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Sammanfattning:  

Forskare menar att det är viktigt att lärare medvetet arbetar med det naturvetenskapliga språket 

i de naturorienterande ämnena för att främja elevers inlärning. Syftet med studien var att 

undersöka hur olika läromedel inom de naturorienterande ämnena är uppbyggda för att främja 

språkutveckling samt att studera olika sätt att arbeta språkutvecklande. Detta undersöktes 

genom en läromedelsanalys, åtta lektionsobservationer samt fyra intervjuer. Fyra lärare, åk 4–

6, medverkade i studien. Vissa läromedel saknade språkliga mål men avsaknaden av dessa 

avspeglades inte i lärarnas sätt att arbeta. Det framkom att 54% av lektionstiden gick till muntlig 

bearbetning och lyssningsövningar, 22% gick till skriftlig bearbetning av innehållet, 8% gick 

till textbearbetning och resterande 17% var lektionsbortfall. De språkutvecklande aktiviteter 

som lärarna använde beskrivs närmare i arbetet. I enighet med tidigare forskning indikerar 

resultaten att undervisningen inom de naturorienterande ämnena till stor del är muntligt baserad.   

 

Nyckelord: grundskolan, naturorienterande ämnen, språkutveckling, språkutvecklande 

aktiviteter, ämnesbegrepp.
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1 INLEDNING 
Enligt Andersson (2011) finns en nedåtgående trend i kunskaper i de naturorienterande ämnena 

för elever i den svenska skolan. Undersökningen indikerar även att intresset för dessa ämnen 

har minskat hos eleverna, vilket även Lindahl (2003) tar upp. Enligt den senaste TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) mätningen har den negativa trenden vänt i 

framförallt årskurs 4, där resultatet för de svenska eleverna blev över genomsnittet. Även i 

årskurs 8 blev resultatet högre än genomsnittet, trots att det var marginellt (Skolverket, 2016). 

 

Barn som börjar i mellanstadiet har ofta en positiv inställning till de naturorienterande ämnena 

(Skolinspektionen, 2017). I årskurs 8 är intresset mycket lägre, där cirka 4 av 10 elever har en 

negativ inställning till de naturorienterande ämnena. Berg, Löfgren och Eriksson (2007) påvisar 

att undervisningen i grundskolans tidigare år är viktig för elevernas inställning till de 

naturorienterande ämnena under de senare åren. Skolinspektionen (2017) menar att det finns 

goda möjligheter att skapa en lust till lärande i undervisningen i dessa ämnen. Detta eftersom 

elever har ett stort intresse för de naturvetenskapliga frågeställningarna. Enligt Berg et al. 

(2007) kan lärare väcka intresse för de naturorienterande ämnena genom att använda 

laborationsbaserad undervisning.  

 

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) menar att den naturvetenskapliga världen har 

egna begrepp och teorier, vilket innebär att eleverna måste lära sig dessa begrepp för att kunna 

följa undervisningen i de naturorienterande ämnena. Areskog, Ekborg, Lindahl och Rosberg 

(2013) poängterar även de att det naturvetenskapliga språket kan uppfattas som abstrakt och 

svårt att ta till sig för många elever och att det därför är viktigt att ge eleverna konkreta exempel 

och erfarenheter. Detta för att de ska få kunskaper och förståelse för de naturorienterande 

ämnena. Även Kindenberg och Wiksten (2017) menar att de naturorienterande ämnena 

innehåller en stor mängd teoretiskt och abstrakt innehåll och att detta ofta är på en avancerad 

nivå. Vidare poängterar de att språket kan vara ett hinder i inlärningen och att lärare ofta tänker 

på de ämnesspecifika begreppen som utmanande för eleverna. Enligt författarna så är det 

därmed dessa ord som eleverna oftast får hjälp med då läraren är medveten om att begreppen 

är nya för eleverna. De lyfter även fram andra ord som ofta förekommer i läromedlen men som 

sällan förklaras. Några exempel på sådana ord är: innebär, driva, föras vidare, tack vare, 

framträdande och regelbundet.  

 

Kindenberg och Wiksten (2017) beskriver att lärare som har många elever i klassen med ett 

bristfälligt språk tenderar att vilja underlätta, förenkla både texter och uppgifter. Dessa lärare 

lägger då ner mycket tid och energi på att skriva om läromedelstexter, leta reda på alternativt 

arbetsmaterial samt planera många och långa genomgångar. De menar att dessa lärare kanske 

till och med undviker att använda vissa ämnesspecifika ord och begrepp. Författarna lyfter fram 

att detta skapar en undervisning med låga förväntningar och med ett fokus på att eleverna ska 

kunna återge fakta istället för att eleverna ska kunna ta ställning i olika naturvetenskapliga 

frågor.  

 

Den bild jag har fått, under min medverkan i undervisningssituationer, är att elevers inställning 

till de naturorienterande ämnena är att det är något som är svårt, abstrakt och omöjligt att lära 

sig. Eleverna har även haft svårigheter att uttrycka sig med ett naturvetenskapligt språk. Detta 

skapade ett intresse hos mig att ta reda på hur man arbetar med att främja språkutvecklingen i 

de naturorienterande ämnena.  
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1.1 Bakgrund 

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska bidra till att eleverna utvecklar olika 

förmågor inom ämnet (Skolinspektionen, 2017). Skolinspektionen (2017) menar att det är 

viktigt att eleverna får lära sig om olika texters syften, för att de ska lära sig var man kan söka 

information och vilka källor som är pålitliga. Enligt LGR11 ska eleverna utveckla förmågorna 

att granska information, kommunicera och ta ställning (Skolverket, 2011). Eleverna ska alltså 

utveckla verktyg som hjälper dem att förstå naturvetenskapen som diskuteras i massmedia, och 

för att kunna ta ställning i olika frågor som rör deras privat- och yrkesliv (Skolverket, 2016).  

 

Förmågan att kunna kommunicera är viktig inom alla ämnen i skolan. I dagens skola 

kommunicerar man via tal, text, bild, kroppsspråk, film och annan modern teknik. Eleverna 

behöver träna på att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sådant sätt som bidrar till 

ytterligare diskussion och som för samtalen vidare (Skolinspektionen, 2017). 

 

Gibbons (2013) menar att undervisningen i samtliga ämnen behöver integrera språk och 

innehåll för att språkkunskaperna ska utvecklas tillsammans med ämneskunskaperna. Vidare 

menar författaren att detta inte är någon enkel uppgift då det kräver systematisk planering och 

uppföljning av att integrera språk, stoff och tänkande. Detta sätt att arbeta kommer under arbetet 

att ses som ett språkutvecklande arbetssätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att se hur läromedlen inom de naturorienterande ämnena är 

uppbyggda utifrån ett språkutvecklande perspektiv och att lyfta fram olika lärares sätt att arbeta 

språkutvecklande i de naturorienterande ämnena.  

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur är läromedlen som används i klasserna uppbyggda för att främja 

språkutvecklingen? 

2. Hur arbetar lärare språkutvecklande i den naturorienterande undervisningen? 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

Af Geijerstam (2006) lyfter i sin avhandling upp att undervisningen i de naturvetenskapliga 

ämnena är en egen kultur och att det därför är viktigt att successivt arbeta in det 

naturvetenskapliga tänkandet in i det vardagliga, detta för att kunna ta till sig den 

naturvetenskapliga kulturen. Författaren menar vidare att det är svårt och kräver såväl tid som 

engagemang. Af Geijerstam (2006) lägger stor vikt vid att förmedla till läsaren att hänsyn måste 

tas till elevernas tidigare förståelse och erfarenheter, samt till språkanvändningen i deras 

närmaste omgivning. Respekten för det naturvetenskapliga språket är stor och det uppfattas ofta 

som värderingsfritt, opersonligt och omöjligt att motsäga (af Geijerstam, 2006). 

Skolinspektionens granskning (2017) tyder på att en stor del av eleverna i de svenska skolorna 

upplever de naturorienterande ämnena som svåra. Eleverna har därmed ett lågt eller mycket 

lågt självförtroende inom dessa ämnen. Granskningen har även visat att en del lärare känner sig 

osäkra på vissa begrepp inom de naturvetenskapliga ämnena. Detta gör att de är oroliga för att 

lära ut fel till sina elever, speciellt om eleverna har följdfrågor efter att nya begrepp har 

introducerats. Emanuelsson (2001) menar att det är viktigt att lärarna känner sig säkra inom 

sina ämnen och att de känner sina elever för att de ska kunna avgöra huruvida eleverna förstår 
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det innehållsmässiga eller ej. På så sätt kan läraren också ställa frågor som uppmuntrar eleverna 

att ställa frågor och på det sättet utveckla lektionens innehåll.  

 

Af Geijerstam (2006) menar att sättet som vuxna talar om naturvetenskap speglar något 

komplicerat och svårt att förstå. Eleverna får då bilden av att vetenskapsmännen är genier, vilka 

de inte kan identifiera sig själva med. Författaren poängterar att vuxna inom skolan behöver 

fundera över sättet som man talar om naturvetenskap. De naturvetenskapliga experimenten ger 

en bild av vad naturvetenskap är, och ibland kan det ges ett intryck av att det alltid finns ett 

korrekt svar på frågor som ställs. Även Skolinspektionen (2010) menar att undervisningen i de 

naturorienterande ämnen uppfattas som fakta som ska läras in och att lärare skulle kunna höja 

kvaliteten på undervisningen genom att ge eleverna möjlighet att diskutera och samarbeta mer 

i klassrummet. I Skolinspektionens (2017) granskning framkom även att lärarna kan ha en bild 

av att undervisningen i de naturorienterande ämnena går ut på att eleverna ska lära sig fakta i 

form av begrepp och modeller. Vidare poängteras att denna typ av undervisning blir 

missvisande då retorik och argumentation är centralt i den naturvetenskapliga praktiken. Enligt 

Skolinspektionen (2017) är det viktigt att eleverna förstår att naturvetenskapen inte handlar om 

statiska fakta och eviga sanningar, utan istället lär sig att nya upptäckter kan omkullkasta det vi 

vet idag. Enligt Emanuelsson (2001) är det viktigt att läraren ställer genuina frågor, alltså frågor 

som läraren inte i förhand vet svaret på. I skolan förekommer frågor som ej är genuina mycket 

oftare än utanför skolan. Författaren påvisar svårigheten med att ställa genuina frågor eftersom 

läraren i regel vet svaren på frågorna eleverna förväntas besvara. De genuina frågorna gör att 

eleverna får reflektera mera och på så sätt öppnar det upp för en högre förståelse hos dem.  

 

Gärdenfors (2010) argumenterar för att elever inte kan förstå fullständigt om de enbart lär sig 

fakta. Eleverna behöver förstå de bakomliggande mönstren för att se hur saker hänger ihop. 

Författaren menar dock att eleverna behöver en del faktakunskaper för att sedan kunna arbeta 

med dem och till sist förstå. Gärdenfors liknar förståelse och faktakunskaper med språk och 

glosor. På samma sätt som man behöver kunna ord för att kunna ett språk är faktakunskaperna 

viktig för att kunna förstå ämnesområdet. Enligt författaren är det viktigt att faktakunskaperna 

inte blir målet för arbetsområdet. Skolinspektionen (2017) påvisar att flertalet elever inte 

kommer i kontakt med det naturvetenskapliga språket på andra ställen än i skolan och att det 

därför är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig det i skolan. Enligt Gibbons (2013) är det 

viktigt att lärare under sin planering inför ett nytt arbetsområde funderar över vilka språkliga 

krav som ställs i ämnet, hur väl eleverna behärskar ämnesspråket idag och vad de behöver lära 

sig. Vidare lyfter författaren fram att vi inte först lär oss det naturvetenskapliga språket för att 

sedan använda det längre fram, utan att språket som eleverna håller på att lära sig används för 

att skaffa sig nya kunskaper. Författaren menar att inom de naturorienterande ämnena sker 

språkutvecklingen och kunskapsutvecklingen parallellt och att det därför är viktigt att 

uppgifterna i största möjliga mån utformas så att de blir både språk- och kunskapsutvecklande.  

 

Skolinspektionens (2010) granskning visar att det är vanligt att undervisningen styrs av 

läromedel och att elevernas delaktighet i planeringen därför blir liten. Granskningen visar även 

att lärarna inte använder sig av elevernas erfarenheter och kunskaper i särskilt hög utsträckning 

i sin undervisning. Enligt Berg et al. (2007) lär sig eleverna naturvetenskap när de bildar sig en 

förståelse för de naturvetenskapliga begreppens betydelse och användningsområden. 

Gärdenfors (2010) belyser vikten av att sätta in de inlärda kunskaperna i sammanhang, vilket 

ska bidra till en större förståelse. Om eleverna förstår begreppen som de har lärt sig kommer de 

även att kunna använda dem i andra sammanhang. Även Skolinspektionen (2017) trycker på 

vikten av att lärare ger exempel från elevernas vardagsliv för att göra undervisningen begriplig 

och intressant. Detta även för att eleverna ska kunna tillägna sig det naturvetenskapliga språket 
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och på sådant sätt ta sig vidare i lärandet. Undersökningen visar även att detta kan hjälpa 

eleverna i frågor som rör individ och samhälle. Westman (2016) menar dock att det inte är 

nödvändigt att ge exempel från elevernas vardagsliv i undervisningen, huvudsaken exemplen 

är baserade på något de har tidigare erfarenheter av. Det skulle dock, enligt författaren, kunna 

vara något från tidigare undervisning.  

 

Af Geijerstam (2006) poängterar att läromedel i de naturvetenskapliga ämnena ofta har en viss 

tendens att ha en högre grad av generalisering och abstraktion än läromedel i andra ämnen. 

Vidare menar författaren att typiska drag inom det vetenskapliga fältet är abstraktion och 

teknikalitet. Ett abstrakt och tekniskt språk är nödvändigt inom vetenskapen, för att få 

hanterbara texter (af Geijerstam, 2006). Författaren poängterar att det dock finns en risk att 

exkludera flera läsare. Även Westman (2016) menar att naturvetenskapen kan ses som ett eget 

språk och att undervisningen kan beskrivas som ”kodad” och att det därmed bygger på elevens 

möjlighet att ta till sig koden för att kunna delta i samtal kring de naturorienterande ämnena. 

Skolinspektionen (2017) granskade läromedel som skolor använde och kom fram till att de nya 

böckerna ofta hade ett förenklat innehåll så att det förhindrade förståelse. Läromedlen i 

granskningen hade även många illustrationer, dessa bidrog inte alltid till att underlätta 

förståelsen för texten. Enligt Skolinspektionen (2010) kräver de texter som används i 

undervisningen i de naturorienterande ämnena mycket bearbetning för att eleverna ska få 

möjlighet att förstå innehållet. De menar att textbearbetningen på många skolor idag inte är 

tillräcklig.  

