. Om lärandet ska bli meningsfullt måste läraren vara vägvisare för hur processen ska 

gå till. I det språkutbyte som sker i klassrumssituationer, både verbalt och via gester, sker 

även utbyte och överföring av kunskap. Elever sätter ny information i relation till den 

befintliga och kan välja att ompröva och utveckla den egna kunskapen eller att förkasta den. 

Vidare menar Lundqvist (2009) att lärandet inte alltid sker direkt, utan det kan krävas att det 

sker i flera steg innan acceptans av den nya kunskapen slutligen sker (Lundqvist 2009, s. 11, 

28, 41, 69–70). 

 

Johansson (2012) menar att det krävs interaktion med eleverna för att kunna förvänta att de 

förstår innebörden av vetenskapliga begrepp. Lärandet kommer inte automatiskt genom 

varken genomgångar eller en laborativ praktik utan det behövs stöttning från någon mer 

kunnig inom området, exempelvis läraren. Vidare menar Johansson (2012) att det kan finnas 

en risk när läraren använder samma ord som eleverna använder, istället för att visa hur mer 
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ämnestypiska ord används. Detta kan leda till att de missar övergången mellan personlig 

kunskap och att utveckla den till ämnesrelaterad kunskap. Hon menar att det talas för lite i 

ämnestypiska begrepp i de yngre årskurserna. Detta leder till att kopplingar mellan egen 

erfarenhet och ämnet inte kan göras, trots att eleverna kanske skulle ha gjort detta med rätt 

överbryggning. I studien benämns arbetet som ett sätt att göra närliggande syften synliggjorda 

för eleverna så att de har ”mål i sikte”, det vill säga konkret förståelse gällande de begrepp 

som ska läras. Johansson (2012) ger ett exempel på detta i en lärandesituation där en elev 

använder ordet ”mjuk” som en del av beskrivningen i en systematisk undersökning. Läraren 

tar detta i beaktning och etiketterar ordet som hårdhet, vilket eleverna tar del av. På så vis 

hjälper läraren eleven att dra en parallell med beskrivningen ”mjuk” som en förklaring av en 

upplevelse, till att vara en del av ett vetenskapligt begrepp, i detta fall hårdhet. Då ord kan ha 

flera betydelser är det nödvändigt att sätta dem i sammanhang för att skapa förståelse. 

Påbyggnad av begrepp är viktigt för att möjliggöra denna lärandeprogression (Johansson 

2012, s. 29, 45–46, 53, 55–56). 

 

Glen och Dotger (2009) menar att naturvetenskap debatteras som något som går att 

ifrågasätta, men sällan utmanas eller konfronteras den information som delges genom 

läromedel. En mycket strikt undervisningsgrund som baseras på att en viss del av stoff ska 

genomgås under en specifik undervisningstid, kan riskera att eleverna har liten eller ingen 

inverkan på hur undervisningen utformas. Vidare menar Glen och Dotger (2009) att den 

naturvetenskapliga undervisningen omfattar en mycket hög grad av ämnesspecifika ord och 

begrepp och att denna omfattning ökar med stigande årskurser. De framhåller vikten av att 

arbeta med sammanhang då det inte går att arbeta med isolerade begrepp. Ett för stort fokus 

på att enbart undervisa med hjälp av de ord och begrepp som finns representerade i läroplanen 

riskerar att göra undervisningen abstrakt och ogreppbar för eleverna. När eleverna istället får 

skriva och berätta om personliga erfarenheter genom att använda egna ord, alternativa 

förklaringar eller metaforer så utvecklar de en större begreppsförståelse. Studien visar också 

att när elever arbetar i mindre diskussionsgrupper använder de ofta det språk de behärskar när 

de talar om olika begrepp, vilket hjälper dem att sätta det i en vardaglig kontext. En av de 

deltagande lärarna i studien undervisar om isolerade begrepp och förlitar sig på att eleverna 

förstår definitionen av begreppet när det förklaras. Endast begrepp av svårare karaktär sätts i 

en kontext och då ofta i form av meningar, det vill säga teoretisk kontext. En annan av de 

deltagande lärarna var av synen att NO i mellanstadiet till största delen handlar om att bygga 

upp ett naturvetenskapligt ordförråd inför kommande studier. Denna lärare var strikt styrd av 

standardiserade tester för att kunna uppmäta att eleverna delgivits det undervisningsinnehåll 

som förväntades för årskursen. Studien visar också att vilka begrepp som ingår i 

undervisningen ofta är de som har mest representation i det använda läromedlet. Även de 

begrepp som läraren anser särskilt viktiga väljs ut för vidare bearbetning. Eleverna ges litet 

eller inget utrymme att uttrycka önskemål eller behov. Författarna menar att det 

naturvetenskapliga språket presenteras som universellt och definitivt och anser att den 

etikettering som lärarna i studien använde kan gå till överdrift. Genom att bedriva en 

enkelriktad undervisning där läraren och läromedlet styr innehållet leder till liten 

tolkningsmån för eleverna. Det blir motsägelsefullt för den process som faktiskt ofta sker hos 

naturvetare, då denna handlar om att ställa hypoteser och bevisa eller motbevisa dem. 

Undervisningen riskerar då att elever blint tror på den information som läromedlet ger utan att 

granska den källkritiskt. Glen och Dotger (2009) menar att det kan riskera att eleverna inte 

”håller med” innehållet i boken, men att de ändå går med på det eftersom att det står i den. 

Detta kan leda till ytlig kunskap som är svår att relatera till för eleverna (Glen & Dotger 2009, 

s. 72, 75–77, 80–81). 
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3.1.3 Undersökande praktik  
Elevernas meningsskapande baseras delvis på tidigare erfarenhet, men för att komma vidare i 

lärandet spelar yttre aspekter in. Lundqvist (2009) menar att när det som inte ingår i det 

avsiktliga lärandet studeras kan det upptäckas tecken på metakognitiv lotsning mellan lärare 

och elever. Med andra ord påverkar lärarens engagemang och förhållningssätt eleverna i 

undervisningen mot den meningsskapandeprocess som sker mellan dem. Den diskurs som 

Lundqvist undersökt är den som ter sig inom NO-undervisningen, där sedvänjor, regler och 

traditioner analyserats för att se huruvida undervisningen i praktik genomsyras av detta. 

Diskussion och jämförelse har gjorts mellan olika inlärningssätt, bland annat ur ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt och ett sociokulturellt perspektiv. Det framgår att lärares 

undervisningssätt och elevers meningsskapande sker i samverkan med varandra och hon 

menar att det är viktigt att inte arbeta med isolerade begrepp utan istället sätta dem i 

meningsfulla sammanhang. Vidare menar Lundqvist att det hjälper eleverna att prestera bättre 

om de blivit informerade inom vilken diskurs de ska agera efter, vilket kräver modellering och 

erfarenhet från lärarens sida (Lundqvist 2009, s. 14, 16–17). 

 

Dejonckheere m.fl. (2014) hävdar att experiment som en del av undervisningen inte varit lika 

vanligt historiskt som det är idag, och framför att merparten av undervisningen tidigare har 

varit teoretisk. Genom att ställa hypoteser, experimentera och samtala om resultaten så ökar 

elevernas förståelse och skapar kunskap som sedan kan appliceras till andra ämnesområden. 

Dejonckheere m.fl. (2014) menar att det i forskning argumenteras för att praktisk 

undervisning lämpar sig bäst för högre skolår då kunskapen inte tillämpas automatisk hos 

elever i mellanstadieåldern. Den metakognitiva förmågan kommer som regel inte spontant 

utan måste ske i samförstånd med en stöttande lärare. Naturvetenskapliga aktiviteter som 

innefattar problemlösning inom varierande områden leder till en djupare förståelse av 

omgivningarna och leder till mer självreglerande elever. Undervisningen byggs med fördel 

upp på en tydlig struktur där eleverna får följa ett schema med en instruktion för att hitta 

samband mellan hypotes, aktivitet och resultat. Även tidsaspekten är viktig för lärandet. Om 

eleverna tillåts att vara i sin egen lärandeprocess längre än vid traditionellt lärande där svaret 

ofta kommer inom några sekunder ger detta tillfälle att göra en kontextuell koppling. Den 

metakognitiva förmågan kommer heller inte av sig själv hos individerna genom laborativ 

undervisning utan de behöver stöd från någon mer kunnig inom området för att utveckla sina 

kunskaper. Genom att bygga vidare på och utveckla elevernas grundkunskaper utvecklar 

eleven förmågan att röra sig mellan teori och bevis och kan på så vis vidga vyer och skapa 

kontext till begreppen (Dejonckheere m.fl. 2014).  

 

Lärarens modellering och engagemang påverkar elevers utveckling av metakognitivt 

tänkande. För att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling behövs undervisningsmetoder 

som tillåter dem undersöka, bevisa och modifiera sina tankar. Syftet med detta är att få elever 

som skapar egna representationer inom sin kunskapssfär, bygger på den befintliga kunskapen 

och sedan utvecklar den för att vidga sin egen representation (Dejonckheere m.fl. (2014). 

Vidare hävdar Dejonckheere m.fl. (2014) att omgivningen måste vara gynnsam för elevens 

lärandebehov. Det finns inga generella belägg för att laborativ undervisning av de 

naturorienterande ämnena leder till mer engagerade elever med en drivande inre motivation, 

men det har visats att det i kombination med andra undervisningspraktiker kan leda till bättre 

studieresultat. Laborativ undervisning i sig själv kan däremot inte nödvändigtvis ses som mer 

framstående än annan undervisning. Författarna belyser även skillnaden mellan ett inre 

intresse och ett lärande som uppstår i lärandemiljö, till exempel i klassrummet. Eleverna 

måste tillåtas att reflektera över sitt lärande för att det ska bli användbart där det kognitiva 

tänkandet blir en naturlig del av lärandeprocessen som är lika viktig som målet. Genom att 
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låta lärandet ske i en hel process kan varje steg i lärandet uppmärksammas och göras viktigt 

och ger också tillfälle för läraren att bygga vidare på elevernas befintliga kunskaper 

(Dejonckheere m.fl. 2014). 