 

Berg et al. (2007) lyfter fram att lärare har en tillåtande och ej rättande relation till elevernas 

utforskande i de olika laborationerna. I ett exempel tar de upp hur en lärare inte ”rättar” 

eleverna, utan istället lyfter fram det de säger i en konstaterande ton. De menar att det kan vara 

svårt för lärare att veta när man har stöttat för lite och när man har rättat för mycket. Det är en 

bedömning som alla lärare behöver göra vid varje situation. Enligt Skolinspektionens 

granskningar (2017) får eleverna ofta formulera hypoteser och göra observationer, utan stöd att 

förstå vad de gör och varför de gör det. Detta menar Skolinspektionen kan leda till orimliga 

gissningar. Även Berg et al. (2007) tar upp elevernas svårigheter med att formulera hypoteser 

då de saknar något att relatera till.  Vidare poängterar Skolinspektionen (2017) att det är viktigt 

att ställa frågan varför laborationer fått ett visst resultat, för att eleverna ska reflektera över 

resultaten. Granskningen poängterar även vikten av att en laborations fokus inte blir att följa en 

instruktion. 

 

Emanuelsson (2001) har kommit fram till att den vanligaste typen av kommunikation i ett 

klassrum är att läraren ställer frågor till eleverna, ibland för att bedöma elevernas kunnande 

men även för att bedöma hur undervisningen ska gå vidare. Även Gibbons (2013) resultat 

indikerar att frågor är en vanlig typ av kommunikation i klassrummet, ofta i form av 

kontrollfrågor. Emanuelssons rapport (2001) belyser två vanliga formuleringssätt, öppna eller 

slutna frågor. Författaren menar att en öppen fråga har flera svar och kan diskuteras medan en 

sluten fråga endast har ett korrekt svar. Enligt Emanuelsson finns det en fördel med öppna 

frågor, då de på ett naturligt sätt uppmuntrar till diskussioner som främjar elevernas lärande. 

Gibbons (2013) lyfter också de öppna frågorna som fördelaktiga då eleverna får möjlighet att 

utveckla både sina språk- och ämneskunskaper. Vidare ger författaren några exempel på frågor 

som lärare kan ställa för att uppmana eleverna att utveckla sina svar ytterligare och på så sätt 

uttrycka sig mer explicit: Berätta vad du har lärt dig, berätta vad du har gjort, berätta vad du 

kom fram till, kan du upprepa det där?, kan du utveckla det där lite till? och berätta lite mer. 

Något att som Emanuelsson (2001) menar att lärare kan ha i åtanke är att elever svarar på frågor 
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utifrån vad de tror att läraren vill att de ska svara och att elevers sätt att besvara en fråga är en 

spegling av hur de har tolkat den.  

 

Skolinspektionen (2010) belyser även att det är viktigt att individanpassad undervisning görs 

även i de naturorienterande ämnena. Även de elever som hade lätt för de naturorienterande 

ämnena uppgav i granskningen att de hade svårt att förstå syftet med ämnena (Skolinspektionen, 

2017). I en studie av Schoultz (citerad i af Geijerstam, 2006) klarade 90% av eleverna en uppgift 

när de fick svara muntligt och dessutom samtala om ämnet. När de endast fick skriva klarade 

endast 19% av eleverna uppgiften. Även Gärdenfors (2010) poängterar vikten av fler 

inlärningssätt än endast läsning. Författaren menar att eftersom människohjärnan är bra på att 

tolka visuell information bör vi ta vara på det. Genom att använda visuellt stöd som bilder och 

filmer i undervisningen kan man som lärare bidra till att eleverna presterar mycket bättre. Även 

Skolinspektionen (2010) tar upp vikten av att använda dramatiseringar och gestaltningar när 

man arbetar med att skapa en förståelse för svåra ord och begrepp.  

 

1.3.1 Muntlig bearbetning och lyssningsövningar för språkutveckling 
Af Geijerstams (2006) avhandling visar att undervisningen i de naturorienterande ämnena till 

stor del är muntligt baserad. Författaren menar att det är viktigt att eleverna får prova att 

muntligt bearbeta det naturvetenskapliga språket i undervisningen. Vidare poängteras att 

interaktionen i ett klassrum inte bara sker mellan lärare och elev som talare och lyssnare, utan 

att den övriga klassen också har en deltagarroll som åhörare. Skolinspektionens (2017) 

undersökning påvisar att diskussion och argumentation bör ges större utrymme i 

undervisningen. På de skolor som Skolinspektionen besökt är det inte ovanligt att läraren har 

det mesta talutrymmet, till exempel vid introduktion och sammanfattning av experiment. 

Skolinspektionen menar att det är viktigt att inkludera eleverna i samtalet för att fånga upp deras 

tankar och förståelse för att sedan arbeta vidare utifrån dessa.  

 

Enligt Gibbons (2013) är det viktigt att inte ha för långa instruktioner i början av en lektion, då 

det är en av de svåraste lyssningsuppgifterna för eleverna. En ensam instruktion behöver inte 

utgöra några problem men när det blir instruktioner i flera steg kan det bli svårt för många 

elever. Genom att ge instruktionerna på olika sätt menar Gibbons (2013) att man som lärare kan 

underlätta för eleverna. Vidare menar författaren att eleverna kan bli hjälpta av att själva få 

återberätta det läraren sagt för sina klasskamrater. Som visuell förstärkning kan läraren sedan, 

med stöd av det eleverna berättar, skriva upp på tavlan vad som förväntas under lektionen. 

Författaren poängterar dock att det är viktigt att man inte förenklar instruktionerna utan att man 

skapar en bro till den skrivna texten för att eleverna ska utveckla språket till ett mer formellt 

språk. Författaren menar vidare att eleverna uppmuntras till att bearbeta och lära sig språket 

mer på djupet när de själva använder språket, till skillnad mot när de enbart lyssnar. Det kan 

ibland vara viktigt att utmana eleverna att bygga ut sitt språk genom att ställa krav på deras 

språkliga resurser där de är tvungna att tänka på vad de vill säga och även formulera sig på ett 

sätt så att andra förstår. 

 

Berg et al. (2007) har visat att elevernas samtal kring observationer främst handlar om att berätta 

vad de ser. De diskuterar inte de naturvetenskapliga orsakerna till det som sker. Westman 

(2016) menar att eleverna skapar egna verktyg för att dokumentera sitt eget lärande när de får 

möjlighet att diskutera innehållet i undervisningen. Enligt Skolinspektionen (2010) kopplas 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper sällan in i diskussionerna som förs i klassrummet. 

Skolinspektionen (2017) poängterar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att ställa frågor 

om omvärlden utifrån deras egna erfarenheter.  
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Gibbons (2013) förespråkar en undervisning där eleverna får integrera med varandra för att på 

så sätt stötta språkutvecklingen. Som exempel på sådana läromoment tar författaren upp 

grupparbeten som är välplanerade. Författaren menar att grupparbeten på olika sätt bidrar till 

språkutveckling då språkvariation och språkintaget blir större. Eleverna behöver även ta ansvar 

för att göra sig förstådda hos sina kamrater. Gibbons (2013) menar att detta innebär att eleverna 

blir delaktiga i sin egen språkutveckling. När det eleverna ska lära sig görs i ett sammanhang 

används språket på ett meningsfullt sätt. Det kan resultera i att deras sätt att uttrycka sig med 

tiden blir mer likt skriftspråket och ordvalet blir mer ämnesspecifikt. 

 

Gibbons (2013) menar att ett bra grupparbete ska kräva att eleverna samtalar med varandra, det 

räcker alltså inte med att de uppmuntras till att samtala med varandra. Vidare lyfts att övningar 

där det finns en informationsklyfta med fördel kan användas då språket behöver användas för 

att ett resultat ska uppnås. Författaren menar att: 

Pedagogiskt sett är de övningar bäst där det finns en informationsklyfta – 

dvs. när varje elev, i par eller grupp, sitter inne med delar av informationen 

så att uppgiften kan lösas endast om de delar med sig av det de vet. (Gibbons, 

2013, s.58) 

 

1.3.2 Språkutvecklande läsning 
Af Geijerstam (2006) argumenterar för att det är viktigt att eleverna kan koppla en text till andra 

erfarenheter för att kunna sammanlänka vardagskunskap och skolkunskap. På så sätt kan eleven 

knyta ihop tidigare erfarenheter från vardagen eller skolan med nya texter. Författaren uttrycker 

även att eleverna behöver lära sig ett skolspråk i olika ämnen för att kunna förstå och ta till sig 

mer ämneskunskaper. Skolinspektionen (2017) har kommit fram till att textbearbetningen i 

skolorna inte sker i särskilt stor utsträckning, enligt dem är det viktigt att eleverna får träna på 

att läsa naturorienterande texter. Granskningen visar att det vanligaste sättet att arbeta med 

texter på är att besvara frågor till en faktatext. Vidare lyfts att samtalen under den 

naturorienterande undervisningen oftast förs av läraren och eleverna blir därmed inte lika 

deltagande. Skolinspektionen (2017) lyfter även vikten av att gemensamt sammanfatta, 

reflektera och analysera undervisningen. På så sätt ges det tid till bearbetning av kunskap och 

möjlighet att reda ut eventuella missuppfattningar och oklarheter. I en annan rapport belyser 

Skolinspektionen (2010) vikten av att texterna anpassas utifrån elevernas förmåga. De menar 

även att texterna behöver bearbetas och att en förförståelse är nödvändig. Eleverna behöver 

också tränas i att läsa texter på olika sätt och på så sätt bilda sig en bättre förståelse för det lästa. 

 

Gibbons (2013) lyfter fram tre olika typer av kunskaper som är viktiga för att läsaren ska kunna 

förstå en text: semantisk (kunskap om språkliga uttrycks betydelse), syntaktisk (kunskap om 

språkets uppbyggnad) och grafematisk (kunskap om sambandet mellan ljud och bokstav). 

Läsaren använder sig av alla tre kunskaperna under läsningen. Duktiga läsare kan använda sig 

av dessa kunskaper beroende på vad de läser och vad de har för förkunskaper inom ämnet. 

Vidare lyfter Gibbons (2013) upp fyra roller som är viktiga under läsningen för att främja 

litteracitetutvecklingen. Dessa roller är: kodknäckare (förstå sambandet mellan det talade ljudet 

och de skrivna symbolerna, skrivriktningen och alfabetet), textdeltagare (koppla ihop textens 

innehåll med sina egna förkunskaper), textanvändare (delta i sociala aktiviteter där den skrivna 

texten har stor betydelse) och textanalytiker (läsa kritiskt, läsa mellan rader samt veta att texten 

speglar ett visst synsätt på världen och att varje läsare läser texten ur sitt perspektiv). För att 

läsandet ska vara effektivt poängterar Gibbons (2013) att alla dessa roller ska finnas med och 

utvecklas parallellt. Författaren menar vidare att dessa inte får ses som steg i en 

”utvecklingstrappa” eftersom varje roll behöver utvecklas på samtliga läsnivåer. 
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1.3.3 Språkutvecklande skrivning 
Skrivandet i de naturvetenskapliga ämnena är ett sätt för eleverna att lära sig (af Geijerstam, 

2006). Vidare påpekas att detta dock förutsätter att eleven till stor del förstår den skrivna texten. 

Gibbons (2013) lyfter fram att det är vanligt att skolor och lärare antar att barn lär sig att skriva 

om olika ämnen i flera olika genrer, precis som de tidigare lärt sig tala. Vidare förespråkas att 

eleverna ska få skriva och uttrycka sig med sina egna ord, där innehållet i texten är viktigare än 

formen på den eftersom det gynnar lärandet. Af Geijerstam (2006) menar att eleverna har lättare 

för att samtala om en laboration som de har gjort eller en lektion som de har varit på, än en text 

som de själva har skrivit. Författaren menar att detta skulle kunna tolkas som att eleverna inte 

har reflekterat över sitt skrivande, även fast det har genomförts. Det lyfts att eleverna berättar 

om det som de har varit med om istället för att berätta om texten som de har skrivit och att 

återberättandet då kan vara både tydligt och detaljerat fast texterna inte har varit det. I en av 

Skolinspektionens granskningar (2017) framkommer att dokumentation inom de 

naturorienterande ämnena ofta handlar om att eleverna ska skriva av det läraren har skrivit på 

tavlan och att sammanfatta innehållet av dagens lektion tillsammans med en illustration.  

 

Enligt af Geijerstam (2006) använder man sig av textskrivning i de naturorienterande ämnena 

men att man inte arbetar så mycket med vad texterna bör innehålla, hur de kan formuleras eller 

vad de kan användas till. Det lyfts fram att texter kan vinklas och utformas på olika sätt 

beroende på vem mottagaren är, även språkbruket skiljer sig då åt. Författaren menar att 

skrivandet i de naturorienterande ämnena fyller flera olika funktioner, de kan vara 

minnesanteckningar, en laborationsrapport eller instuderingsfrågor. Syftet med dessa kan vara 

att minnas läraren genomgång, dokumentera ett resultat vid en laboration eller som ett sätt att 

studera inför ett prov. Vidare poängterar författaren att det är viktigt att eleverna är medveten 

om varför en text skrivs. Vem är det som skall läsa texten och vad har den för funktion? Om 

eleven är medveten om vem/vilka som är mottagare har det visat sig att det påverkar skrivandets 

resultat och kvalité. Texter som elever skriver i skolsammanhang skrivs ofta utan att det finns 

någon mottagare av texten, vilket egentligen är motsatsen till hur texter skrivs utanför skolan 

(af Geijerstam, 2006), vilket även Gibbons (2013) lyfter fram. 

 

Gibbons (2013) menar att skickliga skrivare tänker igenom vad de vill skriva innan de påbörjar 

arbetet. Under arbetets gång redigerar de sina texter och ser vilka svårigheter läsaren kan möta 

och är medvetna om skillnader mellan tal- och skriftspråk. Skribenter som ej är riktigt lika 

skickliga har svårare med de här sakerna. Författaren menar att de i första hand tenderar att 

fokusera på stavningen och inte så mycket på själva innehållet. Detta skulle kunna medföra att 

elever inte vågar skriva längre stycken eller prova nya saker. Dessa elevers texter framstår ofta 

som nerskrivet talspråk (Gibbons, 2013). Vidare lyfts att eleverna även har svårt att redigera 

sina texter. Enligt Gibbons (2013) fokuserar eleverna näsan enbart på stavning och 

interpunktion när de bearbetar sina texter, eftersom de inte vet vad de i övrigt ska titta på. 

Författaren menar att det därför är viktigt att lärare uppmuntrar eleverna att tänka mer på 

helheten av texten. En förutsättning för att eleverna ska kunna göra det är att de är bekanta med 

termer som exempelvis: texttyp, struktur och sammanlänkande ord.  Enligt Skolinspektionen 

(2017) brister undervisningen i de naturorienterande ämnena gällande elevers möjlighet att 

skrivträna med det naturvetenskapliga språket. Det lyfts att en större del av undervisningstiden 

bör gå till att ge eleverna möjlighet att ta till sig det naturvetenskapliga språket både skriftligt 

och muntligt. Berg et al. (2007) påpekar att det är viktigt att tänka på att en laboration inte 

automatiskt resulterar ett visst kunnande. Författarna menar att synlighet av lärandemål och 

interaktion är viktigt för lärandet. I sin undersökning ger de exempel på hur en lärare arbetat för 

att skriva förebildliga texter inom de naturorienterande ämnena. Läraren skriver, tillsammans 
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med eleverna, en text utifrån vad de har gjort på tavlan, som eleverna sedan skriver i sina 

skrivhäften. Enligt Skolinspektionens granskning (2017) är det gynnsamt att inför en laboration 

ge eleverna förkunskaper i form av nya naturvetenskapliga begrepp. Detta då elever som fått 

sådana förkunskaper tenderar att använda sig mer av naturvetenskapliga termer i samtal.  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

Undersökningen handlar om språkutveckling inom de naturorienterande ämnena med inriktning 

mot årskurs 4–6. För att, utifrån studiens syfte, lyfta fram så många språkutvecklande aktiviteter 

som möjligt gjordes valet att inkludera urvalskriterium både gällande undervisningserfarenhet 

och kompetens inom svenskämnet. Detta då dessa lärare antogs arbeta mer med svenskämnet 

och språkutveckling i undervisningen.   