 

Laborationspraktiken är både frågeinriktad och procedurinriktad och ofta inleds denna praktik 

med att läraren berättar vad som ska göras och visar sedan hur det görs. Enligt Andrée (2007) 

modellerar läraren själva förfarandet och eleverna imiterar. Verktyg som används utöver det 

nödvändiga för varje enskild laboration är instruktion och laborationsrapport. Eleverna lär 

genom exempel, vilket kan vara en visuell hjälp för dem. Slutsatsen i laborationsrapporten, 

det vill säga att formulera det rätta svaret, kan vara minst lika problematiskt inom 

laborationspraktiken som inom den teoretiska, kriteriebaserade undervisningspraktiken. Även 

om skolan har som mål att skapa förutsättningar för lärande som efterliknar den 

naturvetenskapliga praktiken i största möjliga mån är det ändå i ett skolsammanhang och inte 

i ett forskarsammanhang som eleverna lär sig. Detta innebär skillnad i både praktik och 

resultat vilket eleverna måste få vetskap om (Andrée 2007, s. 41, 45). Johansson (2012) 

framhåller att det inte räcker att enbart arbeta undersökande, utan lärandet sker i samband med 

läraren och hur denne lyfter fokus på vad som är relevant kunskap. Det är tillsammans och i 

reflektion som lärande sker. Det är därför viktigt att veta att praktiskt och undersökande arbete 

inte är synonymt med reflekterande. Tvärtom menar Johansson att det inom instruktionen för 

laborationen sällan finns utrymme och stöd för reflektion och att detta ställer krav på lärarens 

kompetens. Vad som väljs ut som värdefull undervisning sker i värdering från den 

undervisande, utöver det som står i skolans styrdokument. Hon berättar också att lärare som 

undervisar i de naturorienterande ämnena i grundskolans tidigare årskurser ofta saknar 

ämneskunskap för de ämnen de utövar. Detta kan leda till att läraren undviker delar av ämnet 

och subjektivt väljer att istället undervisa i delar där läraren känner sig bevandrad (Johansson 

2012, s. 13, 21–23, 54).  

 

I dessa fall menar Johansson (2012) att laborativa undervisningsmaterial som NTA, 

Naturvetenskap och Teknik för Alla, kan vara till fördel. I NTA-materialet varvas 

undervisningsmetoder som ses som effektiva inom NO-undervisningen, exempelvis 

undersökning, hypotes och laborationsrapport, samtidigt som det hjälper de undervisande 

lärarna att bidra med en bred undervisningsgrund. Johansson (2012) menar att det idag i den 

traditionella undervisningen läggs stort fokus vid de ämnesteoretiska delarna av NO-ämnena, 

vilket riskerar att de praktiska delarna får stå tillbaka. Det finns å andra sidan också risker 

med laborativ undervisning då framställning av hypoteser kan leda till att elever inte vågar 

delta i oro att säga fel. Det har ofta i den naturorienterande undervisningen setts på kunskap 

som om att den ska komma av sig själv i den laborativa praktiken då undersökningarna leder 

till ny erfarenhet. Problemet är att eleverna sällan har en relation till det de erfarit och vet inte 

vilken information i lärandet som var av relevans. Därför är det viktigt för läraren att se till 

individens förkunskaper för att inkludera och bygga vidare på dessa och göra undervisningen 

mer meningsfull (Johansson 2012, s. 14, 53).  

 

Vidare presenterar Hackling och Sherriff (2015) tankeställare som varför och därför att vara 

centrala för att arbeta problembaserat. Aktiv diskussion uppstår baserat på det klimat som 

läraren har byggt upp och hur det uppmuntrar elevdeltagande i diskussionerna. Ett inbjudande 

klassrumsklimat bidrar till att eleverna får tänka högt och delge och motivera sina egna 

tankar, men också till att kunna ifrågasätta och bidra till andras. För att detta ska lyckas måste 

det finnas en grundläggande respekt i klassrummet där alla lyssnas på och anses bidra med 

intressanta infallsvinklar. Alla påståenden ska efterföljas av ett svar eller en motivering och i 

samspel utvecklar de svaren. Med stöttning från läraren reder de ut om det är korrekt svar 
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eller om det behöver utvecklas. Läraren i studien säger inte att eleverna har fel i sitt 

resonemang, men ber ofta om ett svar med den motiverande inledningen därför att. Metoden 

hjälper läraren att förstå var i förståelseprocessen eleven befinner sig och bidrar till att 

metakognitivt stötta eleverna i lärandet genom att tänka högt tillsammans och gemensamt 

skapa mening kring begreppen. Detta hjälper eleverna med självkontroll och reflektion kring 

sitt eget lärande (Hackling & Sherriff 2015, s. 20–21). 

 

Pimthong (2015) menar att många elever har en uppfattning av ett begrepp eller fenomen, 

men saknar erfarenheten att kunna beskriva det. Resultat i hans studie visar att elever efter att 

praktiskt och i grupp fått experimentera med uppgiftens innehåll ändrade sin uppfattning. 

Studien som är gjord i en thailändsk skola visar också att det uppkommer vissa problem med 

språket i de läromedel som används. Vissa elever talar dialekter av thailändska och förstår 

därav inte läromedlets innehåll till fullo. Detta utgör ett språkligt hinder då ord och begrepp 

kan få olika förståelse hos eleverna enbart på grund av sin betydelse, varför en undersökande 

praktik där eleverna tillåts kommunicera blir extra betydelsefull (Pimthong 2015, s. 385). 

  

3.1.4 Vardaglig kontext  
Med vardaglig kontext menas att sätta det naturvetenskapligt utformade ämnesspråket med 

ord, begrepp och fenomen som råder i ett mer vardagligt sammanhang. Förenklat kan detta 

beskrivas som att låta det obekanta skolspråket möta upp med det mer bekanta vardagsspråket 

på ett sätt så att förståelse mellan dem skapas. Johansson (2012) hävdar att undervisningen de 

senaste fem decennierna förändrats från att vara av en mer observerbar och summativ art, till 

att handla mer om arbetsgången från grund till följd. När arbetsgången ses som en del av 

lärandet, blir lärandet mer av ett ”insocialiserande i verkligheten” (s.30), det vill säga den 

naturorienterande verkligheten. Vidare menar Johansson (2012) att detta har setts som 

framgångsrikt då läraren fångar upp elever i deras aktuella kunskap både vad gäller innehåll 

och förståelse och socialiserar dem vidare in i mer naturorienterande arenor. Hon menar även 

att den rådande skolkulturen i viss mån är med och avgör vad som anses vara värt att veta och 

undervisa. Undervisningen måste bidra med ett meningsskapande för eleverna, vilket är upp 

till läraren att efterleva. Undervisningen måste dessutom ge utrymme för lärandeprogression. 

Vidare menar hon att ”meningsskapandet sker genom en interaktion mellan dåtid, nutid och 

framtid” (s. 27), och att det finns ett behov från elevens sida att läraren gör en koppling 

mellan den naturvetenskapliga kunskapen och den för eleven verklighetsförankrade 

kunskapen. Detta innebär att undervisningen måste organiseras så att kommunikation 

uppmuntras. Eleverna behöver aktivt stöd att veta hur de befintliga kunskapsföreställningarna 

om området kan relatera till ämneskunskap, hur det kan omprövas och hur lärandet kan gå 

vidare. Ett exempel på detta är gemensamma upplevelser. Genom att experimentera 

tillsammans om ord, begrepp eller fenomen med NO-koppling och sedan diskutera utifrån 

experimentet kommer vardagserfarenheter få tillfälle att möta naturvetenskapliga förklaringar. 

Detta bidrar till att skapa relation mellan vardagliga förståelser och mer vetenskapligt 

vedertagna förklaringar och på så vis ”inkludera erfarenheter och inte bara basfakta” 

(Johansson 2012, s. 44, 55, 57). 

 

Andrée (2007) menar att en den teoretiska undervisningen är en kriteriebaserad 

undervisningspraktik som sägs bestå av betygskriterier, prov och inlämningsuppgifter. Detta 

innebär ett stort enskilt ansvar för eleven där syftet är att svara rätt på ställda frågor. Det kan 

leda till att en del elever har bättre förmåga att memorera rätt kunskap medan andra har 

svårare med detta. Undervisningen har sällan något förhandlingsutrymme då innehållet ofta är 

förutbestämt. Att komma fram till rätt svar i undervisningen ligger som regel närmare till 

hands för eleverna än att bygga begreppsliga relationer till den. Hon framhåller att 
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vardagsanknytning kan göra den naturorienterande undervisningen mer intressant och menar 

dessutom ”att knyta an till barnets vardagserfarenheter i undervisningen framställs som ett sätt 

för lärare att motivera unga att lära sig om en naturvetenskap som annars uppfattas som tråkig 

och svår” (s. 118). NO-undervisningen består av flera kulturer, där klassrummet är arenan där 

de möts. Av den anledningen menar Andrée att enkulturering är en nyckelaspekt i 

lärandeprocessen för NO-ämnen då detta innebär att deltagarna vaggas in i samma kultur och 

alla bidrag är av betydelse för att kunna relatera till omvärlden. Detta avser då främst den 

levda, realiserade läroplanen, och inte styrdokumenten. NO-undervisning har historiskt 

överhängande baserat på strukturen I-R-E, det vill säga initiering, respons och evaluering eller 

”fråga-svar”, där läraren ägt störst fokus och tid klassrummet. Detta kan ses som 

problematiskt då vetskapen om svaret inte nödvändigtvis är synonymt med att förstå 

resonemanget bakom det. Elever kan memorera begrepp men förstår inte nödvändigtvis 

innebörden av dem. Idag är omständigheterna ofta de motsatta, där eleverna står för merparten 

av det meningsutbytande som sker i klassrummet. En lärarcentrerad pedagogik har ändrats till 

en allt mer elevcentrerad och individorienterad pedagogik (Andrée 2007, s. 36, 45–46, 154). 

 

Lundqvist (2009) menar att det sker i regel flera olika saker vid samma tidpunkt i ett klassrum 

som inte läraren kan råda över, vilket är en del av lärarens professionalism att hantera. Detta 

innebär att utöver ämneskunskap behöver en professionell lärare dessutom besitta kompetenta 

och ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna bemöta de olika situationerna i klassrummet på 

ett pedagogiskt sätt. Vad som väljs ut som viktigt i ögonblicket sker genom att läraren 

värderar vad som är värt att lära, vilket kan innebära att det sker på bekostnad av något annat. 

Det är därför viktigt att som undervisande reflektera över metoder och val. I skarpt läge finns 

det inte alltid utrymme till att göra detta val och däri ses även intuitiva färdigheter som 

framgångsrika. Hur läraren agerar i sin undervisning kan vara avgörande för om eleverna 

kommer att förändra det befintliga meningsskapandet och därigenom uppnå målet med 

undervisningen. Att fånga upp spontana funderingar som uppkommit hos elever genom den 

ordinarie undervisningen och uppmärksamma och bygga vidare på dessa är en process som 

kan ses som minst lika framgångsrik i lärandet även om inga nya begrepp skulle erövras. 