 

Lärarna som ingick i studien skulle uppfylla minst ett av följande två kriterier: 

1. Yrkesverksam sedan minst 5 år tillbaka och behörig att undervisa i årskurs 4–6 i de 

naturorienterande ämnena och svenska. 

 

och/eller  

 

2. Yrkesverksam sedan minst 5 år tillbaka och behörig att undervisa i årskurs 4–6 i de 

naturorienterande ämnena och gått läslyftet. 

 

De medverkande lärarna bestod av tre kvinnor och en man utifrån ett bekvämlighetsurval. Då 

två av respektive lärares lektioner skulle observeras kontaktades endast rektorer och lärare inom 

närområdet. De aktuella lärarna fick sedan ett informationsbrev (bilaga 1). För att säkerställa 

lärarnas anonymitet har deras riktiga namn bytts ut till alias. Här presenteras 

bakgrundsinformation om lärarna.  

 

Kristina har varit verksam i yrket i cirka 20 år och undervisar under studien i två klasser, 

årskurs 5, i de naturorienterande ämnena och några ämnen till, dock ej svenska. Är behörig att 

undervisa i svenskämnet och har gått läslyftet.  

 

Ruth har varit verksam i yrket i cirka 20 år och undervisar under studien i en årskurs 5 i de 

naturorienterande ämnena och några ämnen till, inklusive svenska. Är behörig att undervisa i 

svenskämnet men har ej deltagit i läslyftet. 

 

Henrik har varit verksam i yrket i över 30 år och undervisar under studien i en årskurs 4 i de 

naturorienterande ämnena och några ämnen till, inklusive svenska. Är behörig att undervisa i 

svenskämnet och har deltagit i en svenskkurs i språkstärkande undervisning baserad på Gibbons 

bok stärk språket stärk lärandet.  

 

Susanne har varit verksam i yrket i cirka 20 år och undervisar under studien i två klasser, 

årskurs 6, i de naturorienterande ämnena och några ämnen till, dock ej svenska. Är behörig att 

undervisa i svenska och har även gått läslyftet.  

 

Läromedlet som analyserades var delar av läromedel som lärarna uppgav att de använde sig av 

inom det aktuella arbetsområdet. Läromedlen och de delar som analyserats är:  

 



10 

 

Agardius, K. (2015). Utkik: fysik och kemi. Malmö: Gleerups. (del väder) 

Bengtsson, T., Hedin, A. (2014). Upptäck: jordens resurser. Stockholm: Liber. (del jordens 

klimat och natur) 

Frösell, L., Renström, L., Östergren, Ö. (2010). Naturvetenskap och teknik för alla:  Rörelse 

och konstruktion. Stockholm: Kungliga vetenskapsakademin.  

Gleerups. (2014). Utkik: biologi. Malmö: Gleerups. (del Evolution, olika livsmiljöer) 
Hjernquist, A., Rudstedt, K. (2014). Koll på NO: biologi fysik kemi. Stockholm: Sanoma 

utbildning. (del värme, kyla och väder) 

Jylltorp, A., Östergren, S. (2002). Naturvetenskap och teknik för alla: Kemiförsök. 

 Stockholm: Kungliga vetenskapsakademin.  

Olsson, K., Åsgård, I. (2012). Puls geografi norden (2. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. 

(delarna vi bor på norra halvklotet och norden befolkas) 

Persson, H. (2015). Boken om: fysik och kemi (2. uppl.). Stockholm: Liber. (del elektricitet 

samt del syror och baser) 

Renström, L., Frösell, L., Larsson, P., Engelmark, S. (2012). Naturvetenskap och teknik för 

alla: Kretsar kring el. Stockholm: Kungliga vetenskapsakademin.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att samla in data gjordes först en läromedelsanalys, där Gibbons (2013) matris (bilaga 2) 

och Skolverkets (2018) checklista (bilaga 3) utgjorde grunden till analysfrågorna (bilaga 4), för 

att se hur läromedlet är uppbyggt. Därefter genomfördes klassrumsobservationer och till sist 

intervjuades lärarna.  

 

Valet att utgå från Gibbons (2013) matris (bilaga 2) i denna studie baserades på att Gibbons kan 

antas vara en framgångsrik forskare inom det språkutvecklande området då böckerna används 

på lärarutbildningar och även på fortbildningar för verksamma lärare. 

 

Inför observationerna gjordes en observationsmatris (bilaga 5) byggande på Gibbons (2013) 

matris (bilaga 2) och Skolverkets (2018) checklista (bilaga 3) för ett språkutvecklande 

arbetsområde. För att undersöka hur väl matrisen fungerade för datainsamling gjordes en 

pilotstudie hos en lärare som ej var delaktig i studien. Matrisen användes för löpande 

dokumentation och även en ljudupptagning skedde under observationen. Enligt Bryman (2008) 

kan det finnas vissa fördelar med att göra en observation istället för att genomföra en intervju. 

Författaren tar då upp aspekter som exempelvis att den som blir intervjuad kan vilja svara på 

ett sätt som uppfattas vara önskvärt, att vissa frågor kan påverka den intervjuade att svara oärligt 

och även att den intervjuade kan utelämna viktiga delar ur en fråga, mer eller mindre medvetet.  

 

Som komplement till observationerna genomfördes intervjuer baserade på frågor byggande på 

Gibbons (2013) matris (bilaga 2) och Skolverkets (2018) checklista (bilaga 3) för ett 

språkutvecklande arbetsområde. Avsikten med intervjun var att lärarna skulle få berätta hur de 

arbetar och även förklara varför de gör på ett visst sätt. Bryman (2008) tar upp flera felkällor 

som en intervju kan medföra, exempelvis hur den intervjuade tolkar frågan, hur intervjuaren 

formulerar frågan och hur intervjuaren sedan bearbetar och analyserar intervjusvaren. För att 

minska felkällorna fördes anteckningar under intervjuerna och de spelades även in via 

ljudupptagning. Även en pilotstudie genomfördes med en lärare som ej ingick i studien. Detta 

för att kunna undersöka om frågorna behövde omformuleras och täckte det jag ville ha svar på. 

Pilotstudien resulterade dock inte i några förändringar av intervjufrågorna. För att säkerställa 

att svaren tolkats på korrekt sätt av mig gicks svaren igenom med den intervjuade läraren i slutet 

av intervjun.  
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2.3 Procedur 

Med hjälp av rektorerna kontaktades lärare som uppfyllde minst ett av tidigare angivna 

urvalskriterier, med en förfrågan att delta i studien. Tillsammans med förfrågan fick de även ett 

informationsbrev (bilaga 1). De lärare som svarade på förfrågan inom den angivna tiden deltog 

sedan i studien. Dessa lärare ombads att i veckobrev eller liknande meddela elever och föräldrar 

att läraren skulle bli observerad. Innan observationerna genomfördes lånades läromedlen av 

lärarna och analyserades. Observationerna genomfördes under vecka 11, 12 och 13, för att dessa 

veckor ligger efter ett lov. Fördelen som kan ses med att lägga observationerna efter ett lov är 

att, utifrån min erfarenhet, många lärare startar upp nya arbetsområden då. Vid uppstart av ett 

nytt arbetsområde är ett språkutvecklande arbetssätt extra viktigt då nya ämnesbegrepp kan 

komma att presenteras. Observationerna spelades in genom ljudupptagning och anteckningar 

fördes löpande under observationerna. Varje observation sammanfattades samma dag som den 

genomfördes då den fortfarande var i färskt minne. Intervjuerna genomfördes på lärarnas 

skolor. Samtliga intervjuer hölls i ett enskilt rum med stängd dörr för att inte bli störda. 

Intervjuerna spelades även in. Tiden för intervjuerna var avsatt till maximalt en timme. Det tog 

dock mellan 30 och 45 minuter att genomföra dem. 

2.4 Analysmetoder 

Läromedlen som användes av lärarna analyserades med hjälp av analysfrågor (bilaga 4) 

byggande på Gibbons matris (2013) (bilaga 2) och Skolverkets checklista (2018) (bilaga 3) för 

ett språkutvecklande arbetsområde. Då lärarna inte hade möjlighet att låna ut läromedlen som 

de använde sig av samtidigt fanns det ej möjlighet att analysera samtliga läromedel utifrån en 

fråga i taget. Istället analyserades ett läromedel i taget utifrån analysfrågorna (bilaga 4). En 

tabell sammanställdes sedan utifrån analysfrågorna (bilaga 4) och läromedlen (tabell 1) för att 

ge en mer överskådlig bild av vad de olika läromedlen innehåller.  

 

Data från observationerna analyserades genom att en ljudupptagning gjordes under 

observationen där även anteckningar fördes löpande. Varje observation renskrevs utifrån 

anteckningar och ljudupptagning samma dag som den genomförts. När samtliga observationer 

var renskrivna fördes alla data in i en gemensam tabell (bilaga 6) utifrån observationsmatrisens 

(bilaga 5) olika delar för att ge en överskådlig bild av de olika lärarnas sätt att arbeta 

språkutvecklande.  I resultatet presenteras muntlig bearbetning och lyssningsövningar 

tillsammans då dessa leder till varandra. Om en elev bearbetar muntligt innebär det en 

lyssningsövning för en annan elev. På motsvarande sätt förväntas de andra i klassen att lyssna 

när en elev eller lärare pratar (Gibbons 2013). 

 

Efter att observationerna hade genomförts räknades det ut hur stor del av lektionerna som var 

muntligt- skriv- och textbaserade. Här räknades det även ut hur stort lektionsbortfallet var. 

Tiden för muntligt- skriv- och textbaserade aktiviteter dividerades sedan med den sammanlagda 

lektionstiden (inklusive lektionsbortfallet). Tiden för de olika aktiviteterna i procent avrundades 

avslutningsvis till hela procent (figur 2).  

 

De transkriberade svaren på intervjufrågorna (bilaga 7) analyserades genom att lärarnas svar 

kategoriserades i fyra olika kategorier, muntlig bearbetning och lyssningsövningar, läsa, skriva 

samt övrigt, enligt Bryman (2008). Kategorin övrigt innehåller sådant som ej faller under övriga 

kategorier, men kan även vara sådant som faller in under flera kategorier.  
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3 RESULTAT 
Lärare använder sig av olika språkutvecklande aktiviteter i sin undervisning. Syftet med detta 

examensarbete är att se hur läromedlen inom de naturorienterande är uppbyggda utifrån ett 

språkutvecklande perspektiv och att lyfta fram olika lärares sätt att arbeta språkutvecklande i 

de naturorienterande ämnena.  

 

1. Hur är läromedlet som används i klassen uppbyggt för att främja språkutvecklingen? 

2. Hur arbetar lärare språkutvecklande i den naturorienterande undervisningen?  

3.1 Läromedlen 

Man kan se i figur 1 och tabell 1 att de flesta läromedlen innehåller tydliga lärandemål och även 

någon form av reflekterande frågor som inbjuder till muntlig/och eller skriftlig bearbetning. 

Begreppsförklaringar och illustrationer finns med i flera läromedel, även språkliga mål och 

laborationer finns i flera läromedel. I studien har ”reflekterande frågor som inbjuder till muntlig 

och/eller skriftlig bearbetning” och ”diskussionsfrågor” separerats trots att de egentligen kan 

tolkas vara samma sak. Skillnaden på dessa i studien är att diskussionsfrågorna är uttrycka som 

en uppgift i läromedlen medan de reflekterande frågorna kan vara en illustration med en 

tankebubbla, en frågande rubrik eller liknande.  

 
Figur 1: Förekomst av olika språkliga fokus i de 10 läromedlen. 

 

Två av lärarna använder sig endast av läromedel där språkliga mål ej kunde hittas (tabell 1). 

Frågor som är gjorda för att diskutera var ej lika vanliga (figur 1).  
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Tabell 1: Samanställning av läromedelsanalysen. 

 Lärandemål 

finns för både 

innehåll och 

språk 

Upplägget 

går från det 

konkreta 

mot det 

abstrakta 

Begreppen 

knyts till 

elevernas 

vardagsspråk 

och 

erfarenheter 

Uppgifter där 

eleverna inbjuds 

att muntligt 

bearbeta 

innehållet 

Uppgifter där 

eleverna inbjuds 

att skriftligt 

bearbeta 

innehållet 

Ämnesspråket 

förklaras tydligt 

Puls Geografi 

Norden 

Kristina 

Tydliga 

innehållsmål. 

Språkliga mål 

för kapitlet 

kunde ej hittas. 

Ja. Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Inga diskussions- 

frågor kunde 

hittas till kapitlet. 

Inga skriftliga 

uppgifter kunde 

hittas till kapitlet. 

Det finns däremot 

i arbetsboken. 

Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Upptäck  

Jordens 

resurser 

Kristina 

Kunde ej hittas. Ja. Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Kunde ej hittas. Kunde ej hittas. Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Koll på NO  

Biologi Fysik 

Kemi 

Kristina 

Tydliga mål för 

både innehåll 

och språk. 

Ja. Illustrationer. Reflekterande 

frågor. 

Reflekterande 

frågor. 

Illustrationer. 

Utkik 

Biologi 

Kristina 

Tydliga mål för 

både innehåll 

och språk. 

Ja. Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Reflekterande 

frågor. 

Reflekterande 

frågor. 

Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Utkik 

fysik och kemi 

Kristina 

Tydliga mål för 

både innehåll 

och språk. 

Ja. Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Reflekterande 

frågor. 

Reflekterande 

frågor. 

Illustrationer och 

förklaringar till 

begrepp. 

Boken om 

fysik och kemi 

(syror och 

baser) 

Susanne 

Tydliga 

innehållsmål. 

Språkliga mål 

för kapitlet 

kunde ej hittas. 

Ja. Illustrationer och 

laborationer. 

Laborationer, 

rubriker som är 

formulerade som 

frågor. 

Laborationer. Illustrationer och 

laborationer. 

Ordlista längst 

bak i boken.  

NTAs tema 

rörelse och 

konstruktion 

Susanne 

Tydliga mål för 

både innehåll 

och språk. 

Ja. Laborationer. Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Dokumentation 

före, under och 

efter laborationer. 

Kunde ej hittas 

Boken om 

fysik och kemi 

(elektricitet) 

Ruth 

Tydliga 

innehållsmål. 

Språkliga mål 

för kapitlet 

kunde ej hittas. 

Ja. Illustrationer och 

laborationer. 

Laborationer, 

rubriker som är 

formulerade som 

frågor. 

Laborationer. Illustrationer och 

laborationer. 

Ordlista längst 

bak i boken. 

NTAs tema 
Kretsar kring 

el 

Ruth 

Tydliga 

innehållsmål. 

Språkliga mål 

för temat 

kunde ej hittas. 

Ja. Laborationer. Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Kunde ej hittas. 

NTAs tema 

kemiförsök 

Henrik 

Tydliga 

innehållsmål. 

Språkliga mål 

för temat 

kunde ej hittas. 

Ja. Laborationer. Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Reflekterande 

frågor till 

uppdragen. 

Dokumentation 

före, under och 

efter laborationer. 

Kunde ej hittas. 
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3.1.1 Intervju 
Nedan presenteras resultaten från sammanställningen av intervjuerna utifrån hur lärare uppger 

att de använder sig av olika läromedel och varför. 

På de två intervjufrågorna ”Varför använder du just detta läromedel” och ”Har du själv varit 

med och valt det? Om ja, varför?” har lärarna svarat följande: 

 

I bilaga 8 framkommer att Kristina själv har valt läromedlen och använder sig av dem för att 

det är bra läromedel med bra information. När läraren kan kombinera flera, som denne har gjort, 

menar läraren att de blir heltäckande. Enligt Kristina kompletterar böckerna varandra på ett bra 

sätt för att täcka det eleverna förväntas lära sig inom de naturorienterande ämnena. 

 

I bilaga 9 kan utläsas att Ruth har valt att använda sig av ett tema från NTA för att det är ett 

praktiskt upplagt läromedel där lektionsupplägget dessutom är klart. Läraren anser att 

undervisningen blir bra och intressant, utifrån lärandemålen. Anledningen till att läraren har 

valt materialet är för att eleverna ska ha möjlighet att arbeta praktiskt med de naturorienterande 

ämnena. Ruth menar att det skulle vara problematiskt att arbeta praktiskt utan NTAs lådor då 

skolan saknar ekonomi för att köpa in material.  

 

Henrik började att använda NTAs teman då en kollega tipsade om materialet och har sedan 

använt materialet i flera elevgrupper och varit mycket nöjd med resultatet, se bilaga 10. Läraren 

uttrycker att materialet är överlägset bäst att arbeta med i kemi, utifrån vad som står i läroplanen.  

 

I bilaga 11 framgår att Susanne arbetar med detta läromedel då det är nästintill det enda som 

finns på skolan. De köpte in materialet för att det ansågs vara ett bra material med komplement 

på nätet samt med en bra lärarhandledning. Susanne var då med och valde material och anser 

att boken innehåller bra texter som är på elevernas nivå, men menar dock att materialet kan 

behöva kompletteras med fördjupande uppgifter. 

 

3.2 Språkutvecklande undervisning 

Under denna rubrik presenteras först det som kategoriserades som övrigt av de 

språkutvecklande aktiviteterna. Det som har kategoriserats som övrigt faller ej in under 

kategorierna muntlig bearbetning och lyssningsövningar, skriva eller läsa alternativt så faller 

det in under två eller flera av dessa kategorier Därefter följer en sammanställning av den 

procentuella fördelningen av språkliga aktiviteter under de observerade lektionerna samt 

lektionsbortfall. Slutligen sammanfattas de olika språkutvecklande övningar som framkom vid 

både observationer och intervjuer samt som sedan beskrivs närmare under kommande rubriker. 

 

Samtliga av de fyra observerade lärarna satt upp flera olika lärandemål för arbetsområdet 

(bilaga 8–11). De hade olika sätt att synliggöra dessa på, bland annat genom att gå igenom dem 

tillsammans med eleverna men även genom att sätta upp dem på väggarna i klassrummet under 

tiden de arbetar med detta område. 

 

Tre av de fyra lärarna uppger att de har språkliga mål för arbetsområdet. Hos dessa tre lärare 

är de språkliga målen att eleverna ska lära sig några viktiga ämnesbegrepp. Dessa synliggörs 

hos två av lärarna genom att de skrivs upp på tavlan. Den tredje läraren använder medvetet ofta 

begreppen i undervisningen samtidigt som denne visar med hjälp av laborationer (bilaga 8–11).  

 

Tre av fyra lärare arbetar med skillnaden mellan vardagsspråket och ämnesspråket samt att 

koppla detta till elevernas egna erfarenheter genom att själv använda den korrekta 
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benämningen. Den fjärde läraren menar att denne inte har någon plan för detta utan att det faller 

sig naturligt i undervisningssituationerna, som exempel så berättar läraren om att denne frågar 

eleverna om de känner till något av begreppen som tidigare har skrivits upp på tavlan och vad 

de i sådant fall vet (bilaga 8–11).  

 

Två av lärarna uppger under sina intervjuer att de arbetar från det konkreta mot det abstrakta 

(bilaga 8–11). En av dem gör det då läromedlen är uppbyggda på det sättet, även om läraren 

nämner att denne ej reflekterat så mycket över det. Den andra läraren menar att man måste ha 

något enkelt att utgå ifrån för att sedan komma till det som man inte kan se, då det är enklare 

att få eleverna att förstå. De andra två lärarna berättar att deras undervisningen ofta går från det 

abstrakta mot det konkreta. En av dem menar att det kan vara svårt att göra en undervisning där 

det går från det enkla mot det svåra intressant hela vägen. Enligt läraren kan det vara nödvändigt 

att gå från det lättare mot det svårare men att det inte är något som man ska låsa fast sig vid.  

 

Det framgår även att de fyra lärarna försöker att skapa kognitivt utmanande uppgifter för 

samtliga elever (bilaga 8–11). Tre av de intervjuade lärarna poängterar att detta dock kan vara 

svårt. En lärare uppger att det kan vara svårt att utmana elever som är starka i ämnet när de 

arbetar med konkret material. En annan lärare menar att det är svårare att skapa uppgifter på en 

lagom nivå till de svagare eleverna och att det alltid finns utmaningar för de starkare eleverna. 

För att underlätta för de svagare eleverna så brukar läraren läsa in texter på datorn, förstora upp 

texterna, kopiera upp papper så de kan stryka under och ge några elever möjlighet att skriva på 

dator. Två av lärarna uppger att det är lätt att man fokuserar på de elever som har svårt i ämnet 

och att det kan medföra att det blir för lätt för de andra eleverna. En av lärarna skapar kognitivt 

utmanande uppgifter för samtliga elever genom att ha en gemensam bas för alla elever och 

sedan utvecklar läraren uppgifter utifrån elevernas kunskaper. En annan lärare berättar att denne 

brukar ställa frågor som eleverna ska svara på, ibland som en följdfråga till något som de 

tillsammans har läst och för att eleverna ska tänka till. Läraren berättar att frågorna då blir på 

olika nivåer för att elever ska kunna svara på någon fråga.  

 

Under observationerna kunde man se att undervisningen i de naturorienterande ämnena till stor 

del är muntligt baserad, 54% av den sammanlagda lektionstiden. Att jämföra med de 22 % av 

den sammanlagda lektionstiden gick till att skriftligt bearbeta innehållet och de 8% som gick 

till textbearbetning. Detta resulterar i ett lektionsbortfall på 17 % (figur 2). Några exempel på 

lektionsbortfall var: glosförhör i andra ämnen, rast under lektionen, lektionen avslutades 

tidigare, man pratade om vad det var för lunch och hur mycket man fick ta av varje sak, 

diskussioner om rast och rastaktiviteter.   
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Figur 2: Användandet av lektionstiden. 

 

I figur 3 sammanfattades de olika språkutvecklande övningar som framkom vid både 

observationer och intervjuer och som presenteras närmare under kommande rubriker. Av 

figuren framgår att det ges flest övningar för muntlig bearbetning och lyssnande (12 stycken) 

och att minst förslag på övningar ges till att läsa texter (5 stycken), även om övningar för 

skriftlig bearbetning endast är en mer (6 stycken). Förslagen på muntliga- och 

lyssningsövningar är alltså fler än förslagen till skriv- och läsövningar tillsammans. Det framgår 

även i figur 2 att samtliga förslag på övningar för muntlig bearbetning och lyssningsövningar 

sker tillsammans med läraren och/eller klasskamrater. Vilket kan jämföras med skriftlig 

bearbetning, där samtliga övningar innebär att eleverna arbetar enskilt. Medan tre av fem 

förslag på textövningar görs tillsammans med läraren och/eller klasskamrater.  

 

 
Figur 3: Språkutvecklande övningar. 

54%

22%

8%

17%

Muntlig bearbetning och lyssningsövningar Skriftlig bearbetning av innehållet

Textbearbetning Lektionsbortfall

Övningar för muntlig bearbetning 
och lyssnande

•Högläsning

•Redovisningar med frågor på slutet

•Laborera i grupper/par

•Instuderingsfrågor som eleverena 
får diskutera i par

•Diskussionsuppgifter

•Gemensam uppstart

•Läsa texter och sammanfatta 
muntligt

•Titta på begrepp och symboler, 
diskutera vad de betyder

•Ställa frågor under arbetets 
gångsom eleverna får besvara 
muntligt

•Begreppskort där eleverna får 
matcha begreppen till en bild

•Begreppskort där eleverna förklarar 
begreppen för varandra

•Kortare texter som eleverna läser 
för varandra. Den som lyssnar 
återberättar sedan vad den har hört

Övningar för att läsa texter

•Läsa högt tillsammans

•Prata om texten som man läst

•Ställa frågor till det som eleverna 
har läst och sedan låta dem leta svar 
i läseboken enskilt

•Söka information i olika textkällor

•Läsa fördjupande texter när man är 
klar med lektinens uppdrag

Övningar för skriftlig bearbetning

•Uppgifter där eleverna skriftligt ska 
resonera och väga för- och 
nackdelar mot varandra

•Skriva laborationsrapporter

•Skriva sammanfattningar av 
lektioner

•Söka information och skriva ner på 
egen hand

•Skriva en tankekarta

•Måla bilder till det som man under 
lektionen arbetat med
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3.2.1 Muntlig bearbetning och lyssningsövningar 

3.2.1.1 Observationer 
De observerade lärarna ägnar sig åt olika övningar där eleverna behöver lyssna på både läraren 

och varandra, se bilaga 6. Under de observerade lektionerna är den genomsnittliga tiden som 

läggs på lyssningsövningar och muntlig bearbetning 54% av lektionstiden, se figur 2 och 3. 

Samtliga lärare pratar om vad dagens lektion kommer att innehålla och vid hälften av tillfällena 

så får eleverna berätta om tidigare erfarenheter kring ämnet där läraren stöttar upp med 

ämnesbegrepp. I början av lektionerna delas ofta material ut och läraren berättar vad som kan 

vara viktigt att tänka på under lektionen. Vid sex av de åtta observationstillfällena frågar lärarna 

eleverna vad som ska ske under dagens lektion innan de får påbörja arbetet. 

 

I bilaga 6 kan det utläsas att lärarna har olika metoder för att arbeta med olika begrepp. En 

lärare använder sig av andra ord och begrepp som denne tror är mer bekanta för eleverna. En 

annan lärare går runt i klassrummet för att hjälpa eleverna i deras arbete. För de elever som har 

annat modersmål än svenska förklarar läraren även på engelska. En tredje lärare har förberett 

begreppskort som används under lektionen för att eleverna ska ta till sig de olika begreppen. 

Denna lärare har även tagit fram kortare texter som eleverna läser för varandra. Eleverna har 

inte samma texter här och därmed är det viktigt att de förstår vad kamraten har läst för dem då 

de sedan ska återberätta, med egna ord, vad de har fått lära sig för klassen senare. Vidare har 

läraren kort med endast ämnesbegrepp. Dessa kort ska eleverna sedan, i par, gå runt och matcha 

med en bild i klassrummet. Den fjärde läraren läser texter tillsammans med eleverna och stannar 

upp i texten när de kommer till begrepp som är nya och/eller kan förväntas vara svåra. En annan 

lärare hade inför lektionsstarten skrivit upp begrepp som kan förväntas vara nya för eleverna på 

tavlan. Läraren började sedan lektionen med att eleverna fick berätta vad de trodde att 

begreppen betydde och läraren fyllde i där det behövdes. Under lektionen hade läraren sedan 

planerat uppgifter där begreppen som denne tidigare har skrivit på tavlan användes. Ett annat 

sätt att arbeta med begreppen framkom hos ytterligare en lärare, som arbetade med att koppla 

begreppen till ord som liknar begreppet och som kan tänkas vara mer bekant för eleven. 

Exempelvis permafrost liknades med permanent, vilket betyder att permafrost är något som 

alltid ligger kvar. När lärarna använde sig av material med olika symboler så delades dessa ut i 

början av lektionerna och sedan gick läraren igenom vad de olika symbolerna betyder 

tillsammans med eleverna, se bilaga 6.  

 

Enligt bilaga 6 ställer samtliga lärare frågor vid olika tillfällen under arbetet. När eleverna 

diskuterar saker så ställer lärarna frågor för att se att eleverna har förstått. Om eleverna använder 

sig av sitt vardagsspråk så frågar lärarna om de vet vad ämnes begreppet är, ibland så upprepade 

de vad eleven sagt men med ett mer ämnesspecifikt språk. Det visade sig även att samtliga 

lärare hade elever med annat modersmål än svenska och en lärare gav förklaringar på både 

svenska och engelska.  

 

Av de åtta observerade lektionerna var det vid fem lektionstillfällen, se bilaga 6, som läraren 

hade förberett utmanande uppgifter som innebar att eleverna var i behov av att diskutera, i 

mindre grupper/par, för att komma fram till ett resultat.  

 

 

3.2.1.2 Intervjuer 
Under en av intervjuerna, se bilaga 8, berättade Kristina att lektionen brukar startas gemensamt 

med en genomgång och även ha någon form av avslut tillsammans. Vidare berättar läraren att 

denne arbetar med skillnad på vardagsspråk och ämnesspråk genom att försöka att förklara 

ämnesbegreppen på ett språk som eleverna behärskar där läraren ändå försöker att använda 
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ämnesspråket. Kristina visar ibland filmer, eleverna får även läsa texter tillsammans som de 

sedan sammanfattar gemensamt. För att eleverna ska få interagera med varandra planerar 

Kristina noggrant uppgifter och aktiviteter och Kristina menar att det har blivit väldigt naturligt 

i klassen att samarbeta med olika personer. Som exempel på uppgifter som Kristina ger eleverna 

berättas att instuderingsfrågor förbereds som eleverna sedan får arbeta med i par.  