Eleverna har istället kommit ett steg närmre i agerande i diskursen för området. Lundqvist 

(2009) nämner därav följemeningar, som innebär att undervisningspraktiken lär både hur 

normer och värderingar för diskursen ser ut, likväl som kunskapsinnehållet. Vad som är 

relevant för området är vad följden av lärandet blir. Hon belyser vikten av att läraren tänker 

högt och bjuder in eleverna i sin egen tankeprocess och genom detta ger alternativ och 

exempel till hur processen kan gå till (Lundqvist 2009, s. 33, 70).  

 

I den studie som Pimthong (2015) genomfört visar resultaten att elever förknippar nya 

naturvetenskapliga begrepp med en uppfattning kopplad till vardaglig förståelse. I vissa fall 

har eleverna förståelse för begreppet, men med liten koppling till användningsområdet. Elever 

kan ha viss förståelse för vad något är eller vad det ingår i, men vet inte alltid hur det hör 

samman med andra delar. Därför är det viktigt att skapa kontextrika exempel i undervisningen 

med koppling till elevernas tidigare erfarenheter och närhet (Pimthong 2015, s. 386–387). 

Hackling och Sherriff (2015) berättar om att läraren i deras studie introducerade eleverna till 

nya begrepp genom att koppla dem till andra erfarenheter, synonymer, filmer eller gester för 

att göra dem mer tillgängliga till elevernas vardagserfarenheter. För att hjälpa eleverna till ett 

meningsskapande mellan nya begrepp och förståelsen för dem arbetade läraren med att inte 

lägga på för många begrepp samtidigt i undervisningen utan introducerade hellre få och 

arbetade med dem löpande. På så vis hinner eleverna bygga relation till begreppen vilket 

bidrar till större förståelse för dem. Vidare hävdar Hackling och Sherriff (2015) att då läraren 

stöttar elever i kombination med att eleverna själva samarbetar och stöttar varandra i det 
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naturvetenskapliga samtalet skapas möjligheter till att kommunicera inom NO på ett sätt där 

vardagskunskap kan möta skolkunskap. Läraren i studien arbetar med olika teorier och 

undervisningsmetoder för att medvetandegöra eleverna om att ställa hypoteser och söka svar. 

Genom att i undervisningen använda sig av synonymer till svårbegripliga ord, begrepp eller 

fenomen i genomgångar ökar utrymmet att säkerställa att alla förstår. Ett exempel på detta är 

då begreppet ”absorbera” dyker upp i undervisningen, varpå läraren ber om ett enklare ord till 

det och får svaret ”suga upp” från en av eleverna. (s. 20). Genom att göra en överbryggning 

mellan naturvetenskapligt språk och ett mer elevnära vardagsspråk hjälper läraren eleverna att 

förstå vad och varför de ska lära sig, samtidigt som det motiverar dem till att lära sig 

naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt vis. Eleverna blir då också medvetna om när de inte 

riktigt förstått ett fenomen istället för att acceptera ett svar rätt av och gå vidare utan att ha 

bildat sig förståelse för det (Hackling & Sherriff 2015, s. 17, 19–20). 

 

Glen och Dotger (2009) framhåller i sin undersökning resultat där naturorienterande begrepp i 

sin formella form har använts i stor utsträckning och att detta kan leda till elever som 

memorerar kunskap kring begreppen. I motsats till detta belyser de även den lärare i 

undersökningen vars undervisning skapar tillfällen där eleverna själva får vara med och skapa 

kontext kring begrepp. I denna lärares undervisning är det tillåtande att eleverna använder ett 

mer elevnära och vardagligt språk kring fenomenen under en övergångsperiod, men där 

läraren själv i sin undervisning använder ett mer ämnesspecifikt språk. Anledningen till att 

eleverna använder det vardagliga språket i stor utsträckning till en början är att skolspråket 

inte är förtroget hos dem ännu (Glen & Dotger 2009, s. 78–79). 

 

Johansson (2012) för fram vikten av att arbeta enligt en naturorienterande diskurs. Den 

aktuella läroplanen för grundskolan (Lgr11) har ett visst fokus på lärandet av ämnesspecifika 

ord, begrepp och fenomen men den framhåller inte hur kunskapen ska förmedlas till eleverna.  

Läraren har som roll att bygga broar mellan elevernas och vetenskapens uttryck så att dessa 

blir en sammanlänkad del av elevernas meningsskapande. Det finns därför ett mycket nära 

och ömsesidigt förhållande mellan innehållslig kunskap och kreativa tillvägagångssätt för att 

förvärva den, så pass stark samverkan att de två faktorerna leder till en större förståelse 

tillsammans än var för sig. Vardagskunskap och aktioner som kombineras med 

naturvetenskapliga uttryck ger eleverna metakognitiv syn på sitt agerande. Lärandet sker 

således i dialog och relation med eleven där hur väl läraren förmedlar informationen påverkar 

elevernas engagemang och emotionella intresse för området. En del av lärarens arbete blir 

därför att hitta vägar för ”hur vardagliga termer kan knytas till mer vetenskapliga termer” 

(Johansson 2012, s. 60). 

 

Nilsson (2005) nämner i sin studie vikten av det sociokulturella lärandet i form av 

gruppdiskussioner. Att låta elever indelade i mindre grupper diskutera fritt kring avsett 

ämnesområde leder till bredare diskussioner än vad det skulle ha gjort om läraren hade 

kontrollerat diskussionen. Då elevgruppen för den aktuella studien tidigare gjort ett besök vid 

ett nöjesfält och på så vis skapat gemensamma erfarenheter, ligger dessa till grund för 

diskussionen. Elevernas vardagserfarenheter möts i diskussionen och med stöttning från 

varandra byggs vardagskunskaperna på med naturvetenskapliga kopplingar. Diskussionen ger 

möjlighet till att utveckla det vetenskapliga resonemanget genom problematisering och 

gemensam reflektion där elevernas vardagsföreställningar kring begreppen ses som en viktig 

utgångspunkt där de lär av varandra (Nilsson 2005, s. 61, 66).  



 37 

3.2 Delstudie II – Digital enkätundersökning  

Syftet med delstudie II var att undersöka hur yrkesverksamma lärare arbetar för att utveckla 

den begreppsliga förmågan hos elever inom NO-ämnena för årskurs 4–6, med särskilt fokus 

på hur undervisningen ter sig med andraspråkselever närvarande. Resultatet kommer att 

redogöras för i en blandning av kvantitativ och kvalitativ ansats där statistik presenteras i 

löpande text med förstärkande diagram eller bilder där behov finns. Det kommer också att 

redogöras för delar av de skriftliga utsagor som informanterna i undersökningen bidragit med. 

Nedan presenteras resultatet från undersökningen.  

 

3.2.1 Informanternas bakgrund och undervisningsupplägg  
Den digitala enkätundersökningen besvarades av totalt 76 informanter med en svarsfördelning 

om 68 kvinnor och 8 män. En bred variation av åldrar har besvarat enkäten då 13 % är ”20–30 

år”, 29 % är ”30–40 år”, 42 % är ”40–50 år” och 13 % är ”50–60 år”. Ingen av de som 

besvarat enkäten har uppgett sig vara under 20 år och ett fåtal är över 60 år. Även antal år som 

yrkesverksam lärare har besvarats med god spridning. Uppdelningen ”mindre än 5 år”, ”5–10 

år”, ”10–15 år”, ”15–20 år” och ”20–25 år” har besvarats av ungefär lika många. En låg andel 

informanter uppger sig ha arbetat längre tid än 25 år som lärare.  

 

 
Figur 1. Antal år som yrkesverksam lärare 

 

På den öppna och obligatoriska frågan ”I vilken kommun är du verksam?” visar 

sammanställningen att 54 olika kommuner är representerade i enkäten. Av de angivna 

kommunerna att döma finns såväl stadsskolor som byskolor representerade, likväl som 

storstadskommuner och småstadskommuner.  

 
Figur 2. Översikt av de deltagande kommunerna i enkätundersökningen 
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Majoriteten av informanterna, strax över 90 %, har angett att de har utbildningen 

”grundskollärare”. Ett fåtal svar har angivit att de ”Läser till lärare”, är ”grundskollärare 

ma/no och speciallärare”,  ”ämneslärare” eller ”Har ingen utbildning”. Mer än två tredjedelar 

av de inkomna svaren är från lärare som anger att de arbetar med årskurserna 4-6. Det 

förekommer också svar från flera informanter som undervisar i enskilda årskurser alternativt i 

andra kombinationer vilket kan indikera att läraren är klasslärare och enbart undervisar i sin 

egen klass. Genom majoriteten av svaren framgår dock att flesta de undervisar i 

mellanstadiets samtliga tre årskurser. Mer är 90 % av informanterna är behöriga i att 

undervisa i de naturorienterande ämnena och cirka 5 % studerar och kommer efter examen att 

få behörighet i ämnena. Resterande av de svarande saknar behörighet för undervisningen, men 

sammantaget är behörigheten hos de som svarat på enkäten stor. På frågan ”Vilka ämnen 

undervisar du i?” där flervalsalternativ erbjöds framkom att de flesta informanter undervisar i 

NO, teknik och matematik. Det visade sig också att ett relativt stort antal undervisar i svenska 

och engelska, följt av bild och SO. Enskilda svar har angett andra skolämnen vilket än en 

gång kan ses som en indikation på att klasslärare har besvarat enkäten. 

 

I enkäten ställdes frågor också som ämnade undersöka hur lärare strukturerar och planerar sin 

undervisning. Av svaren kunde tydligt utläsas att det råder en stor variation över den struktur 

som informanterna har för sin planering. Av de fem förvalda svarsalternativen visade 

resultaten svar enligt ordningsföljden ”tematiskt”, ”ämnesintegrerat”, ”perioder”, ”matriser” 

och slutligen ”blockundervisning”, där samtliga fem alternativ hade god representation. Inget 

manuellt svar vad gäller strukturen av undervisningen framkom. På frågan ”Hur planerar du 

undervisningen?” med flersvalsalternativ har cirka 84 % svarat att de planerar sin 

undervisning enskilt. Det framkommer även vanligt förekommande att planera tillsammans 

med sitt arbetslag där planeringen följer ett årshjul. Svarsalternativet ”årshjul” har varit en 

vanlig kombination att lägga till som flervalssvar från flera av de informanter som också valt 

alernativen ”enskilt” eller ”arbetslag” som planeringsform. För att ta reda på hur frekvent 

lärare undervisar i NO ställdes frågan ”Hur ofta undervisar du i de naturorienterande 

ämnena?”. Svarsalternativen var flera och gav även tillfälle att lämna ett manuellt svar. De 

fasta svarsalternativ som erbjöds var mellan 1-4 dagar per vecka respektive dagligen. Det var 

ungefär lika vanligt att undervisa 2-5 dagar per vecka i de naturorienterande ämnena, medan 

det var ovanligt att endast undervisa i dem en dag per vecka. Ett manuellt svar berättade att 

det inte undervisades i NO under denna termin, vilket kan ha flera orsaker men som ej 

framgick av svaret. 