 

Ruth brukar låta eleverna läsa texter som sedan förklaras tydligt och till sist får eleverna 

diskutera det de har läst (bilaga 9). Ibland brukar Ruth visa filmer för eleverna. För att knyta 

begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter så använder Ruth begreppen ofta 

och försöker även få eleverna att använda dem så ofta som möjligt. När eleverna ska lära sig 

nya begrepp använder de både ämnesbegrepp och deras egna ord i kombination för att eleverna 

ska befästa begreppen. När eleverna använder sig av sitt vardagsspråk brukar Ruth fråga dem 

vad det heter på ”no-språk”. Läraren menar att vissa begrepp kan vara både svåra och något 

onaturliga att använda. Enligt Ruth är det viktigaste att eleverna förstår. För att eleverna ska få 

interagera med varandra har Ruth provat att göra så att alla samarbetar med alla. Detta innebär 

att eleverna inte har någon fast laborationspartner utan får arbeta med alla i klassen. Eleverna 

arbetar då i par, det händer dock att någon arbetar ensam eller ibland är de tre för att det ska gå 

ihop. Som ett exempel berättar Ruth om när eleverna fick felsöka elektriska kretsar. Läraren 

hade då medvetet gjort fel i kretsarna för att eleverna skulle få diskutera problemen i sina par. 

När de arbetar med diskuterande uppgifter sätter läraren ihop två par då denne anser att det vid 

dessa tillfällen kan vara bra att vara flera.  

 

Under intervjun, se bilaga 10, framgår att Henrik använder sig av dialogundervisning. Detta 

innebär, enligt läraren, att man går igenom och berättar för eleverna och sedan får eleverna 

återberätta det de har uppfattat med egna ord samt ställa frågor till det Henrik har berättat. 

Läraren berättar även om de olika begreppskorten som denne har använt sig av under de 

observerade lektionerna. På några av korten fanns det förklarande texter och på andra fanns det 

endast begrepp.  Korten med förklarande texter är substantiv och korten med endast ett begrepp 

är verb. Henrik hade planerat lektionen så att eleverna skulle förklara substantiven för en kamrat 

så att denna förstår. När eleverna sedan använde korten med endast begrepp (verben) skulle de 

hitta en bild som passar till verbet. För att eleverna ska få interagera med varandra så brukar 

Henrik lotta laborationspartner. Just nu är klassen väldigt liten, vilket läraren menar kan göra 

det svårt att få varierande grupper. När läraren har planerat grupparbeten delar denne in eleverna 

i grupper om 2. Henrik använder sig av filmvisning i sin undervisning men menar att 

undervisningen i huvudsak sker muntligt genom fritt berättande för eleverna. Vidare menar 

läraren att man inte ska underskatta barns förmåga att lära sig ord och begrepp och att de kan 

lära sig avancerade saker. Henrik berättar om att det förekommit att diskussioner har hamnat 

på en nivå som egentligen ligger högt över elevernas kunskapsnivå men att de ändå kan förstå 

viktiga delar och komma vidare. Enligt Henrik så kan det vara bra att föra diskussioner på en 

mer avancerad nivå för att väcka nyfikenhet hos eleverna.  

 

Susanne berättade under intervjun, se bilaga 11, att lektionerna som observerades är typiska för 

hur de arbetar teoretiskt i klassen. De brukar även se filmer och göra olika laborationer där 

eleverna behöver lyssna och arbeta muntligt. För att eleverna ska interagera brukar de laborera 

i mindre grupper, inte fler än 4 i varje grupp. Susanne anser att diskussionerna blir bredare när 

eleverna är i mindre grupper istället för i par. Vidare så påpekar läraren svårigheter som vissa 

elever har med att delta i diskussioner. Dessa elever har ändå möjlighet att lyssna på vad de 

andra eleverna säger när grupperna är lite större. Förutom att eleverna får lyssna på varandra så 

brukar Susanne även läsa högt för eleverna och så brukar de få göra redovisningar för 

klasskamraterna. För att eleverna aktivt ska lyssna på den grupp som redovisar har Susanne bett 
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eleverna att plocka ut frågor till det de har redovisat. På detta sätt menar läraren att denne även 

ser om de övriga eleverna har förstått vad som har berättats.  

 

 

3.2.2 Textläsning  

3.2.2.1 Observation  
Under de observerade lektionerna är den genomsnittliga tiden som läggs på textläsning 8% av 

lektionerna, se bilaga 6 samt figur 2 och 3. Den lärare som under lektionen har planerat 

textläsning har förberett lektionen med att skriva upp nya begrepp på tavlan och så diskuterar 

de vad de vet och vad som är nytt. Läraren delar sedan ut läseböcker till samtliga elever i 

klassen. De elever som vill får sedan läsa högt ur boken medan resterande elever och läraren 

följer med i texten. Läraren hjälper till och stannar upp när något av de nya begreppen dyker 

upp i texten.  Ett annat sätt att arbeta med texter var att eleverna själva fick söka information ur 

olika textkällor som böcker och på datorn. Detta gjorde eleverna under grupparbeten där de 

förberedde för sina redovisningar. Under en annan observation fick eleverna läsa texter när de 

var färdiga med lektionens uppgifter.  

 

3.2.2.2 Intervjuer 
När Kristina arbetar med texter så läser de ofta texterna högt tillsammans, se bilaga 8. När de 

har läst en text så sammanfattar Kristina och återberättar den sedan med andra ord, för att flera 

elever ska förstå innehållet i den lästa texten. Läraren menar att det inte är säkert att eleverna 

förstått vad de har läst om de läser själva.  

 

Ruth brukar läsa texter tillsammans med eleverna, se bilaga 9. Läraren brukar då förklara tydligt 

och sedan diskuterar de texten tillsammans. Efteråt ställer Ruth frågor till texten som eleverna 

enskilt ska försöka att hitta svar till. När de har svarat på frågorna får de sedan diskutera med 

en kamrat. Ruth poängterar att det kan vara svårt att veta att alla elever har förstått och att man 

som lärare ibland har trott att alla har förstått men att det senare visat sig att det inte har varit 

så.  

 

Henrik arbetar med texter i sin undervisning genom att använda NTAs temabok och då läser de 

texterna tillsammans, se bilaga 10. Läraren anser att texterna i temaboken ofta är korta och 

kärnfulla, även om de ibland kan vara lite svåra för eleverna, vilket innebär att man behöver 

arbeta med texterna och prata om dem. Läraren poängterar att man inte ska överskatta elevernas 

förmåga att läsa och förstå på egen hand. För att stämma av så att eleverna har förstått det de 

har läst i klassen brukar Henrik be eleverna att blunda och sedan ges alternativfrågor där 

eleverna sedan får räcka upp handen vid det svar de tror vara rätt.  

 

I bilaga 11 framgår att Susanne arbetar med naturvetenskapliga texter genom att försöka skala 

bort sådant som man kan tro är för svårt för eleverna. Ibland får eleverna plocka ut texter som 

de vill använda i sina arbeten. Susanne går då runt till eleverna i klassrummet och hjälper dem 

med svåra ord för att de ska förstå helheten. När läraren själv har valt ut texterna så försöker 

denne att förekomma genom att läsa igenom och leta efter ord som kan vara svåra för eleverna. 

Susanne skriver då upp orden på tavlan och så hjälps klassen åt att tillsammans förstå orden. 

För att alla ska våga säga till om ord som de inte förstår så ber Susanne eleverna att berätta om 

det är något ord som de tror att någon i klassen inte har förstått. Läraren menar att fler elever 

då vågar säga till om ord som är svåra.  
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3.2.3 Skriftlig bearbetning 

3.2.3.1 Observation 
Under de observerade lektionerna var den genomsnittliga tiden som lades på skriftlig 

bearbetning 22% av lektionstiden, se bilaga 6 samt figur 2 och 3. Det framkom att lärarna 

använde sig av olika former av skriftlig bearbetning. Under 3 av de 8 observationstillfällena 

fick eleverna måla bilder till det som de under lektionen arbetat med, ibland med en kortare 

förklarande text. Vid ett observerat tillfälle fick eleverna själva söka information som de sedan 

skrev ner på en plansch som sedan skulle komma att användas vid en redovisning. En annan 

lärare bad eleverna att fylla i en tankekarta utifrån vad de tillsammans läst i boken tidigare under 

lektionen. Eleverna fick då även veta att tankekartan skulle användas som stöd till att diskutera 

innehållet av det lästa med en annan elev. 

 

3.2.3.2 Intervju 
Under intervjun (bilaga 8) framgår att Kristina brukar ge sina elever uppgifter av resonerande 

art. Eleverna får då 5 stora frågor som de ska besvara. De ska väga fördelar och nackdelar mot 

varandra och sedan förklara varför de har den åsikten.  

 

I intervjun (bilaga 9) framkommer att Ruth brukar använda sig av laborationsrapporter som 

skrivuppgift. Vidare berättas att skrivuppgifterna som läraren ger sina elever brukar vara av 

kortare variant, som exempel berättar Ruth att de kan få skriva en sammanfattning av det de har 

arbetat med under lektionen. Enligt Ruth så får eleverna träna på att förklara med egna ord och 

använda sig av eventuellt nya begrepp. 

 

Eleverna i Henriks klass får skriva laborationsrapporter vid laborationer och skriva 

sammanfattningar efter en diskuterande lektion, se bilaga 10. Henrik brukar sedan läsa texterna 

som eleverna har skrivit och ser på så sätt hur väl eleverna har förstått det som de har pratat om 

och vad de kan släppa och vad de behöver arbeta vidare med.  

 

Susanne använder sig av olika skrivuppgifter inom de naturorienterande ämnena, se bilaga 11. 

Läraren brukar låta eleverna skriva laborationsrapporter, forska, skriva i sina arbetsböcker samt 

sammanfatta det de har läst och/eller sett. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare som ingått i studien har själva eller tillsammans i arbetslag valt 

läromedlet/läromedlen som de använder sig av i sin undervisning. En av lärarna berättar under 

intervjuerna att denna använder sig av flera läromedel då de kompletterar varandra på ett bra 

sätt. Under tre av de fyra intervjuerna framkommer att det är det kan vara svårt att skapa 

kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever samt att man som lärare tenderar att fokusera 

på de svagare eleverna och att det ibland kan bli för enkelt för några elever. Under 

observationerna framkom att lärarna i studien medvetet arbetar med att eleverna ska få berätta 

om deras egna erfarenheter kring ämnet och att de ges möjlighet att med egna ord sammanfatta 

innehållet.   

 

Tre av de fyra lärarna som ingår i studien använder sig av mer än ett läromedel. En av lärarna 

uppgav att denne kände behovet av att göra på detta sätt för att läromedlen skulle bli komplett 
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utifrån lärandemålen. Två av 4 lärare arbetar från det abstrakta mot det konkreta trots 

läromedlen är uppbyggd på motsatt sätt. 

 

Resultatet i denna studie visar att undervisningen i de naturorienterande ämnena till stor del är 

muntligt baserad. Detta speglas även i hur många olika exempel på språkutvecklande aktiviteter 

som kommit upp under observationer och intervjuer då 12 exempel på aktiviteter för muntlig 

bearbetning och lyssningsövningar kom upp jämfört med 5 exempel för att läsa texter samt 6 

exempel för skriftlig bearbetning.  

 

Under observationerna kunde även ett lektionsbortfall på 17% observeras.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

Syftet med detta examensarbete var att se hur läromedlen inom de naturorienterande ämnena är 

uppbyggda utifrån ett språkutvecklande perspektiv och att lyfta fram olika lärares sätt att arbeta 

språkutvecklande i de naturorienterande ämnena. Då studien endast inkluderar fyra lärare kan 

jag inte veta om observationer och intervjuer hos och med andra lärare hade gett andra resultat.  

 

Läromedelsanalysen är endast gjord på de kapitel som använts under de observerade 

lektionerna. Om hela läromedlet hade analyserats kan det ha gett ett annat resultat. 

 

Genom att prova observationsmatrisen och intervjufrågorna via pilotstudier har jag försökt att 

öka studiens reliabilitet och validitet. En annan sak att ha i åtanke angående observationsdelen 

är om en annan observatör hade observerat samma saker eller om den sett andra saker. Detta 

testades inte. Vid två av intervjuerna svarade lärarna på några frågor innan jag hunnit ställa 

dem, vilket indikerar att frågorna är något överlappande.  

 

Under intervjuerna kunde jag se att någon lärare pratade ingående om ett sätt att arbeta medan 

en annan lärare ej var medveten om att den gjorde detta och var tvungen att fundera en längre 

stund innan den kunde besvara frågan, trots att jag observerat att läraren arbetar med detta. 

Utifrån hur väl lärarna beskriver sitt arbetssätt i intervjuerna kan det tolkas som att en lärare 

arbetar mer medvetet med något än vad en annan lärare gör, även om det under observationen 

kan framstå vara tvärtom. Utifrån detta kan man se att observationerna och intervjuerna 

kompletterar varandra och därmed stärker validiteten.  

 

Samtliga intervjuer har skett på lärarnas skolor. Intervjuerna hölls i lärarnas klassrum med 

stängd dörr, för att ej bli störda. Vid en intervju blev vi trots detta avbrutna och läraren var 

tvungen att gå iväg en kort stund. Detta kan ha påverkat resten av intervjun. Lärarna hade i 

förväg inte fått tillgång till intervjufrågorna. Om de hade fått det kan det haft en påverkan på 

resultatet. Intervjuerna spelades in och antecknades under intervjuns gång. Samtliga intervjuer 

renskrevs samma dag för att jag skulle ha det färskt i minnet.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Skolinspektionens (2010) granskning visar att läromedel ofta styr undervisningen och att detta 

påverkar elevernas delaktighet i planeringen och att knytandet till elevernas tidigare 

erfarenheter blir mindre. Majoriteten av läromedlen som analyserats i denna studie har tydliga 

lärandemål uppsatta. Flera av dem saknar dock språkliga mål. Målen som man finner i 

läromedlen är dock nödvändigtvis inte desamma som lärarna har satt upp för arbetsområdet och 

lärarna som hade språkliga mål för arbetsområdet använde sig av det oavsett om det fanns 
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förtryckta i läromedlen eller inte. Skolinspektionen (2017) granskade läromedel och de visade 

sig vara rikligt illustrerade men att dessa illustrationer ej bidrog till att förtydliga textinnehållet. 

Under läromedelsanalysen kunde man se att flera läromedel innehöll illustrationer, om dessa 

förtydligade textinnehållet undersöktes ej. Jag tror att man kan utveckla kopplandet till 

elevernas intresse och egna erfarenheter genom att använda läromedlet som ett komplement till 

undervisningen, istället för att låta undervisningen baseras på läromedlet. Endast en av lärarna 

i studien använder sig av ett läromedel i undervisningen, resterande tre använder sig av två eller 

flera läromedel då de ska komplettera varandra. Man kan då fråga sig varför lärarna använder 

sig av flera läromedel? En lärare berättade under intervjun att det behövdes för att 

undervisningen skulle bli komplett utifrån lärandemålen. En annan sak att reflektera över är att 

två att lärarna uppger att undervisningen går från det abstrakta mot det konkreta, trots att 

läromedlet är uppbyggt på motsatt sätt. En av lärarna som uppger att denne arbetar på detta sätt 

motiverar det med att det kan vara svårt att motivera eleverna om man arbetar från det konkreta 

mot det abstrakta. De andra två lärarna kan antas följa läromedlet i högre grad då dessa lärare 

berättar att de arbetar från det konkreta mot det abstrakta eftersom att läromedlet är uppbyggt 

på det sättet. 