  

3.2.2 Begreppsanvändning, andel andraspråkselever och förhållningssätt  
För att ta reda på mer om informanternas inställning till arbetet med det ämnesspecifika 

språket ställdes frågan ”Känner du dig säker i att undervisa om ämnesspecifika ord och 

begrepp i naturorienterande ämnen?”. Svarsalternativet var graderat mellan ett till fem, där ett 

på skalan stod för ”Osäker” och fem stod för ”Mycket säker”. Svaren var utspridda, där 

största andelen ansåg befinna sig på de två högsta nivåerna vad gäller säkerhet om det 

ämnesspecifika språket. Trots säkerhet kring begreppsanvändning i de flesta svaren förekom 

nio svar på mellannivån samt ett svar på steg två, vilket motsvarar ”ganska osäker”.  

 

Då undersökningen hade som syfte att undersöka hur lärare ställer sig till undervisning om 

ämnesspecifika ord och begrepp med andraspråkselever i klassrummet ställdes frågan ”Hur 

stor andel andraspråkselever deltar i din undervisning?”. Svaren visar på att mer än hälften av 

informanterna undervisar mindre än tio procent andraspråkselever. Bland den övriga halvan är 

resultaten spridda där allt från noll procent till mer än sjuttio procent finns representerat. 
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Figur 3. Andelen andraspråkselever som deltar i undervisningen 

 

För att ta reda på hur lärare introducerar nya ämnesspecifika ord och begrepp i 

undervisningen ställdes en fråga om detta där flervalsalternativ gjordes tillgängliga. Svaren 

visar att merparten varierar undervisningsformer där ”film”, ”läromedel”, ”laborativt”, 

”kontextskapande bilder”, ”begreppskarta”, ”digitala hjälpmedel” och ”tankekarta” utgör de 

mest förekommande valen med över 40 % representation för varje alternativ. Alternativet 

”ämnesintegrerat” valdes i cirka 14 % av svaren. På denna fråga förekommer också ett flertal 

manuella svar från enskilda informanter där alternativ som begreppslekar med utgångspunkt i 

genrepedagogik samt användning av begreppskort och ordlistor presenterades. Det 

kooperativa lärandet nämns också, men förklaras inte närmare på vilket sätt det tillämpas i 

undervisningen. En svarande skriver ”Widgit online” vilket är ett digitalt hjälpmedel som kan 

användas för att underlätta språkinlärning och kommunikation genom bildstöd och symboler i 

undervisningen (www.widgitonline.com 2018). 

 

Följdfrågan till hur ämnesspecifika ord och begrepp introduceras i undervisningen var att ta 

reda på om lärare arbetar annorlunda med att synliggöra dem då andraspråkselever närvarar, 

där svarsalternativen ”Ja”, ”Nej”, ”Ibland” eller det manuella alternativet ”Annat” fanns 

tillgängliga. Vid svaret ”Ja”, ”Ibland” eller ”Annat” ombads den svarande att utveckla på 

vilket sätt synliggörandet sker. Svaren ”Nej” och ”Ibland” var lika förekommande med 25 

svar för vartdera alternativet. 12 lärare svarade ”Ja” och menar att de arbetar annorlunda med 

att synliggöra ämnesspecifika ord och begrepp i undervisningen när andraspråkselever 

närvarar. Av de totalt 37 informanter som svarat ja eller ibland i enkäten utvecklade 35 

stycken sina svar genom att berätta på vilket sätt synliggörandet sker i undervisningen. 

 

I de manuella svaren framkommer en del likartade svar och exempel på arbetssätt. Några svar 

som förkommer är: ”Diskuterar ord och begrepp mer noga samt kan använda bild som stöd. 

Egentligen inte eftersom det är så hög andel andraspråkselever men jag tänker att det alltid är 

viktigt att arbeta med att förtydliga nya ord och begrepp”, ”Diskuterar betydelse, 

exemplifierar, illustrerar. Vi övar på att använda orden/begreppen, säga eller skriva meningar 

där de ingår” och ”Är tydligare med att förklara mer självklara begrepp. De nya svåra 

förklarar man ju alltid”.  

 

Bildstöd är något som nämns i flera av de manuella svaren där en av informanterna ger 

förklaringen ”Mer bilder, mindre text”. Bilder på iPad, i form av Memory eller bilder 

förberedda inför specifika lektioner ges som exempel på metoder för att använda bildstödet. 

Stöd på modersmål är också något som förekommer i flera av svaren. Översättningar, 

ordböcker, studiehandledning och stöd från lärare i svenska som andraspråk nämns i de svar 

där ”modersmål” finns angivet. I några fall förekommer svar som användande av synonymer 

eller till och med gester för att förtydliga ämnesspecifika ord och begrepp. Att skapa 

begreppslistor som eleverna kan ha sig med hem för att förstärka inlärningen på sitt 

modersmål ges också som alternativ. Det digitala hjälpmedlet ”inläsningstjänst” presenteras 

av en informant. Det är ett digitalt studiestöd i ljudform som bland annat har svenska 

http://www.widgitonline.com/
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läromedel och andra typer av texter inlästa på ett stort antal språk (www.inlasningstjanst.se 

2018). Några svar har också gemensamt att de uppmuntrar grupparbeten ”där eleverna 

diskuterar och lär av varandra”. Ett svar har koppling till meningsskapande där läraren 

”Försöker hitta orden på andra språk och med andra sätt som knyter till elevernas bakgrund”. 

Ensamma svar som ”genrepedagogiskt” och ”inspelade genomgångar” har också inkommit 

genom enkäten men då endast genom en låg andel svar. 

 

3.2.3 Kontextbildning, bedömning och stöd  
För att undersöka i vilken utsträckning det ämnesspecifika språket används i undervisningen 

ställdes frågan ”Hur ofta använder du ämnesspecifika ord och begrepp i undervisningen?”. 

Svarsalternativen gavs på en skala mellan ett till fem, där ett på skalan stod för ”Sällan” och 

fem stod för ”Alltid”. Närmare 70 % har valt ”Alltid” medan resterande har valt alternativ 

enligt ordningen fyra respektive tre på graderingen. För att ta reda på hur lärarna arbetar med 

att låta eleverna använda det ämnesspecifika språket ställdes frågan ”På vilket sätt ges 

eleverna tillfälle att tillämpa de ämnesspecifika orden och begreppen i undervisningen?”. Fyra 

förvalda alternativ och möjlighet till manuellt svar gavs för frågan. Svaren ”Muntligt grupp” 

och ”Skriftligt enskilt” valdes av 74 respektive 68 informanter, vilket motsvarar nästan 

samtliga deltagare. Även ”Muntligt enskilt” och ”Skriftligt grupp” hade hög svarsfrekvens om 

cirka 70 % för vartdera alternativet. Två manuella svar angav ”kooperativt lärande” som svar 

medan två andra angav ”diskussioner i helklass” som tillvägagångsätt för att tillämpa 

ämnesspråket. Ett manuellt svar sa ”Allt ovan och använder ofta post-it-lappar för att sortera”, 

där ”allt ovan” syftar till de fyra förvalda svarsalternativen för frågan. 

 

I ett försök att urskilja hur aktiva lärare arbetar med att skapa kontext till språket ställdes 

frågan ”Hur arbetar du med de ämnesspecifika orden och begreppen för att skapa kontext hos 

eleverna?”. Elva svarsalternativ fanns där informanterna hade möjlighet att välja flera svar. 

Utöver de förvalda alternativen fanns även möjlighet att svara manuellt. Vanligast 

förekommande metod för kontextbildning var ”Varierande undervisningsformer”. Utöver 

detta var det ungefär lika vanligt förekommande att använda sig av ”Film” eller ”Laborativ 

undervisning”. Svarsalternativen ”Grupparbeten” och ”Digitala hjälpmedel” kom tätt därefter 

i representation. Svar som inte valdes i lika stor frekvens var ”Enskilt arbete”, 

”Begreppskartor”, ”Ämnesintegrerad undervisning” och ”Kontextskapande bilder”, vilka ändå 

valdes av ungefär hälften av deltagarna. ”Kontextskapande modeller” och ”Pedagogiska 

resurser” var minst förekommande bland svaren.  

 

En följdfråga till kontextskapandet i undervisningen var att ta reda på vad lärare ansåg vara 

mest framstående för att utveckla elevernas begreppsliga förmåga. Även för denna fråga gavs 

en variation av svarsalternativ med möjlighet till manuella svar. Ett svar var särskilt 

utmärkande, nämligen ”Förklara ord och begrepp och sätta dem i sammanhang” vilket cirka 

98 % ansåg vara en framstående metod. Övriga svarsalternativ var nästan jämlika i fördelning, 

men hade som mest strax över 50 % representation. Framstående metoder för 

utvecklingsarbete av den begreppsliga förmågan ansågs därför vara ”Individuell förklaring till 

elever med behov”, ”Gruppsamtal”, ”Se på relaterade filmer” och ”Ge eleverna exempel med 

hur du själv resonerar”. Att jämföra ämnesspecifika ord och begrepp mot andra ord och 

begrepp ansågs också vara framgångsrikt. Fem manuella svar inkom för frågan där fyra av 

dem hade koppling till par- och gruppsamtal där eleverna ansågs lära av varandra genom 

diskussion. Det sista svaret angav ”Bildstöd” som en framgångsrik metod. 

 

Vad gäller bedömning av den begreppsliga förmågan görs detta enligt denna studie helst i en 

kombination av ”gruppsamtal och diskussioner” samt i ”enskilt producerade texter”. Svaren ”I 

http://www.inlasningstjanst.se/
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enskilda samtal och diskussioner” samt ”I texter från grupparbeten” förekommer också men i 

betydligt mindre andel. Det inkom också några manuella svar till frågan. Ett svar menade att 

bedömningen sker som en kombination av de fyra presenterade svaren ovan. Ett annat svar 

angav kort och koncist ”Prov”. Ännu ett svar var att en ”begreppsordlista” alltid används inför 

alla teman i undervisningen. 