 

Kindenberg och Wiksten (2017) lyfter fram att lärare ofta arbetar med ämnesbegrepp 

tillsammans med sina elever och att innebära, driva, föras vidare, tack vare, framträdande och 

regelbundet är ord som är vanligt förekommande i läromedel men som inte bearbetas under 

lektionerna. I läromedlen som observerats var det just ämnesord som lyftes fram som svåra och 

som det gavs förklaringar till. Även de ordförklaringar som observerades behandlade 

ämnestypiska begrepp. Vid observationen där läraren läste en text ur läroboken tillsammans 

med eleverna frågade läraren eleverna om det fanns något som var svårt och i sådant fall 

diskuterade de detta. Här kunde de då diskutera både ämnesbegrepp och andra ord som kan ha 

varit svåra. Om läromedlet hade färdiga språkliga mål eller inte verkade inte ha någon påverkan 

på ifall lärarna arbetade med detta eller inte. Två av de observerade lärarna arbetade endast med 

läromedel där man inte kunde hitta några språkliga mål under läromedelsanalysen. Dessa lärare 

hade, trots avsaknaden i läromedlet, språkliga mål uppsatta för arbetsområdet och en lärare som 

använde sig av läromedel där det gavs färdiga språkliga mål uppgav under intervjun att denne 

ej hade några uppsatta språkliga mål för arbetsområdet.  

 

Berg et al. (2007) menar att undervisningen i grundskolans tidigare år är viktig för elevernas 

inställning till de naturorienterande ämnena under de senare åren. Skolinspektionen (2017) 

lyfter fram att det finns goda möjligheter att skapa en lust till lärande. Denna studie indikerar 

att lärarna kan ha olika strategier för detta. Två lärare arbetar från det abstrakta mot det konkreta 

medan de andra två lärarna arbetar på motsatt sätt.  Enligt Berg et al (2007) kan man väcka 

intresse hos eleverna genom att använda laborationsbaserad undervisning, vilket 3 av de 4 

lärarna gjorde i form av NTAs olika teman.  

 

Under observationerna kunde man se att undervisningen i de naturorienterande ämnena till stor 

del är muntligt baserad, 54% av den sammanlagda lektionstiden. Detta är något som af 

Geijerstam (2006) även har kommit fram till i sin avhandling. I denna studie kunde man se att 

den aktivitet som får minst tid är att läsa texter. Lärarna berättar att textläsning oftast sker i 

helklass och att de sedan förklarar det man tillsammans har läst. 

 

Under observationerna gick samtliga lärare igenom vad som lektionen skulle innehålla, utifrån 

de innehållsmässiga målen. Detta lyfter Gibbons (2013) som något lärare behöver tänka på att 

inte göra för långt och komplicerat då muntliga instruktioner är en av de svåraste 

lyssningsövningarna. En av lärarna skrev upp begrepp på tavlan som dök upp under lektionens 
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gång, vilket går i linje med Gibbons (2013) resultat. Under observationerna skrev dock ingen 

lärare upp instruktioner för lektionen på tavlan. Skolinspektionen (2017) lyfter att det är viktigt 

att gemensamt sammanfatta, reflektera och analysera undervisningen med eleverna. Detta är 

dock inget som har observerats förekomma i denna studie, men som en lärare lyfter under 

intervjun att denne gör i slutet av lektionerna.   

 

Tre av de fyra observerade lärarna arbetar medvetet med att ge exempel från elevernas 

vardagsliv. De tre lärarna berättar även att de försöker att använda den korrekta benämningen 

på olika begrepp. Skolinspektionen (2017) menar att lärare på detta sätt kan göra 

undervisningen begriplig och intressant, men även för att eleverna ska kunna tillägna sig det 

naturvetenskapliga språket och på sådant sätt ta sig vidare i det naturvetenskapliga lärandet.  

 

I intervjuerna berättar de lärare som medvetet arbetar med ämnesbegrepp, att de själva använder 

sig av ett korrekt vetenskapligt språk för att eleverna ska lära sig begreppen och på så sätt kunna 

använda dem istället för vardagsorden. Lärarna frågar sina elever vad det de säger heter på ”no-

språk”, när eleverna använder sig av sitt vardagsspråk. Gibbons (2013) menar att eleverna 

uppmuntras till att bearbeta och tillägna sig språket mer när de själva använder språket, än när 

de bara lyssnar. Vidare menar författaren att det kan vara viktigt att utmana eleverna att utveckla 

sitt språk genom att ställa krav på deras språkliga resurser där de måste tänka på vad de vill 

säga och även hur de behöver formulera sig för att bli förstådda. 

 

Skolinspektionens (2017) undersökning påvisade att diskussion och argumentation bör ges 

större utrymme i undervisningen. De observerade lärarna planerade uppgifter där eleverna fick 

diskutera med varandra. De brukar låta eleverna arbeta i par och/eller mindre grupper för att de 

ska få interagera med varandra. Ingen argumentation kunde dock observeras men en lärare 

uppgav under intervjun att denne gav eleverna skrivuppgifter av resonerande art. Även om 

endast åtta lektioner observerats och fyra lärare intervjuats indikerar resultaten att diskuterande 

och argumenterande texter förekommer förhållandevis sällan inom den naturorienterande 

undervisningen.  

 

Under de observerade lektionerna kunde man se att 8% av tiden läggs på att läsa och packa upp 

texter, vilket innebar att läraren bearbetade innehållet tillsammans med eleverna för att hjälpa 

dem att förstå innehållet i texten. Textläsning kunde dock endast observeras vid två tillfällen 

varav det endast var vid ett av dessa tillfällen som läraren aktivt arbetade med uppackning av 

texter. Läraren startade då lektionen med att prata om begrepp som senare påträffades i texten. 

Lärare läste sedan tillsammans med eleverna högt ur läseboken och stannade upp för att förklara 

begrepp. Vid det andra tillfället där textläsning kunde observeras fick eleverna på egen hand 

läsa texter när de var färdiga med lektionens uppgift. Resultatet är i linje med Skolinspektionens 

(2017) rapport där man kommit fram till att textbearbetning inte sker i särskilt stor utsträckning 

på skolorna, men att det är viktigt att elever får träna på att läsa naturorienterande texter. Då 

textuppackning egentligen endast observerades vid ett av åtta tillfällen indikerar resultaten att 

detta är något som elever behöver få träna mera på för att senare behärska på egen hand.  

 

Ett lektionsbortfall på 17% observerades också. Det fanns olika typer av lektionsbortfall. Några 

av de saker som räknats in som lektionsbortfall kan dock ha gruppstärkande effekt och är något 

som kan anses vara viktigt att ge tid till. Detta kan även vara något som skolledare planerat för 

i schemaläggningen genom att lägga mera tid till de olika ämnena än vad som egentligen krävs. 

Det lektionsbortfallet som går till andra ämnen skulle kunna tas igen under dessa 

ämneslektioner vid andra tillfällen. Jag tror dock att det är lättare att lägga in exempelvis ett 

glosförhör i engelska under tio minuter på lektionerna i de naturorienterande ämnena än att ha 
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tio minuter undervisning i de naturorienterande ämnena på engelskalektionerna. Detta då min 

erfarenhet säger att lärare ofta föredrar längre lektioner i de naturorienterande ämnena. 

 

Emanuelsson (2001) påvisar att den vanligaste typen av kommunikation i ett klassrum är att 

läraren ställer frågor till sina elever. Vidare menar författaren att eleverna sedan besvarar frågan 

utifrån vad de tror att läraren vill ha för svar. Även Gibbons (2013) lyfter att det är viktigt att 

man som lärare funderar över hur man ställer frågor till eleverna och att den vanligaste typen 

av frågor är kontrollfrågor. I denna studie har det inte observerats vilken typ av kommunikation 

som är vanligast i klassrummet även om det framgick att lärare ber eleverna att sammanfatta 

texten, förklara vad ett begrepp innebär och förklara innehåll i texten. Vad man kan se är 

däremot att flera av lärarna under intervjuerna berättar att de ställer frågor till sina elever när de 

arbetar med texter för att kontrollera att de har förstått det de har läst. Lärarna ger dock även 

andra exempel på aktiviteter för att packa upp texter, en lärare sammanfattar med egna ord 

texten som har lästs, en annan diskuterar texten med eleverna, en plockar bort sådant som denne 

anser vara för svårt för eleverna och letar efter svåra ord innan de påbörjar textläsningen. Som 

tidigare nämnts har Skolinspektionen (2017) i sin rapport kommit fram till att mer utrymme för 

diskussion och argumentation behöver ges i den naturorienterande undervisningen. 

Kontrollfrågor är vanligt förekommande i undervisningen i de naturorienterande ämnena och 

även i denna studie framkommer det att diskussion och argumentation har en liten del i 

undervisningen.   

 

Af Geijerstam (2006) lyfter fram att man ofta använder sig av textskrivande inom de 

naturorienterande ämnena men att man ej arbetar så mycket med texternas uppbyggnad. 

Resultatet av denna studie överensstämmer med af Geijerstams (2006) resultat. De 

skrivuppgifter som gavs under de observerade lektionerna arbetade eleverna med på egen hand. 

Detta gjordes i form av att skriva sammanfattningar, informationstexter på planscher och så 

vidare. Tre av de fyra lärarna berättar att de brukar låta eleverna skriva laborationsrapporter. 

Detta är dock inget som skedde under de observerade lektionerna, även om laborationer 

förekom vid tre av de åtta observerade lektionerna.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Då detta arbete visar att undervisningen i de naturorienterande ämnena till stor del är muntligt 

baserad skulle jag önska att jag hade haft tid att observera dessa lärare under hela arbetsområdet 

för att se hur de arbetar med de olika språkutvecklande delarna under ett längre tidsspann. I 

denna studie har det endast ingått lärare med behörighet i svenska alternativt som har gått 

läslyftet. Detta då dessa antogs arbeta språkutvecklande mer medvetet än en lärare utan denna 

kompetens, huruvida det stämmer vet jag dock inte. Det skulle därför vara intressant att jämföra 

språkutvecklande aktiviteter i undervisningen hos lärare med respektive utan denna kompetens. 

 

Det skulle också vara intressant att studera vidare hur lärare tänker och arbetar med frågor som 

rör lektionsbortfall inom olika ämnesområden. Hur kan lektionsbortfallet minskas? Hur 

kompenserar man lektionsbortfallet utifrån den garanterade undervisningstiden? Hur kan man 

istället utnyttja denna tid för att stötta elever vidare i deras kunskapsutveckling? Detta är några 

frågor som jag själv börjat funder över. Under denna studie har endast lektioner i de 

naturorienterande ämnena observerats. Man kan tro att lektionsbortfall förekommer i fler än de 

naturorienterande ämnena och även det skulle vara intressant att undersöka vidare. Finns det 

någon skillnad på hur stort lektionsbortfallet är hos klasslärare kontra ämneslärare? Är 

ämneslärare mer måna om sitt ämne då denna ej har samma möjligheter att flytta om sitt eget 

schema?  
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För mig som har gjort detta arbete så har det gett flera goda idéer om språkutvecklande 

arbetssätt som jag kommer att kunna använda i min egen undervisning. Jag hoppas att kunna 

förmedla denna inspiration till andra yrkesverksamma genom examensarbetet. 
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BILAGA 1: Informationsbrev till lärare 

Hej! 

 

Jag heter Ida Viberg och läser Grundlärarprogrammet åk 4–6 via Högskolan i Gävle. Jag 

håller nu på att skriva mitt examensarbete, där jag skriver om språkutveckling inom de 

naturorienterande ämnena. Syftet är att synliggöra olika lärares sätt arbeta språkutvecklande 

inom de naturorienterande ämnena.  

 

Jag skulle gärna vilja observera några lektioner och intervjua 4 lärare som är behörig i de 

naturorienterande ämnena och undervisar i årskurs 4–6. 

 

Jag vänder mig nu till dig med en förfrågan om du kan tänka dig att låta mig observera några 

av dina lektioner samt ställa upp på en intervju, antingen på plats på din skola eller över 

internet eller telefon.  

 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut för att analyseras. Du behöver inte förbereda 

något inför intervjun. Längden på intervjun beräknas inte ta mer än en timme. Det finns 

möjlighet att läsa igenom utskriften av intervjun om du önskar. Du kan avbryta din 

medverkan när som helst, utan någon särskild förklaring.  

 

För att ingen ska kunna identifiera deltagarna i undersökningen så har jag slumpmässigt valt 

ut deltagarna utifrån behörighet- och undervisningskriteriet. I det slutgiltiga examensarbetet 

får lärarna fiktiva namn.  

 

Om du kan tänka dig att medverka i denna undersökning skulle jag uppskatta om du svarade 

snarast, men senast den 2/3, så att jag annars kan tillfråga någon annan.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Viberg  xxxxxxxxx@gmail.com 

xxx–xxxxxxx 

 

Handledare: Eva Kellner 

 

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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BILAGA 2: Pauline Gibbons matris för ett språkutvecklande arbetsområde 

Tala Lyssna Läsa Skriva 

Vilka talspråkskrav 

ställer 

arbetsområdet? 

Vilka 

lyssningsövningar 

ingår? 

Vilka texter kommer 

eleverna att läsa? 

Vilka olika slags 

skrivna texttyper 

dyker upp, eller vilka 

texttyper kan tas 

med? 

Om det inte finns 

tillfällen till tal, vilka 

muntliga uppgifter 

kan läggas in? 

Är det envägs eller 

tvåvägslyssning? 

Vardagssamtal eller 

faktainhämtning? 

Vilka språkliga och 

kulturella hinder 

kommer eleverna att 

möta? 

Vilken schematisk 

struktur har dessa 

texttyper? 

 Om 

lyssningstillfällena är 

få, vilka aktiviteter 

kan läggas till för att 

de ska bli fler? 

Hur kan texterna 

göras åtkomliga för 

eleverna? 

Vilka typer av 

sammanlänkande ord 

förekommer i dessa 

texttyper? 

  Hjälper 

läsuppgifterna 

eleverna att tillägna 

sig fler lässtrategier 

och mer kunskap om 

språk? 

Om skrivuppgifterna 

är få, vilka texttyper 

är relevanta i 

sammanhanget och 

kan tas med? 

  Om läsuppgifterna 

är få, finns det andra 

som kan läggas till? 

 

     (Pauline Gibbons, 2013) 
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BILAGA 3: Skolverkets checklista för ett språkutvecklande arbetsområde 

Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde  

• Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk?  

• Är uppgifter och innehåll kognitivt utmanande?  

• Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta?  

• Är innehåll och begrepp anpassade till elevernas språknivå? Förklaras de tydligt?  

• Knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter?  

• Genomförs undervisningen så att kognitivt utmanande uppgifter kombineras med 

stöttning? • Får eleverna möjlighet att muntligt bearbeta innehållet?  

• Får eleverna möjlighet att skriftligt bearbeta innehållet?  

• Ges goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal? (Parvis, smågrupper, 

lärare-elev, helklass)  

• Stöttas eleverna vid läsning av texter innan, under och efter läsningen?  

• Stöttas eleverna när de skriver genom att läraren visar modelltexter och leder 

gemensamt skrivande?  