 

För att undersöka hur tillgången till stöd i undervisning såg ut ställdes frågan ”Har du något 

stöd i din undervisning med andraspråkselever?”. Det vanligaste svaret var ”Nej” vilket 

angavs av 30 informanter. Utöver detta förekom svaren ”Digitala hjälpmedel” och ”Delvis 

tillgång till studiehandledning” av flera informanter. Det förekommer också svar där 

informanterna har tillgång till en pedagogisk resurs. I de flesta fall där detta anges är 

tillgången ”delvis”, men det förekommer också svar där tillgången anses vara ”god” till 

pedagogiska resurser. Endast en informant av totalt 76 har angett sig ha god tillgång till 

studiehandledning i undervisningen. Ett manuellt svar berättar om att läraren utöver att vara 

Ma/NO-lärare själv också är SvA-lärare (Svenska som Andraspråk). Ett annat svar berättar 

om att det finns tillgång till SvA-lärare eller studiehandledning vid behov men ”upplever att 

det saknas en riktig plan för detta, finns ingen tid för samplanering”. Flera manuella svar 

berättar om att de ej undervisar andraspråkselever just nu varför dessa väljs att ej presenteras 

vidare. 

 

I anslutning till föregående fråga ställdes följdfrågan ”Anser du dig ha tillräckligt med stöd 

när du undervisar andraspråkselever?”. En svag majoritet svarar ”Nej”, tätt följt av svaren 

”Ja” och därefter ”Ibland”. De som svarat ”Nej” eller Ibland” ombads att utveckla sitt svar. I 

de utvecklade svaren fanns en variation av åsikter kring stödet i undervisningen. En informant 

anser att det finns för dålig samverkan mellan klasslärare och studiehandledare, vilken inte 

var densamma som svarade liknande på den förra frågan. Några informanter anger att de 

saknar tillräckliga kunskaper och andra menar att det vore bra med mer tid parallellt med 

modersmålet. Önskemål om språkstöd genom lärare i SvA, modersmål eller 

studiehandledning för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga samt översätta begrepp 

är också något som nämns i svaren. Det framkommer av ett par svar att de efterlyser ett 

enklare material då lärarna får skapa mycket eget material till andraspråkselever. En lärare 

svarar att denne anser sig ha tillräckligt med stöd i undervisningen genom sin egen 

kompetens, men att detta beror på att det finns få andraspråkselever i klassen. Om det hade 

funnits fler elever med behov av stöd skulle det ha varit svårare att tillmötesgå detta med 

aktuella resurser. En informant angav att ”det är svårt att hinna med flera nyanlända med olika 

språk i en klass med många svenskfödda som även behöver stöd i sin språkutveckling”. 

 

Frågan ”Finns det något du saknar eller skulle vilja förändra i ditt arbete för att utveckla 

elevernas begreppsliga förmåga?” gav en majoritet svaret ”Vet ej”. De vanligaste svaren 

därpå var ”Ja” respektive ”Nej”. Några manuella svar inkom där det åter gavs på förslag om 

tillgång till språkstödjande resurs samt att arbetet alltid måste förändras i och med att läraren 

tar emot nya elevgrupper, där gruppens behov utvecklar lärarens arbete. En önskan om 

utveckling av svaret ombads för de informanter som svarat ”Ja” eller ”Vet ej”. Bland svaren 

har nyckelord uppmärksammats och sammanfattats som tid, digital kompetens, 

begreppsarbete, meningsskapande och fortbildning. Vad gäller tid framkommer det att 

informanter tycker att det centrala innehållet i läroplanen är väldigt omfattande för NO-

ämnena och att det är svårt att hinna arbeta fördjupat inom alla områden. Det framkommer 

också att tid önskas för att kunna ta del av hur andra arbetar och ta till sig av andras arbetssätt. 

Tid för språkutveckling utan att det påverkar andra delar av undervisningen är också nämnt i 

svaren. För nyckelordet digital kompetens framkommer att lärare vill arbeta mer med bildstöd 



 42 

men även lära sig att använda digital teknik för att exempelvis kunna filma begrepp. 

Begreppsarbete nämns med en önskan om att skapa ämnesspecifika ordlistor, begreppskartor 

eller begreppsböcker, men detta anses vara för tidskrävande. Ett svar menar att informanten 

vill bli bättre på begrepp överlag. Även meningsskapande träder fram i resultaten. 

Studiehandledning under vissa bedömningsmoment ges på förslag för att kunna stötta eleven i 

ett meningsskapande språkbruk där det egna språket brister. Ett svar berättar också om att 

informanten menar att de individanpassningar som görs för enskilda elever ofta är bra för alla 

att ta del av. Det sista nyckelordet fortbildning framkommer genom kommentarer som ”man 

kan alltid bli bättre” och att informanterna vill utveckla sina undervisningsmetoder. Som en 

del av detta framkom att en informant önskar få ta del av hur andra lärare arbetar, nämnt ovan.   

 

Avslutningsvis omfrågades de deltagande i enkäten om det fanns något som de ville tillägga 

eller förtydliga. Tre svar inkom där en informant skrev ”Jag tycker att det är viktigt att låta 

eleverna samtala runt ord, ställa massor av frågor på lektionerna, laborera med det vi lär in 

och att skriva texter tillsammans. Viktigt att de får tid att diskutera innehåll och skriva 

gemensamma/enskilda reflektioner runt det som jag läser”. En annan ville ”slå ett slag för 

kooperativt arbetssätt när det gäller att arbeta med begrepp, det finns många strukturer där 

man kan träna begrepp tillsammans utan att det blir tjatigt och tråkigt”. Slutligen inkom svaret 

att ”Alla elever gynnas av att begrepp och ämnesspecifika ord är något de behärskar”.  

 

4. DISKUSSION 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten från de två delstudierna och jämförs med varandra för 

att belysa likheter och skillnader. Olika teoretiska perspektiv för lärande har beaktats och 

analyserats genom utvalda texter i delstudie I och har sedan ställts mot de svar som inkommit 

i delstudie II. Nedan presenteras en sammanfattning av examensarbetets resultat följt av en 

sammanfattning kring delstudiernas tillförlitlighet, dess teoretiska tolkning, förslag till fortsatt 

forskning och praktisk tillämpning och avslutningsvis redogör jag för min egen slutsats. 

4.1 Sammanfattning   

I åtta av nio granskade texter framkommer det att meningsskapande kommunikation och 

interaktion är grundläggande förutsättningar för elevers lärande och utveckling av den 

begreppsliga förmågan. Det är i kontakten med lärare och andra elever, det vill säga i ett 

sociokulturellt perspektiv, som ett meningsutbyte och påbyggnad av ämneskunskaper kan ske. 

Att sätta det område som ska undervisas om i en för eleverna vardaglig kontext är den näst 

mest förekommande uppfattningen för att nå framgång i begreppsutveckling som synliggjorts 

genom litteraturstudien, då sju av nio texter framhåller detta. Även den undersökande 

praktiken, starkt sammanlänkad med det pragmatiska perspektivet på lärande, förs fram i 

majoriteten av texterna. Att studera lärandeobjektet genom alternativa metoder till det 

traditionella lärandet skapar förutsättningar för lärande. Tätt efterföljt av att arbeta 

undersökande framhålls arbetet mot begreppsförändring hos eleverna vilket även detta har 

god representation i de analyserade texterna. Detta skulle kunna ses som ett led i 

kognitivismens syn på lärande, då individen upplever en inre konflikt kring ett begrepp 

genom iakttagelse av omgivningen och önskar därav förändra begreppet. 

 

I enkätsvaren framkommer det att de flesta informanter känner sig säkra vad gäller 

användandet av ämnesspecifika ord och begrepp i de naturorienterande ämnena. Majoriteten 

av lärare använder sig av digitala hjälpmedel som film då nya ord, begrepp eller modeller 

introduceras i undervisningen. Även kontextskapande bilder samt att arbeta laborativt med 

nya ord och begrepp förekommer i hög grad bland svaren. Många lärare uppger sig också 
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introducera ämnesspråket med hjälp av läromedel, antingen enskilt eller i kombination med 

tankekartor och begreppskartor. Lika många lärare uppger att de arbetar oförändrat oavsett 

om andraspråkselever deltar i undervisningen, som de lärare som uppger att de ibland 

förändrar sin undervisning då andraspråkselever närvarar. Den förändring som framgår i 

undervisningen enligt studien är framförallt att det läggs större vikt vid att med tydlighet 

förklara nya ord och begrepp även med andra ord, där också bilder som stöd till 

förklaringarna ofta förekommer hos flera av informanterna. Att ge kontextrika exempel för 

var och hur ämnesspecifika ord och begrepp kan användas är även något som ses som en 

nyckel till att erövra den nya kunskapen enligt resultaten i delstudie II. 

 

Vidare lyfter delstudie II fram den centrala roll som tillgång till studiehandledning på 

elevernas modersmål har. Genom stöd i den ordinarie undervisningen och då gärna vid 

uttalade bedömningstillfällen skulle studiehandledningen kunna brygga det glapp som 

eventuellt kan uppstå i förståelse mellan det svenska språket och modersmålet. Detta är inget 

som i delstudie I debatterats i större utsträckning, men förekommer i Pimthongs (2015) 

forskningsrapport där elever har svårigheter att förstå det dialektala i texterna i det använda 

läromedlet. Denna brist i språkförståelse som redogörs för i studien innebär att eleverna har 

svårt att ta till sig av det undervisade innehållet på ett tillfredställande sätt. I examensarbetes 

bakgrundsavsnitt styrks däremot enligt både Skolverket (2017b) och Elmeroth (2017) att 

studiehandledning anses ha god effekt på andraspråkselevers begreppsutveckling, då stöd 

genom modersmålet kan hjälpa till att aktivera ett större ordförråd och skapa förståelse hos 

eleverna.    

 

En tydlig skillnad som framkommit i de två studierna är det faktum att avsaknaden av tid är 

något som lyser mellan raderna i resultaten från delstudie II, vilket det inte gör för delstudie I. 

Detta kan ha olika anledningar, där en orsak skulle kunna vara att empirin har samlats in på 

olika sätt och att tidsaspekten inte ansetts som relevant att undersöka i texterna för 

litteraturstudien. Det har också framgått av de delar av resultaten i delstudie II som hanterats 

kvalitativt att lärare generellt anser sig ha en hög arbetsbelastning, vilket inte heller är uttalat i 

delstudie I.  