• Modelleras och uppmärksammas skolspråk och ämnesspråk?  

• Synliggörs språkliga drag, som till exempel olika texttypers kännetecken och 

innehåll?  

• Finns modeller för hur förmågor, till exempel analysförmåga ska utvecklas?  

• Kopplas innehåll till målen? Utvärderas detta? Får eleverna reflektera över vad de har 

lärt sig? Hur de har lärt sig? 

 

 

(Skolverket, 2018) 
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BILAGA 4: Analysfrågor inför analys av läromedel 

• Vilka lärandemål finns för både innehåll och språk? 

• På vilket sätt går upplägget från det konkreta mot det abstrakta?  

• Hur knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter? 

• Vilka uppgifter finns där eleverna inbjuds till att muntligt bearbeta innehållet? 

• Vilka uppgifter finns där elever inbjuds till att skriftligt bearbeta innehållet? 

• På vilket sätt förklaras skolspråk och ämnesspråk tydligt? 
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BILAGA 5: Observationsmatris 

 

 
Klockslag Kommentar 

Eleverna får 

muntligt bearbeta 

innehållet 

  

Lyssningsövnigar 

från olika källor 

  

 

Uppackning av 

texter 

  

Eleverna får 

skriftligt bearbeta 

innehållet 

  

Möjlighet till 

interaktion och 

utvecklande 

samtal 

  

Progression från 

det konkreta mot 

det abstrakta 

  

Förklarande av 

nytt innehåll och 

nya begrepp 

  

Begreppen knyts 

till elevernas 

vardagsspråk och 

egna erfarenheter 

  

Undervisningen 

genomförs så att 

kognitivt 

utmanande 

uppgifter 

kombineras med 

stöttning 

  

Kognitivt 

utmanande 

uppgifter 

  

Övrigt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BILAGA 6: Kortfattad samanställning av observationerna 
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 Kristina Ruth Henrik Susanne 

Muntlig 

bearbetning 

av innehållet 

Lektion 1: 

Lektionen inleds med 

repetition av vad de har 

arbetat med tidigare. 

Eleverna får själva berätta 

och använder sig då av 

flera ämnesbegrepp. 

Lektion 2:  

De jobbar tillsammans i 

grupper där de diskuterar 

material som de hittar i 

olika källor. 

Lektion 1: 

Lektionen inleds med 

repetition av de har arbetat 

med tidigare. De tittar på en 

bild som de sedan diskuterar 

kring.  

Lektion 2: 

Eleverna får diskutera i sina 

par om olika orsaker till att 

elektriska apparater inte 

fungerar. 

Lektion 1: 

Eleverna går runt i 

klassrummet och 

förklarar olika begrepp 

för varandra. 

Lektion 2: 

Eleverna får parläsa en 

text. 

Lektion 1: 

Lektionen inledes med 

att eleverna får prata om 

vad de har för tidigare 

erfarenheter kring 

arbetsområdet. 

Lektion 2: 

Eleverna får med egna 

ord försöka att förklara 

begreppen som läraren 

har skrivit på tavlan. När 

de gör ritningar 

uppmanas de till att 

använda de nya 

begreppen. 

Olika 

lyssnings-

övningar 

Lektion 1: 

Eleverna lyssnar på 

varandra vid olika 

tillfällen. De lyssnar även 

på läraren när denne 

repeterar vad eleverna sagt 

med andra ord. 

Lektion 2: 

De får lyssna på varandras 

tankar kring texter när de 

söker information till sitt 

arbete. 

Lektion 1: 

Eleverna lyssnar på varandra 

vid olika tillfällen.  

Läraren har genomgångar och 

berättar. 

Lektion 2: 

Eleverna arbetar tillsammans i 

par och får då lyssna på sin 

laborationspartner. En elev 

arbetar dock ensam. 

Lektion 1: 

Läraren berättar vad 

eleverna ska arbeta 

med under lektionerna 

och modellerar hur de 

olika korten ska 

användas. Eleverna går 

sedan runt i 

klassrummet och 

lyssnar till varandras 

förklaringar.  

Lektion 2: 

Eleverna lyssnar på 

varandra men även 

läraren går runt och 

diskuterar det de läser 

med dem. 

Lektion 1: 

Eleverna får lyssna på 

varandra när de berättar 

vad de kan inom 

arbetsområdet. 

Lektion 2: 

Eleverna behöver lyssna 

på varandra när de gör 

sina ritningar. 

Uppackning 

av texter 

Lektion 1: - 

 

Lektion 2: - 

Lektion 1: - 

Lektion 2:  

När eleverna var klar med 

dagens uppdrag fick de på 

egen hand läsa tyst ur 

temaboken. Detta hann dock 

inte samtliga elever göra. 

Lektion 1: - 

 

Lektion 2: - 

 

Lektion 1:  

De läser en text ur 

läseboken tillsammans 

och läraren 

uppmärksammar 

eleverna på begreppen 

som de pratade om 

inledningsvis på 

lektionen. De gör pauser 

och pratar om vad de har 

läst. 

Lektion 2: - 

Skriftlig 

bearbetning 

av innehållet 

Lektion 1: - 

 

Lektion 2: 

Skriver upp information 

som de har hittat på 

planscher. 

Lektion 1: 

Eleverna får skriva i 

anteckningar i sina 

arbetsböcker till det de ser.  

Lektion 2: 

Eleverna skriva ner de olika 

orsakerna i sina arbetsböcker. 

Lektion 1: 

Läraren skriver upp 

några ord som de har 

använt under lektionen. 

Eleverna får sedan 

skriva meningar till 

orden i sina 

arbetsböcker. 

Lektion 2: - 

Lektion 1:  

Eleverna får enskilt fylla 

i en tankekarta som 

läraren har påbörjat. 

Denna fylls i utifrån vad 

de har läst och vad de 

har för tidigare 

kunskaper. 

Lektion 2: - 

 

 

Interaktion 

och 

utvecklande 

Lektion 1: 

Eleverna samarbetar i par 

för att slutföra uppgiften.  

Lektion 1: 

Eleverna samarbetar i par för 

att slutföra uppgiften.  

Lektion 1: 

Eleverna diskuterar 

och hjälper varandra att 

Lektion 1: 

Eleverna har en varsin 

bok som de läser ur, en 
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samtal mellan 

elever 

Lektion 2: 

Grupparbeten. 

Lektion 2: 

Eleverna arbetar i par för att 

felsöka olika elektriska kretsar. 

förstå orden på korten 

samt de tillhörande 

bilderna.  

Lektion 2: 

Eleverna sitter i mindre 

grupper och 

återberättar vad de har 

läst. De har inte samma 

texter som sina 

kamrater och får med 

egna ord återberätta 

vad som står på 

kamraternas kort. 

läser högt medan de 

andra följer med i texten 

i sin egen bok. De 

samtalar i klassen om det 

som de har läst och hört 

och vad de har för 

tidigare erfarenheter. 

Lektion 2: 

Eleverna gör sina 

ritningar tillsammans i 

grupperna där de utgår 

från sina 

fordonsmodeller.  

Konkret mot 

abstrakt 

Lektion 1: 

Arbetet gick mer från det 

abstrakta mot det konkreta. 

Lektion 2: - 

Lektion 1: 

Eleverna får titta på 

arbetsmaterialet och ställa 

frågor innan.  

Lektion 2: 

Lektion 1: 

Arbetet gick mer från 

det abstrakta mot det 

konkreta. 

Lektion 2: 

 

Lektion 1: 

Eleverna får prata om 

vad de har för 

erfarenheter kring ämnet 

och koppla det till sin 

vardag. 

Lektion 2: 

Läraren visar bilder på 

olika typer av ritningar 

som eleverna sedan ska 

använda sig av.  

Förklarande 

av nytt 

innehåll och 

nya begrepp 

Lektion 1: 

Med hjälp av ord som är 

bekanta för eleverna.  

Lektion 2: - 

Lektion 1: 

Läraren går runt i klassrummet 

och hjälper eleverna i deras 

arbete, ofta i form av stöttande 

frågor. Läraren förklarar på 

både svenska och engelska för 

elever med annat modersmål 

än svenska.  

Lektion 2: 

Eleverna får först berätta vad 

de tror, utifrån vad eleverna 

berättar ställer läraren frågor 

för att sedan ge förklaringen. 

Lektion 1: 

Genom att ha förberett 

kort med 

ämnesbegrepp på som 

eleverna ska använda 

sig av för att förklara 

begreppen för sina 

kamrater arbetar man 

med detta.  

Lektion 2: 

När eleverna läser så 

går läraren runt i 

klassrummet och 

hjälper dem med nya 

begrepp för att hjälpa 

dem att förstå 

innehållet, genom att 

förklara och ställa 

frågor. 

Lektion 1: 

Innan lektionen börjar 

har läraren skrivit upp 

några nya begrepp på 

tavlan med förklaringar. 

Läraren ställer frågor till 

begreppen. 

Lektion 2: 

I början av lektionen 

pratar de om vad en 

ritning är. Läraren frågar 

eleverna vad de redan 

känner till.  

Begreppen 

knyts till 

elevernas 

vardagsspråk 

och egna 

erfarenheter 

Lektion 1: 

Begrepp som stötts på i 

andra sammanhang lyfts 

fram och diskuteras. 

Lektion 2: 

Lektion 1: 

Eleverna går, med egna eller 

klasskamraternas ord, skriva 

anteckningar i sina 

arbetsböcker. 

Lektion 2: -  

Lektion 1: 

När eleverna har skrivit 

meningar till orden 

som läraren skrivit på 

tavlan får de berätta för 

klassen vad de skrivit.  

Lektion 2: - 

Lektion 1: 

När de pratar om 

begreppen lyfter de fram 

sina tidigare erfarenheter 

kring begreppen. 

Lektion 2: 

Eleverna får berätta om 

olika tillfällen då de har 

använt sig av ritningar. 

De får reflektera över 

vad de tycker är viktigt 

med en ritning.  
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Kognitivt 

utmanande 

uppgifter 

med stöttning 

Lektion 1: 

Stora delar av lektionen är 

kognitivt utmanande för 

flera elever och de behöver 

stöttning av både varandra 

och läraren. Läraren går 

runt till eleverna och 

ställer frågor av 

reflekterande art. 

Lektion 2: - 

Lektion 1: 

Eleverna får tillsammans i par 

försöka att prova sig fram till 

olika lösningar. Läraren går 

runt i klassrummet och ger 

dem tips vid behov. 

Lektion 2: 

Eleverna får leta och diskutera 

olika alternativ till att lampan i 

kretsen inte fungerar. Utifrån 

deras tankar får de sedan 

felsöka de olika 

komponenterna. 

Lektion 1: 

Läraren är under hela 

lektionen delaktig i 

övningarna och stöttar 

upp med utvecklande 

frågor. 

Lektion 2: 

Läraren är under hela 

lektionen delaktig i 

övningarna och stöttar 

upp med utvecklande 

frågor. 

Lektion 1: 

Eleverna får använda sig 

av de nya kunskaperna 

som de har fått till sig 

under lektionen för att 

försöka fylla i 

tankekartan. Lektion 2: 

Läraren går runt och 

stöttar eleverna genom 

att ställa frågor. Eleverna 

hjälper även varandra. 

Eleverna behöver 

samarbeta och även ha 

hjälp av sin lärare för att 

klara av uppgiften.  
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BILAGA 7: Intervjufrågor 

Hur många år har du varit verksam yrket?  

Vilka ämnen undervisar du i?  

Vilka ämnen är du behörig i?  

Har du gått läslyftet?  

 

Varför använder du just detta läromedel?  

Har du själv varit med och valt det? Om ja, varför?  

Är lektionerna som jag observerat typiska för sättet som du brukar arbeta? 

Om inte, kan du ge exempel på hur det kan vara annars?  

 

Kan du ge några exempel på viktiga lärandemål för arbetsområdet?  

Hur gör du för att synliggöra lärandemålen för eleverna?  

 

Finns det några språkliga mål för arbetsområdet?  

Om ja, hur gör du för att synliggöra de språkliga målen för eleverna?  

Hur jobbar du för att knyta begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter?  

Hur jobbar du med skillnaden mellan vardagsspråket och ämnesspråket?  

Hur planerar du uppgifter och aktiviteter för att eleverna ska få integrera med varandra?  

Vilka olika lyssningsövningar använder du dig av i din undervisning? Varför?  

Hur arbetar du med naturvetenskapliga texter i din undervisning?  

Hur jobbar du för att förklara nytt innehåll och nya begrepp? 

 

Använder du dig av skrivuppgifter i de naturorienterande ämnena?  

Kan du ge några exempel på uppgifter, som du använder dig av, där eleverna skriftligt får 

bearbeta innehållet?  

Planerar du undervisningen från det konkreta mot det abstrakta? 

Kan du ge exempel på hur du jobbar för att gå från det konkreta mot det abstrakta?  

Planerar du för att skapa kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever?  

Om ja, hur?  
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BILAGA 8: Intervju Kristina 

Kristina använder sig av läromedlet då Kristina anser att det är ett bra läromedel med bra 

information. När Kristina kan kombinera flera (tabell 1), vilket är fallet, blir de även 

heltäckande. Kristina menar att de olika böckerna kompletterar varandra på ett bra sätt för att 

täcka det eleverna förväntas lära sig inom de naturorienterande ämnena. 

 

Kristina menar att lektionerna som blivit observerade inte är speciellt typiska för 

undervisningen. Lektionerna börjar i regel med genomgångar och avslutas gemensamt. När 

klassen läser så läser de ofta högt tillsammans. Kristina sammanfattar texten efteråt och 

återberättar med andra ord, detta för att fler elever ska förstå innehållet i texten. När eleverna 

läser själva så är det inte säkert att de har förstått. Kristina själv tycker att arbetsområdet har 

varit något oklart. 

 

Det finns uppsatta lärandemål för arbetsområdet. Eleverna ska kunna förstå och känna till 

olika symboler, de ska veta skillnaden på väder och klimat, veta vad vi har för klimat i norden 

och kunna förklara hur vindar och strömmar uppkommer samt hur dessa påverkar klimatet, 

olika typer av nederbörd, känna till jordens 4 klimatzoner, mäta och observera väder, kunna 

resonera kring orsaker och konsekvenser kring växthuseffekten och global uppvärmning samt 

veta hur moln uppstår. Det finns inga språkliga mål för arbetsområdet.  

 

För att synliggöra lärandemålen för eleverna så sätter Kristina upp dem på dörren, går igenom 

dem och kollar av vad eleverna redan kan när arbetsområdet startas upp. 

 

Kristina arbetar med skillnaden mellan vardagsspråket och ämnesspråket genom att 

förklara typiska begrepp, använda de korrekta begreppen och förklara på deras språk men 

använda ämnesspråket i första hand.  

 

Kristina är noggrann med att planera uppgifter och aktiviteter där eleverna får interagera med 

varandra. För klassen är det en väldigt naturlig sak att samarbeta med olika personer. Ibland 

får de instuderingsfrågor som de kan arbeta med i par.  

 

Klassen får titta på filmer för att få bilder till det som de ska lära sig De får även lyssna på 

varandra. Ibland läser de för varandra och sedan sammanfatta.  