4.2 Tillförlitlighet   

Genom god forskningsetik och Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer förs nedan en diskussion 

kring delstudiernas felkällor och tillförlitlighet. Avvikelser förs fram både vad gäller internt 

och externt bortfall för att bidra läsaren med transparens för processen och samtliga av de 

resultat som framkommit. Detta görs också med anledning av att läsaren ska kunna göra en 

objektiv bedömning och ges möjlighet till att komma med invändningar av resultatet 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 28, 52–53).  

 

Delstudie I genomfördes som en systematisk litteraturstudie, vilken Eriksson Barajas m. fl. 

(2013) menar innebär ”att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne” (Eriksson Barajas m. fl. 2013, s. 31). Den utvalda litteraturen 

är den som ligger till grund för analysen och resultatets slutsatser. Ett led i att öka studiens 

reliabilitet var att använda PICOC-metoden vid val av sökord. Detta hjälpte till att säkerställa 

att de sökord som valdes ut för sökning i olika databaser hade hög relevans för syftet och gav 

samma förutsättningar för olika databaser. Då antalet artiklar som valts ut för läsning i sin 

helhet var 19 artiklar och för många att bearbeta för examensarbetets omfattning gjordes en 

ny avgränsning för att komma närmare studiens syfte. Abstract och innehåll för de valda 

texterna kontrollerades på nytt efter relevans mot de valda sökorden genom PICOC-metoden 

och avgränsades därigenom till nio texter för vidare granskning som i ett första steg fick 
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genomgå en kvalitetsbedömning. Litteraturen analyserades därefter följt av att resultaten 

presenterades och avslutningsvis sammanfattades genom slutsatser i diskussionsavsnittet. 

Fejes och Thornberg (2015) framhåller att den som utför forskning av något slag alltid har en 

relation till vad som eftersöks (Fejes & Thornberg 2015, s. 20). I ett försök att ställa mig 

objektiv som författare till datainsamlingen har därför en erkänd metod efterföljts. PICOC kan 

öka studiens tillförlitlighet, i detta fall att genom upprepade sökningar använda sig av samma 

förvalda sökkriterier. Då ett antal artiklar valts bort på grund av examensarbetets begränsning 

finns risk att intressant forskning förbises, men då den utvalda litteraturen genomgått en tydlig 

sökmetod och noggrann kvalitetsbedömning bör litteraturen vara av god relevans för studien.  

 

Delstudie II hade som ambition att nå ut till en bredd av yrkesverksamma lärare för att delges 

en objektiv bild av hur grundskollärare i årskurs 4–6 ser på det begreppsutvecklande arbetet 

med andraspråkselever närvarande i det naturorienterande klassrummet. Valet att använda 

sociala medier som kanal för att nå ut till informanter kändes aktuellt i tiden och dagens 

uppkopplade samhälle. Det gav dessutom möjligheten att nå en större spridning av deltagare 

på en kortare tid än vad som skulle vara genomförbart genom att kontakta enskilda rektorer 

vid olika skolor och kommuner. Deltagandet i studien var lågt vid en procentuell uträkning, 

men upplevs i antal som ett relativt högt deltagande om det görs en hypotetisk jämförelse med 

vad ett eventuellt mailutskick skulle ha resulterat i. Av Sveriges 290 kommuner finns 54 

kommuner representerade i enkätundersökningen, vilket motsvarar cirka 18 procent av alla 

landets kommuner. Detta ger en tillförlitlighet i att stora delar av landet har representerats i 

undersökningen och baserat på de angivna kommunerna går det att fastställa att lärare från 

både stads- och byskolor har deltagit. Av de totalt 76 informanterna var det endast åtta 

manliga deltagare i enkätundersökningen. Å ena sidan innebär detta att det inte går att dra 

några generella slutsatser vad gäller könsfördelningen och hur lärare inom de 

naturorienterande ämnena förhåller sig till undervisningen av ämnesspecifika ord och begrepp 

med andraspråkselever närvarande. Å andra sidan bör inte lärarens kön ha någon särskild 

inverkan på undervisningen då det finns ett begränsat utrymme för fri tolkning av de aktuella 

styrdokumenten oavsett kön. Det är den undervisandes utbildning, erfarenhet och 

undervisningsmetoder som är de relevanta verktygen för yrket och de rådande 

styrdokumenten som sätter reglerna, vilket gäller oavsett kön. 

 

Det interna bortfallet anses ha varit lågt i undersökningen då merparten av frågorna i enkäten 

gjordes obligatoriska och med färdiga tillval som svar. Endast de följdfrågor där informanten 

ombads motivera sitt svar lämnades frivilliga att besvara. Detta innebär att de informanter 

som fullföljde enkäten hade besvarat alla obligatoriska frågor. Det fanns ingen statistik att 

tillgå för hur många som eventuellt hade påbörjat enkäten och sedan gjort valet att inte 

fullfölja den, vilket eventuellt måste ses som ett internt bortfall. Vad gäller externt bortfall är 

det svårt att uttala sig kring detta då det var via ett forum i sociala medier och inte till utvalda 

personer som enkäten delades ut. Gruppmedlemmarna var 1069 stycken vid genomförandet 

av studien, men det betyder inte att samtliga medlemmar hade loggat in och sett enkäten. Det 

innebär däremot att det kan finnas ett mörkertal gällande hur många deltagare som enkäten 

funnits tillgänglig för.  

4.3 Teoretisk tolkning 

Detta examensarbete har haft utgångspunkt i två delstudier som varit baserade på var sin 

frågeställning. I detta avsnitt kopplas resultaten från delstudierna samman i en teoretisk 

tolkning och presenteras genom att dela upp dem efter de teman som framkommit av den 

systematiska litteraturstudien. 
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4.3.1 Meningsskapande kommunikation och interaktion 
Lärares attityder likväl som skolors kunskapssyn på NO-ämnesinnehåll påverkar vad som lärs 

ut genom undervisningen och på vilket sätt. Forskningen är något kluven vad gäller vilken 

undervisningsform som är mest framgångsrik för lärande, men står enad vad gäller elevernas 

behov. Det anses bevisat att en ämneskompetens hos läraren i kombination med ett aktivt 

elevbemötande leder till ett framgångsrikt lärande. Det är i möten mellan elever och den lärda 

som kunskapsutväxlingen sker (Hackling & Sherriff 2015). I möten sker meningsskapande i 

form av kommunikation mellan lärare-elev samt elev-elev, och det är också däri som 

kunskapen kan omprövas, omvärderas och bidrar till att vidga individens kunskapsrepertoar 

(Lundqvist 2009). Detta gäller oavsett om undervisningen varit teoretiskt kriterieinriktad eller 

av undersökande inriktning, då det är aktiviteten mellan de lärda och de under lärande som 

avgör. Lotsning i kunskap kan därför också ske mellan elever, men sker som regel i 

samverkan med den ämnesdidaktiskt kompetente läraren. Därför finns även en vinst i 

helklassdiskussioner där eleverna kan bidra med olika erfarenheter och därmed utbyta 

kunskap med varandra. Läraren kan vara med och styra diskussionen så att fler elever bjuds in 

i det gemensamma lärandet så att ett meningsskapande för innehållet ska kunna ske (Andrée 

2007; Dejonckheere m.fl. 2015; Lundqvist 2009). 

 

Ett annat exempel på hur meningsskapande kan te sig i undervisningen är genom det Nilsson 

(2005) presenterar i sin studie, där elever har fått ingått i gemensamma upplevelser som en del 

av sitt lärande. I undervisningen gjorde eleverna ett besök på ett nöjesfält där de fick använda 

flera sinnen och även se konkreta samband mellan naturorienterande och vardagliga fenomen. 

Genom uppföljning av detta i form av att sätta det upplevda i relation till det skolarbete som 

bedrevs inom samma område, kunde en högre begreppsförståelse uppnås hos eleverna. 

 

Flera av forskningsresultaten berättar om att framgångsrikt lärande i de naturorienterande 

skolämnena är beroende av en stöttande pedagog som bjuder in till dialog (Andrée 2007; 

Hackling & Sherriff 2015; Lundqvist 2009; Nilsson 2005). Eleverna måste bjudas in i 

naturorienterande tankesätt och lära sig om den kultur som tillhör ämnena, vilket i sin tur 

leder till ökad motivation och lärande där hela processen från start till mål ses som en viktig 

del av elevernas kunskapsutveckling. Något som framkommer i delstudie I är att det kan 

saknas ämneskunskaper hos lärare inom de naturorienterande ämnena för de yngre åren, vilket 

kan leda till att undervisningsinnehållet styrs efter lärarens egen kompetens istället för 

läroplanens innehåll (Johansson 2012). Av resultaten i delstudie II att döma används 

ämnesspecifika ord och begrepp med trygghet i hög grad hos de deltagande informanterna. 

Delstudiens resultat talar därför till viss del emot de delar av forskningsresultatet som menar 

att undervisande lärare i NO ofta är osäkra på ämnesinnehållet. Då enkätundersökningen 

omfattar en relativt liten mängd empiri går det inte att dra några sådana generella slutsatser av 

resultatet eftersom att dess validitet är för låg.  

 

4.3.2 Begreppsförändring 
Begreppsförändring är något som omnämns i olika former i delstudie I. För att detta ska ske är 

det beroende av flera aspekter; dels missnöje med den aktuella uppfattningen av begreppet 

och att ett utbyte mot något som är mer begripligt, rimligt och givande visar sig (Pimthong 

2015). Om en elev ska känna sig manad att ändra sin uppfattning om ett ämnesspecifikt ord, 

begrepp eller fenomen måste eleven presenteras och tillgodogöra för en ny uppfattning som 

anses mer riktig än den ursprungliga. Detta kan ske på flera sätt, där yttre representationer 

nämns som förslag i en artikel från delstudie I (Barak & Dori 2011). Med detta menas då 

påverkan från omgivningen, exempelvis genom lärare eller via andra elever. Barak och Dori 

(2011) menar att utöver lärare och andra elevers påverkan så spelar också visuella 
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representationer in på elevens uppfattningar om begrepp. Genom att bygga på elevens inre 

föreställningar, det vill säga förförståelsen, om ett begrepp med hjälp av yttre stimulans som 

bilder, filmer eller animationer så kan dessa vidgas.  

 

Visuella verktyg kan dessutom agera som stöd för elever med svårighet för språket när 

exempelvis textboken är för svår för eleven att relatera till (Pimthong 2015). Detta stämmer 

överens med de resultat som delstudie II berättar om, där informanterna berättar om arbetet 

med att förtydliga kring ämnesspecifika ord och begrepp med andraspråkselever närvarande. 

Vanligt för att arbeta stöttande i undervisningen när språket inte räcker till för att skapa sig 

förståelse är att använda sig av mer bildstöd och mindre textmängder. Genom olika digitala 

verktyg där bilder finns med för att förstärka budskapet kan läraren stötta även de elever som 

har annat modersmål än det som undervisas med i klassrummet. I samma studie nämndes 

även en digital tjänst som använder sig av inläst material på andra språk, vilket kan agera 

översättning samt kombineras med andra visuella hjälpmedel som Memory eller bilder.  

 

Framkommer gör även det faktum att förförståelsen är viktig för den fortsatta utvecklingen av 

ämnesspecifika ord, modeller och begrepp. För att stötta eleverna och bygga vidare på deras 

förförståelser måste språket möta upp dem vid den nivå de befinner sig för stunden 

(Johansson 2012; Lundqvist 2009; Pimthong 2015). Detta betyder att undervisningen sker i 

samspel med eleverna där pedagogen måste ha god insyn i elevernas nuvarande förståelse för 

att skapa goda förutsättningar för undervisningsupplägget. Johansson (2012) menar att det är 

viktigt att som pedagog använda sig av ett ämnesspecifikt språk i undervisningen. Genom att 

göra detta stöttar läraren eleverna med nya ord som bygger vidare på det vardagsspråk som 

eleverna redan använder. Glen och Dotger (2009) framhåller däremot att för stor användning 

av det ämnesspecifika språket, i deras studie benämnt etikettering, kan leda till en enkelriktad 

undervisning läraren ensam styr innehållet. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att relatera 

till innehållet hos eleverna, då det inte nödvändigtvis är ur deras förförståelse som 

påbyggnaden av kunskap sker. Vidare menar Glen och Dotger (2009) att begreppsförståelse 

inte är möjligt när det sker isolerat. Begreppen måste sättas i kontext för att ett lärande ska 

kunna ske. Lundqvist (2009) och Johansson (2012) hävdar att lärarens aktiviteter påverkar 

begreppsförändringen. Lärandet sker genom förklaringar där även gester och synonymer kan 

användas för att förtydliga innehållet, vilket även framkommer att flera av de tillfrågade 

informanterna i delstudie II anger som metod i sin undervisning. Genom att stötta upp 

abstrakta eller svårrelaterade ord och begrepp med effektiva metoder i ett passande 

sammanhang leder elevernas begreppsförändring framåt. 

 

4.3.3 Undersökande praktik 
Laborativ undervisning tillåter eleverna att undersöka och lära med hjälp av sinnena, vilket 

kan vara av stor fördel för vissa individer. Praktiken tillåter eleverna att lära av sina misstag, 

vilket ofta leder till de största lärdomarna. Den laborativa undervisningen kan också leda till 

att aktivera förkunskaper hos eleverna, som kan vara bra att plocka fram vid senare mer 

teoretiska undervisningstillfällen för att ha en utökad individuell repertoar för lärande. Att i 

förväg ha sett ett moment utföras i praktiken kan underlätta förståelsen för dem i teorin.  

 

En undersökande undervisningspraktik kräver både ämnesdidaktisk säkerhet och påhittighet 

hos läraren för att vara lyckad. Detta kan riskera att den lärare som känner sig osäker undviker 

denna form av undervisningspraktik och väljer istället en läromedelsbaserad undervisning. Ett 

komplement till detta, vilket Johansson (2012) nämner, är de så kallade NTA-lådorna (Natur 

och teknik för alla). Dessa har uppkommit för att hjälpa pedagoger med ett laborativt 

undervisningsmaterial som är förankrat efter de krav som finns i läroplanen för grundskolan 
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(Lgr11). NTA-lådorna finns inom olika områden och fungerar som ett laborativt inslag i en 

mer läromedelsbaserad undervisning.  

 

För att lyckas med en undersökande praktik krävs också att läraren tydligt visar eleverna 

vilken diskurs de ska ingå i, där läraren även måste modellera och visa på vilket sätt 

genomförandet ska ske (Dejonckheere 2015; Lundqvist 2009). Det kan finnas svårigheter i att 

återskapa den naturvetenskapliga diskursen på ett godtyckligt sätt då även resurser och 

tillgång till rätt lokaler spelar in. Den undersökande praktik som sker i skolan är oavsett hur 

läraren vrider och vänder på det en del av skolans kontext och inte naturvetenskapens, menar 

Andrée (2007). Detta stämmer överens med vad Dejonckheere (2015) anser om den 

undersökande undervisningspraktiken som därför menar att praktisk undervisning kräver 

kommunikation för att den ska kunna tillgodogöras fullständigt. Eleverna måste förutom att 

kommunicera också tillåtas att vara i sin lärandeprocess längre än vid den traditionella 

undervisningen för att fördjupad förståelse runt begrepp ska göras. Både Andrée (2007) och 

Johansson (2012) instämmer i detta då den undersökande praktiken kan tyckas ”fri” i sin 

struktur, men kan också ses som snäv med tanke på att den ofta har en strikt instruktion. 

Läraren måste uppmuntra rätt tankesätt och diskussioner då det annars finns risk att eleverna 

agerar efter instruktionen utan att ha en inre plan. Utan rätt stöttning finns ingen garanti att 

eleverna förstår vad av det upplevda i undersökningen som var det verkliga lärandet och hur 

detta ska gå att relatera till den befintliga kunskapen. Hackling och Sherriff (2015) menar 

därför att läraren måste stötta eleverna med didaktiska frågor om nya ord och begrepp och 

dessutom uppmuntra eleverna att bidra med motiverade svar. På så vis kan de kan redogöra 

för hur de kommit fram till svaret och ges chans att visa sin uppfattning av det.  

 

Dejonckheere (2014) och Pimthong (2015) menar att kommunikation är en nyckelaspekt i den 

undersökande praktiken. Många elever uppfattar ord, begrepp eller fenomen men upplever 

svårigheter i att beskriva dem. På ett sätt är samtliga elever andraspråkselever vad gäller 

övergången mellan vardagsspråket och det ämnesspecifika språket. Att dessutom vara 

andraspråkselev med annat modersmål kräver extra mycket kommunikation kring det 

ämnesspecifika språket för att göra det begripligt jämtemot vardagsspråket. I delstudie II 

nämns studiehandledning på elevers modersmål som behjälpligt, men även tillgång till 

språkresurser som pedagog i svenska som andraspråk i undervisningen ses som gynnsamt.  

 

4.3.4 Vardaglig kontext 
Med vardaglig kontext menas i detta fall hur naturorienterande begrepp kan sättas i mer 

vardagliga och elevnära sammanhang. Ett sätt att göra detta är att låta skolspråket och 

vardagsspråket möta upp med varandra, men för att lyckas med detta behöver eleverna stöd 

(Andrée 2007; Johansson 2012). Andrée (2007) menar att proceduren kan vara så att det är 

vardagsspråket som implementeras till skolspråket istället för att processen går till enligt det 

motsatta. Detta skulle kunna innebära att en större koppling till elevernas erfarenheter sker. 

Den begreppsundervisning som sker i den naturorienterande undervisningen är ofta teoretisk 

och därigenom kriteriebaserad. Strukturen baseras på ”fråga-svar”, där den som är bäst på att 

memorera har bäst förutsättningar. Genom att knyta an till elevernas vardag och skapa ett 

innehåll som de kan relatera till skulle detta kunna motverkas. Pimthong (2015) menar att 

elever kan ha hört talas om ord eller begrepp inom ämnen och därmed ha en grunduppfattning 

av dem, men att de ofta saknar förmåga att se dem i ett fungerande sammanhang. Genom att 

integrera elevernas vardagsspråk och situationer som de relaterar till kan tydligare och djupare 

samband skapas. Även Lundqvist (2009) för fram lärarens roll att fånga upp de funderingar 

som dyker upp i ögonblicket, och spinna vidare på dessa. Hon kallar det för följemeningar 

vilket kort kan förklaras som det lärande man ”får på köpet” genom undervisningen. Riktigt 
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så enkelt ter det sig inte i följemeningarna, utan det gäller också att läraren uppmuntrar 

kommunikation kring dessa funderingar för att de ska föras fram i ljuset och få en vidare 

mening.  

 

Några sätt att skapa mening till de nya ord och begrepp som introduceras i undervisningen 

framkommer i delstudie II kan ske genom film, förklara ord eller begrepp och sätta dem i 

andra sammanhang eller att arbeta laborativt. Det nämns också metoder där bilder eller 

digitala verktyg används för att skapa sammanhang. Detta stämmer överens med vad 

Hackling och Sherriff (2015) presenterar som en framstående metod för att skapa samband till 

ett ämnesspecifikt språk. Genom gester, synonymer och filmer kan kopplingar göras möjliga i 

undervisningen när den muntliga kommunikationen inte räcker till. Vidare menar Hackling 

och Sherriff (2015) att det är bra om undervisningen kan introducera få begrepp och arbeta 

grundligt med dem. Hellre skynda långsamt och låta eleverna använda begrepp som de förstår 

än att språkutväxlingen sker enbart ”för sakens skull”. Glen och Dotger (2009) för dessutom 

fram att det inte gör något om ett vardagligt språk används till en början då det mer 

naturvetenskapliga språket utvecklas i takt med förståelsen för det. Nilsson (2005) poängterar 

vikten av det sociokulturella lärande som sker genom gruppdiskussioner. Vardagserfarenheten 

får i dessa en väg in i skolsammanhanget och ses som en viktig bas inför påbyggnad av nya 

begrepp.  

 

I delstudie II nämns varierande undervisningsformer som en metod för framgång i 

begreppsutvecklingen hos elever, där individuella instruktioner kan ges till elever med behov. 