 

För att skriftligt bearbeta innehållet så har eleverna fått fem stora frågor som de ska besvara. 

De ska väga fördelar och nackdelar mot varandra och sedan förklara varför de tycker som de 

gör.  

 

Läraren arbetar från det konkreta mot det abstrakta för att böckerna är uppbyggda på det 

sättet och egentligen har denne inte reflekterat så mycket över det. I klassen så säger eleverna 

till om det blir för abstrakt.  

 

För att skapa kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever så har Kristina en 

gemensam bas för samtliga elever som sedan utvecklas utifrån elevernas kunskaper.  
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BILAGA 9: Intervju Ruth 

Ruth använder sig av NTAs teman (tabell 1) för att det är ett praktiskt upplagt läromedel där 

lektionsupplägget dessutom är klart. Läraren anser att undervisningen blir bra och intressant, 

utifrån lärandemålen. Läraren har själv varit med och valt materialet. Anledningen till att man 

valt materialet är för att man ska ha möjlighet att arbeta praktiskt med de naturorienterande 

ämnena. Ruth menar att man utan lådorna skulle haft problem med att kunna göra det, då 

skolan saknar ekonomi för att köpa in praktiskt material. 

 

Lektionerna som har blivit observerade anser Ruth visar hur det praktiska arbetet ser ut men 

att det inte ger en helhetsbild. När de läser texter brukar de läsa gemensamt ur boken. Då 

förklarar läraren tydligt och de diskuterar texten tillsammans. Ruth brukar plocka ut frågor till 

texterna som eleverna sedan får hitta svaren på. När de har svarat på frågorna får de sedan 

diskutera med en kamrat. Ruth poängterar att det kan vara svårt att veta att alla elever har 

förstått och att det förekommer att man som lärare tror att eleverna har förstått och att det 

senare visar sig att det ej varit fallet. De brukar även se på filmer och ibland skriver de även 

laborationsrapporter. 

 

Att söka i naturorienterande texter, lära sig något om elektriska kretsar, känna till några olika 

energikällor och energin oförstörbarhet samt flöde är några lärandemål under arbetsområdet. 

För att synliggöra dessa pratar Ruth om dem med eleverna. Inför varje uppdrag så finns det 

uppsatta lärandemål som de tillsammans går igenom innan eleverna får börja arbeta. 

 

De språkliga målen är att de ska förstå vad en sluten- och öppen krets, energikälla, isolator 

och ledare är. För att synliggöra dessa pratar Ruth om dem med eleverna och skriver även upp 

dem på tavlan när de dyker upp. Vid nästa lektionstillfälle återkopplar Ruth till tidigare 

lektioner och använder sig av ämnesbegrepp. Ruth själv anser att de språkliga målen kan 

behöva läggas till tydligare i planeringen då detta ej varit något som läraren hittills tryckt så 

mycket på. 

 

Ruth arbetar med skillnaden mellan vardagsspråk och ämnesspråk genom att, använda sig 

av både ämnesbegreppet och elevernas egna ord i kombination för att eleverna ska befästa nya 

begrepp. När eleverna använder vardagsspråket så brukar Ruth fråga dem vad det heter på 

”no-språk”. Läraren menar att vissa begrepp kan vara svåranvända och kännas något 

onaturliga att använda. Enligt Ruth är det viktigaste att de förstår. För att knyta begreppen till 

elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter så använder Ruth begreppen ofta och försöker 

även att få eleverna att använda dem så ofta som möjligt.  

 

För att eleverna ska få interagera med varandra har Ruth nu provat att göra så att alla 

samarbetar med alla. Detta innebär att de inte har någon fast laborationspartner utan får arbeta 

med alla i klassen. Eleverna jobbar då i par, det händer dock att någon arbetar ensam eller är 

tre för att det ska gå ihop. När de arbetar med diskuterande uppgifter kan två par arbeta 

tillsammans då Ruth anser att det vid dessa tillfällen är bra att vara flera. 

 

Ruth arbetar med naturorienterande texter genom att läsa och diskutera tillsammans. När de 

svarar på frågor till texten så ser Ruth hur väl de har förstått det som de går igenom. Läraren 

tycker då att det kan vara bra att eleverna får leta efter svaret själv och diskutera med en 

kamrat senare. Ruth poängterar dock att det kan vara svårt att veta att alla har förstått och att 

man som lärare ibland har trott att alla elever har förstått men att det senare visat sig att det 

inte alls varit så.  
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Skrivuppgifterna som Ruth ger sina elever brukar vara av en kortare variant, det kan 

exempelvis handla om att sammanfatta det man har arbetat med under dagens lektion. De får 

då förklara med egna ord och prova att använda nya begrepp. Ibland så skriver de även 

laborationsrapporter. 

 

Ruth anser att undervisningen nästan måste gå från det konkreta mot det abstrakta, att man 

måste ha något enkelt att utgå ifrån för att sedan komma till det som är osynligt. Läraren 

menar att det är enklare att börja med något som är lätt att förstå och som går att visa, för att 

sedan eleverna ska kunna förstå det som inte syns. Som exempel berättade läraren om när 

klassen arbetade med astronomi och Ruth förklarade hur jorden rörde sig runt solen genom att 

ta en jordglob och gå runt en sol i klassrummet.  

 

Ruth försöker att planera kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever men poängterar 

att det är svårt. Läraren försöker då att ställa frågor som eleverna ska svara på, ibland som en 

följdfråga till något som de tillsammans har läst, för att eleverna ska behöva tänka till. 

Frågorna blir då på olika nivåer för att alla elever ska ha möjlighet att besvara någon fråga. 
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BILAGA 10: Intervju Henrik 

Läraren använder sig av NTAs teman (tabell 1) då denne anser att de är väldigt bra. Henrik 

uttrycker till och med att de är överlägset bäst att arbeta i kemi med. Läraren började att 

arbeta med temat efter att ha blivit tipsad av en kollega och har efter det varit mycket nöjd 

med materialet i flera elevgrupper. 

 

De observerade lektionerna menar Henrik inte är typiska för undervisningen. Läraren brukar 

använda sig mera av dialogundervisning. Läraren går igenom och berättar sedan får eleverna 

berätta och ställa frågor utifrån sina egna erfarenheter.  

 

Under observationen gick eleverna runt med olika begreppskort. Henrik berättar under 

intervjun att korten med texter innehåller förklaringar av substantiv och att korten med 

begrepp är verb. Med hjälp av dessa menar läraren att eleverna får ytterligare ett sätt att ta till 

sig orden som de diskuterar. 

 

Att hantera värme, okända ämnen och lära sig säkerhetstänk är de stora övergripande 

lärandemålen för detta arbetsområde. Henrik synliggör dessa genom att prata om dem och så 

publiceras de på lärportalen unikum. Läraren själv anser att denne är lite dålig på att göra 

lärandemålen synliga men att det har blivit bättre med åren.  

 

Ämnesbegrepp är viktiga språkliga mål, menar Henrik. Läraren arbetar medvetet med dessa 

genom att använda dem ofta i undervisningen samtidigt som denne visar genom laborationer. 

Repeterar och låter eleverna berätta vad de minns från tidigare lektioner. Henrik arbetar med 

skillnaden mellan vardagsspråk och ämnesspråk genom att själv använda rätt begrepp och 

undvika vardagsspråk och försöker även därigenom att knyta dessa till elevernas egna 

erfarenheter och vardagsspråk. Henrik frågar eleverna om de vet ämnesbegreppet för 

specifika saker när de använder sitt vardagsspråk.  

 

För att eleverna ska få interagera med flera så brukar Henrik ofta lotta laborationspartner. Just 

nu är klassen väldigt liten (7 elever) och det blir svårt att få varierande grupper. Vid vissa 

tillfällen kan hela klassen samarbeta. Annars arbetar de i regel i par eller i mindre grupper 

bestående av tre.   

 

Henrik använder sig även av filmvisning men i huvudsak så sker undervisningen muntligt 

genom att Henrik berättar fritt för eleverna. Läraren menar att man inte ska underskatta barns 

förmåga att lära sig ord och begrepp och att de kan lära sig avancerande saker. Henrik berättar 

om att det förekommit att diskussioner har hamnat på en nivå som egentligen ligger högt över 

deras kunskapsnivå men att de ändå kan förstå viktiga delar och komma vidare. Vidare så 

menar Henrik att det kan vara bra att föra diskussioner på en mer avancerad nivå för att väcka 

nyfikenhet hos eleverna.  

 

Henrik jobbar med texter i sin undervisning genom att använda NTAs temabok där de går 

igenom texterna tillsammans. Läraren anser att texterna i böckerna ofta är korta och kärnfulla, 

även om de kan vara lite svåra för eleverna. Vilket, enligt Henrik, innebär att man behöver 

arbeta med texterna och prata om dem. Läraren poängterar att man inte heller ska överskatta 

barnens förmåga att läsa och förstå texter på egen hand. För att stämma av så att eleverna har 

förstått det de har läst i klassen brukar Henrik be eleverna blunda och ger dem alternativfrågor 

där de får räcka upp handen vid rätt svar.  
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Eleverna i Henriks klass får skriva laborationsrapporter vid laborationer eller skriva ned 

sammanfattningar efter en diskuterande lektion. Dessa texter läser Henrik sedan för att se hur 

eleverna har förstått det som de har pratat om. På så sätt får läraren syn på luckor i lärandet 

och ser vad som behöver tas en gång till och vad man kan gå vidare med.  

 

Henrik menar att undervisningen i de naturorienterande ämnena ofta går från det abstrakta 

mot det konkreta. Detta eftersom läraren tycker att det kan vara svårt att göra en 

undervisning där det går från det lättare mot det svårare intressant. Henrik menar att det 

ibland kan vara nödvändigt att gå från det lättare mot det svårare men att det inte är något som 

man ska låsa sig fast vid.  

 

Henrik försöker att skapa kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever. Läraren menar 

dock att det kan vara svårt att få till det och att det finns en risk att det blir för lätt för vissa. 

Som exempel så säger Henrik att det är svårt när de arbetar med enkla saker och det finns 

konkret material att arbeta med.  
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BILAGA 11: Intervju Susanne  

Susanne använder sig av läromedlet (tabell 1) då det är nästintill det enda som finns på skolan. 

De köpte in materialet för att det de ansågs vara ett bra material med komplement på nätet och 

en bra lärarhandledning. Susanne menar dock att materialet kan behöva kompletteras med 

fördjupande uppgifter. Boken innehåller sammanfattningsvis bra texter som är på elevernas 

nivå.  

 

Susanne anser att lektionerna som jag har observerat är typiska för hur de brukar arbeta 

teoretiskt. Klassen brukar även arbeta med laborationer, se på filmer, forska om olika 

arbetsområden och då skriva texter samt göra muntliga redovisningar med hjälp av planscher.  

 

Det finns uppsatta lärandemål för arbetsområdet. De ska då kunna skriva 

laborationsrapporter på ett korrekt sätt och ha en förståelse till varför man skriver 

laborationsrapporter. De ska även kunna resonera kring miljöpåverkan och kunna några 

specifika ämnesbegrepp, vilket är det språkliga målet för arbetsområdet. 

 

För att synliggöra målen för eleverna delar Susanne ut ett papper, i uppstarten av ett nytt 

arbetsområde, innehållande målen för området. På detta papper finns även olika begrepp som 

eleverna förväntas kunna efter avslutat arbetsområde med. Detta är även uppsatt på väggen i 

klassrummet och finns även digitalt på lärportalen unikum. De språkliga målen skrivs 

dessutom upp på tavlan under den lektion som de förväntas komma upp under.  

 

Susanne har ingen plan för att knyta ämnesbegreppen till elevernas vardagsspråk och att 

arbeta med skillnaden mellan vardagsspråk och ämnesspråk. Läraren menar att det faller 

sig naturligt i undervisningssituationerna, exempelvis frågar Susanne om eleverna känner till 

något av begreppen som har skrivits upp på tavlan och vad de i sådant fall vet. 

 

För att eleverna ska få interagera med varandra så får de ofta läsa texter tillsammans. De 

jobbar då med läsförståelsestrategier som spågumman (förutspå och ställa hypoteser), 

detektiven (reda ut oklarheter, nya ord och uttryck), frågeapan (ställa frågor till texten) och 

cowboyen (sammanfattar det viktigaste i texten). De jobbar då i grupper med 3–4 elever i 

varje grupp. Tillsammans får eleverna diskutera och skriva ned det som de läser. I 

laborationer jobbar de också tillsammans, inte fler än 4 i varje grupp. Susanne väljer att ha 

grupper med 3–4 elever i varje grupp eftersom diskussionerna ofta blir bredare när de är flera. 

De elever som har svårt att vara med i diskussioner kan ändå vara med och lyssna på vad de 

andra har att säga. 

 

Förutom att eleverna får lyssna på varandra så brukar Susanne läsa högt för eleverna och titta 

på filmer. Ibland har de redovisningar som de får lyssna på. Grupperna som redovisar får 

ställa frågor till de övriga eleverna i klassen för att försäkra sig om att de har lyssnat och 

förstått redovisningen.  

 

När läraren arbetar med naturvetenskapliga texter försöker denne att skala bort sådant som är 

för svårt. Ibland får eleverna själva plocka ut texter som de vill använda. Susanne går då runt i 

klassrummet och hjälper dem med svåra ord för att de ska förstå helheten. När läraren själv 

har valt ut texterna så försöker denne att förekomma genom att läsa igenom och leta efter ord 

som kan vara svåra för eleverna. Susanne skriver då upp orden på tavlan och så hjälps klassen 

åt att tillsammans förstå orden. För att alla ska våga säga till om ord som man inte förstår så 

ber Susanne eleverna att berätta om det är något ord som de tror att någon i klassen inte har 

förstått. Läraren menar att fler elever då vågar säga vilka ord som är svåra.  
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Susanne använder sig av skrivuppgifter i de naturorienterande ämnena. Eleverna får då skriva 

laborationsrapporter, forska, skriva i arbetsboken, när de jobbar med de olika 

läsförståelsestrategierna och sammanfatta det som de har läst/sett. 

 

Susanne menar att undervisningen i de naturorienterande ämnena ofta går från det abstrakta 

mot det konkreta och inte tvärtom.  

 

Susanne försöker att planera kognitivt utmanande uppgifter för samtliga elever. Det är dock 

något som läraren poängterar kan vara svårt. Susanne menar att det kan vara svårt att 

individualisera för alla och att det är svårast med de svaga eleverna, de starka kan man hitta 

utmaningar till. Ofta är läraren även beroende av andra personer, vilket kan göra det svårare. 

Susanne menar att det ofta blir så att man fokuserar på de svaga eleverna då dessa inte tar så 

många egna initiativ. De starka kan ibland hitta uppgifter som de kan arbeta med för att 

fördjupa sig, på egen hand. Läraren exempel på olika saker som denne brukar göra för att 

underlätta för de svaga eleverna som att, läsa in texter på datorn, förstora upp texten åt dem, 

kopiera upp papper så att de kan stryka under och ge några möjlighet att skriva på dator. 

 

 

 

 