En tolkning av resultaten i samma delstudie framhåller också att det är av hög relevans för 

andraspråkselever att få delta i diskussion med elever som är mer bekanta med språk än vad 

de själva är. Genom gruppdiskussionen kan språket utvecklas med en start som anknyter i 

elevernas bakgrund till att mynna ut i ett mer avancerat språkbruk. Gruppsamtal skapar en av 

de mest gynnsamma förutsättningarna för utveckling av ämnesspecifika ord och begrepp då 

eleverna stöttar varandra i lärandet och bidrar på så vis med en mer vardaglig kontext. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

Det nämns i resultaten av de två delstudierna en variation av undervisningsformer vilka anses 

framgångsrika för elevers utveckling av den begreppsliga förmågan. Flera artiklar i delstudie I 

samt informanter i delstudie II nämner att utveckling av den begreppsliga förmågan med 

fördel sker genom att eleven får aktivera flera sinnen samtidigt. Ett förslag till något att forska 

vidare på baserat på resultaten i examensarbetet är därför den marknad av digitala hjälpmedel 

som finns tillgängliga på marknaden gällande att skapa förståelse av ämnesspecifika ord, 

begrepp och modeller. Genom att med en frågeställning likt ”Vilka digitala hjälpmedel 

använder du för att utveckla elevers begreppsliga förmåga i din undervisning?” nå ut till en 

stor andel lärare som undervisar i de naturorienterande ämnena för årskurs 4–6 skulle 

förhoppningsvis en variation av verktyg framkomma av svaren. Därefter skulle en empirisk 

studie kunna genomföras där verktygen kritiskt granskas och ställs mot läroplanen (Lgr11) för 

att se hur olika digitala hjälpmedel kan komplettera den ordinarie undervisningen. Resultatet 

skulle med fördel kunna läsas av både rektorer, lärare och inköpsansvariga vid skolor som ett 

stöd i processen vid inköp av nya läromedel. 

4.5 Slutsats 

Detta arbete har fokuserat på hur undervisningen kan se ut för att framgångsrik 

begreppsbildning ska ske, både generellt samt då andraspråkselever närvarar i klassrummet. 

Det har varit väldigt intressant att se de olika former av undervisningsmetoder som ansetts 

gynnsamma genom delstudierna. Det finns inget enskilt uttalat arbetssätt för att utveckla den 
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begreppsliga förmågan. Det har däremot i forskningsbakgrunden visat sig att det kan ses som 

framgångsrikt att basera undervisningen på en bred grund. Jag tror på att lära känna eleverna 

genom att bygga relationer till dem och därigenom försöka hitta vägar till vad som aktiverar 

just deras längtan efter kunskap, ett meningsskapande till vad som ska läras. Undervisningen 

bör vara av aktiv karaktär där eleven står i centrum för lärandet. Om lärandet ska vara 

framgångsrikt och livslångt anser jag att den gamla metoden att skriva av och memorera 

kunskap måste minskas eller kompletteras med en mer undersökande praktik. Att bygga upp 

ett engagemang för problemlösning skapar drivna elever som tar ansvar för sitt eget lärande 

och hjälper dem till självständighet. För att lyckas med detta tror jag på att bjuda in till dialog 

och kommunikation samt att ha en öppen och bred undervisningsgrund där läraren i samspel 

med eleverna till viss del styr innehållet tillsammans. 

 

Att uppmärksamma det relevanta och modellera så att elever kan urskilja de viktigaste 

kunskapsaspekterna leder till anknytning i de naturorienterande ämnena enligt forskningen. 

Det i sin tur leder till progression i utvecklingen av den begreppsliga förmågan hos eleverna, 

men kräver ämneskunskap hos utövaren för att kunna genomföra. Om pedagogerna själva 

upplever osäkerhet och i vissa fall kanske även illvilja till att undervisa i delar av ämnen på 

grund av dess komplexitet, hur lyckas vi då uppmuntra elever att lära med glädje och 

engagemang? Det naturorienterande förhållningssättet är därför något som både pedagoger 

och elever i en undervisningskultur måste ingå i för att det ska vara framgångsrikt. 

 

För att kunna arbeta med en till merparten teoretisk och kriteriebaserad undervisningspraktik 

som den begreppsbildande praktiken presenteras att den ofta är, tror jag att det är mycket 

viktigt att eleverna från början har formats in i processen. Att lyckas med denna 

undervisningsform innebär att eleverna måste ta ett stort individuellt ansvar för sitt lärande, 

vilket kräver kunskap och erfarenhet av just detta. Å ena sidan och utan att som lärare ha 

stöttat eleverna in i processen tror jag att det kan leda till elever som mister intresse för de 

naturorienterande ämnena, vilket i förlängningen kommer att speglas i studieresultaten. Detta 

tror jag kan riskera att lärandet går ut på att enbart memorera det rätta svaret istället för att 

skapa sig en förståelse det. Med rätt stöttning tror jag å andra sidan att den individanpassning 

som kan uppnås genom praktiken kan leda till ett inre driv och en önskan om att lära sig mer 

om NO, vilket i sin tur kan leda till goda kunskapsresultat och ökad begreppslig förståelse. 

 

Om undervisningen till större del istället ska vara av praktisk och undersökande karaktär är 

det viktigt att kommunikation tar stor del av undervisningen. Kommunikation genom dialog, 

diskussion och grupparbeten där eleverna ges möjlighet att sätta ord och därigenom samband 

på de upplevelser de erfarit genom undersökningar. Denna undervisningsform tror jag kan 

stötta elever i deras lärande då de också ges tillfälle att se, undersöka och kanske rent av 

uppleva olika fenomen inom de naturorienterande ämnena. Detta kan hjälpa att skapa 

förståelse, särskilt vid områden av mer abstrakt art. Utan diskussion kring det upplevda tror 

jag däremot att undervisningsformen kan riskera att elever arbetar systematiskt efter given 

instruktion, men utan förståelse för olika samband. 

 

Slutligen vill jag föra fram den egna åsikten om att det bästa för ett framgångsrikt lärande bör 

rimligtvis vara att variera eller kombinera de undervisningsformer som är presenterade i detta 

examensarbete. Utöver dessa finns med säkerhet även en större mängd av föredömliga 

exempel på hur framgångsrik undervisning kan utformas. Det viktigaste är insikten i att varje 

elev är unik och har därav olika behov. Variation i undervisningen kan därför ha framgång i 

att bemöta fler elever på ett sätt som passar dem för individuell progression i lärandet. 
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Bilaga 1. Titlar på texter lästa i sin helhet 

 

Författare Titel Årtal Typ av 

text 

Databas Sökord 

Lotta Leden Black & white or shades 

of grey : teachers 

perspectives on the role 

of nature of science in 

compulsory school 

science teaching 

2017  Avhandlingar

.se 

“no”, “begrepp” 

Annie-Maj 

Johansson 

* 

Undersökande arbetssätt 

i NO-undervisningen i 

grundskolans tidigare 

årskurser 

2012 Rapport Avhandlingar

.se 

“lärande”, “no” 

Maria 

Andrée 

* 

Den levda läroplanen: 

en studie av 

naturorienterande 

undervisningspraktiker i 

grundskolan 

2007 Doktorsav

handling 

Avhandlingar

.se 

“maria andrée” 

Birgitta 

Norberg 

Brorsson 

Varför är snön vit? 2017 Kapitel i 

antologi 

(refereegr

anskat) 

DiVA “naturorienterand

e” AND 

“begrepp” 

Britt 

Jakobson 

 

Från begrepp till 

utforskande arbetssätt – 

forskning om NO-

undervisning i 

grundskolans tidigare år 

2009 Rapport 

(bibliograf

iskt 

granskad) 

DiVA “no” AND 

“begrepp” 

Per 

Högström 

Lärares mål med 

laborativt arbete: 

Utveckla förståelse och 

intresse 

2006 Artikel DiVA “science” AND 

“concepts” 

Pernilla 

Nilsson 

* 

Barns kommunikation 

och lärande i fysik 

genom praktiska 

experiment 

2005 Artikel DiVA “science” AND 

“concepts” 

Pattamapor

n Pimthong 

* 

A Study of the Effect of 

Affective and Social 

Factors on Teaching for 

Conceptual Change in 

Primary Science 

2015 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

Nicole J. 

Glen och 

Sharon 

Dotger 

* 

Elementary Teachers’ 

Use of Language to 

Label and Interpret 

Science Concepts 

2010 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

Mark 

Hackling 

och Barbara 

Sherriff 

* 

Language-Based 

Reasoning in Primary 

Science  

2015 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

Keith J. 

Topping, 

Carolyn 

Cross-Age Peer Tutoring 

of Science in the 

Primary School: 

Influence on Scientific 

2005 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 
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Peter, 

Pauline 

Stephen och 

Michelle 

Whale 

Language and Thinking school” AND 

“concept” 

Miri Barak 

och Yehudit 

J. Dori 

* 

Science Education in 

Primary Schools: Is an 

Animation Worth a 

Thousand Pictures? 

2011 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

John T. 

Guthrie, 

Peggy Van 

Meter, 

Gregory R. 

Hancock, 

Solomon 

Alao, Emily 

Anderson 

och Ann 

McCann 

Does Concept-Oriented 

Reading Instruction 

Increase Strategy Use 

and Conceptual 

Learning from Text? 

1999 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

Romaizah 

Salleh, 

Grady J. 

Venville 

och David 

F. Treagust 

 

 

When a Bilingual Child 

Describes Living Things: 

An Analysis of 

Conceptual 

Understandings from a 

Language Perspective 

2008 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science 

language” AND 

“elementary 

school” AND 

“concept” 

Peter J.N 

Dejonckhee

re, Kristof 

Van de 

Keere, 

Isabel Tallir 

och 

Stephanie 

Vervaet 

* 

Primary school science: 

Implementation of 

Domain-General 

Strategies into Teaching 

Didactics 

2014 Vetenskap

lig rapport 

Eric (Ebsco) “scientific” AND 

“concepts” AND 

“primary school” 

Malena 

Lidar, Jonas 

Almqvist 

och Leif 

Östman 

 

 

A Pragmatist Approach 

to Meaning Making in 

Children’s Discussion 

about Gravity and the 

Shape of the Earth 

2010 Vetenskap

lig artikel 

Eric (Ebsco) “Science” AND 

“Sweden” AND 

“elementary 

school” 

Eva West Undervisning och 

lärande i 

naturvetenskap: elevers 

lärande i relation till en 

forskningsbaserad 

2011 Doktorsav

handling 

Libris “lärande” AND 

“naturvetenskap” 
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undervisning om ljud, 

hörsel och hälsa 

Anna 

Vikström 

Ett frö för lärande: en 

variationsteoretisk studie 

av undervisning och 

lärande i grundskolans 

biologi 

2005 Doktorsav

handling 

Libris “lärande” AND 

“naturvetenskap” 

Eva 

Lundqvist 

* 

Undervisningssätt, 

lärande och 

socialisation: Analyser 

av lärares 

riktningsgivare och 

elevers 

meningsskapande i NO-

undervisning. 

2009 Doktorsav

handling 

Libris “meningsskapand

e” AND “no” 

 

* Valdes ut till granskning 
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Bilaga 2. Följebrev med information innan deltagande av enkät 
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Bilaga 3. Enkätunderlag 
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