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Sammanfattning: Den här uppsatsen ger en insikt i hur elever på lågstadiet kommunicerar 

för att förstå och göra sig förstådda inom naturvetenskap. Att ”tala naturvetenskap” handlar 

om mer än vetenskapliga begrepp och att en elev kan rabbla inlärda svar eller försöka lista ut 

vilka svar läraren vill höra. Genom intervjuer med elevpar från årskurs ett, två och tre 

undersöks hur barn på lågstadiet kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. Studien 

syftar även till att ta reda på hur elever på lågstadiet använder sig av varandras tankar när de 

talar om naturkunskap. Kan de hjälpa varandra att komma framåt? Resultatet från intervjuerna 

visar att eleverna använder sig av vardagsspråk framför naturvetenskapliga begrepp men att 

deras sätt att tala ändå är naturvetenskapligt. 
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1 INLEDNING 
 

När jag tänker tillbaka på min tid i grundskolan minns jag att jag tyckte att naturvetenskap var 

ett ointressant och tråkigt ämne, och framförallt svårt att förstå. Jag har funderat mycket på 

vad det var som fick mig att känna på det sättet. Kan det bero på att jag inte hade verktygen 

eller gavs möjligheten att kommunicera mina tankar om det jag upptäckte? Elstgeest och 

Harlen (1996) menar att för att kunna göra framsteg inom forskningen krävs kommunikation. 

Detta gäller även den typ av forskning som elever gör i skolan. Om de inte får chansen att 

kommunicera kommer de inte kunna göra framsteg i sitt lärande. Kommunikation är inte när 

en elev kan rabbla inlärda svar eller försöka lista ut vilka svar läraren vill höra. Det är inte 

heller när en lärare står framme vid tavlan och pratar utan att ge eleverna chansen att tänka.  

 

I min studie utgår jag från det Elstgeest och Harlen (1996) skriver om kommunikation. Jag 

vill därför ta reda på hur elever på lågstadiet kommunicerar gällande olika naturvetenskapliga 

fenomen, exempelvis vilka ord de använder och om de gör framsteg och nya upptäckter 

genom att kommunicera.  

 

Som blivande lågstadielärare anser jag att detta forskningsområde är relevant, både för mig 

och andra blivande lärare. Min undersökning är ett första steg att se hur elever kommunicerar 

inom naturvetenskap och vilka framsteg dem har möjlighet att göra i sina egna 

undersökningar i naturvetenskap med hjälp av detta. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I läroplanen för grundskolan som används idag (Lgr11) beskrivs under rubriken ”kunskaper” 

hur läraren ska strukturera skolarbetet för eleverna så att de får stöd i att utveckla sitt språk 

och sin kommunikationsförmåga. Under samma rubrik i den föregående läroplanen Lpo94 

står det mer ingående hur eleverna ska lära sig att ”lyssna, diskutera, argumentera och 

använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera 

över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Skolverket 

2006, s. 10) Man kan fundera över varför de har tagit bort just den punkten då den, anser jag, 

beskriver tydligt hur kommunikation bör användas i skolan. Däremot har man lagt till tydliga 

kunskapskrav för elever i årskurs tre vilket saknades i tidigare kursplan för de 

naturvetenskapliga ämnena. Samtliga naturvetenskapliga ämnen har enligt kursplanerna 

samma mål och centralt innehåll. Detta kan vara exempel som indikerar att kunskapskraven 

väger tyngre än förmågan till kommunikation. Trots det så anges ord som samtala, diskutera 

och berätta med, under många punkter för mål som ska uppnås. Detta visar att elever måste 

kunna kommunicera för att klara av de naturvetenskapliga ämnena i årskurs tre.  

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2018, s 7; Skolverket, 2006, s. 5)  

 

Detta citat finns med i både Lgr11 och dess föregångare Lpo94 under rubriken ”skolans 

uppdrag”. Skolan har alltså skyldighet att hjälpa elever att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, inte bara i de naturvetenskapliga ämnena utan i sin helhet. 



 

 

2 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgångsavsnittet kommer jag att redovisa vad som sägs om kommunikation 

inom naturvetenskap i olika typer av litteratur. 

 

1.2.1 Det naturvetenskapliga språket 
 

Vi möter ofta det naturvetenskapliga språket i faktaprogram och undervisningssituationer, 

skriver Nilsson (2005), som är adjunkt i Naturvetenskapernas didaktik och deltar i 

Lisebergsprojektet, ett projekt där 11-åringar får åka till nöjesparken Liseberg under en dag 

för att studera naturvetenskap i praktiken. Nilsson har studerat elevers kommunikation och 

lärande i fysik genom praktiska experiment. Begreppen som används där är av en annan stil 

än vardagsspråket, och är skapade för att vi ska kunna förklara och förstå vår omvärld. Lemke 

(1990) menar att för att lära sig naturvetenskap måste man lära sig att tala naturvetenskapligt. 

Man måste dessutom lära sig den specifika begreppsanvändningen som används, när man 

talar, skriver, läser, argumenterar, löser problem. Att ”tala naturvetenskap” handlar om 

mycket mer än att tala. Det handlar om att: ”observera, beskriva, jämföra, klassificera, 

analysera, diskutera, hypotesa, teoretisera, ifrågasätta, utmana, argumentera, utforma 

experiment, följa förfaranden, bedöma, utvärdera, besluta, slutföra, generalisera, rapportera, 

skriva, föreläsa och undervisa i och genom vetenskapens språk.” (Lemke, 1990, s. 16) 

Nilsson (2005) menar att elever uppfattar ofta att det naturvetenskapliga språket är riktat till 

specialister då språkbruket ofta uppfattas som främmande och svårt att förstå jämfört med 

vardagsspråket. Elever har svårigheter med att använda begrepp som är naturvetenskapliga. 

De använder dem ofta för att beskriva ett fenomen som en korrekt lösning, men kan inte 

förklara fenomenet i sig. 

 

Lemke (1990) menar att när du lärt dig naturvetenskapens språk kan du kommunicera med de 

människor som ingår i det naturvetenskapliga forskningssamhället. Det naturvetenskapliga 

språket beskrivs av Lemke (1990) som ett helt eget språk, med ett särskilt sätt att 

kommunicera på, det är uppbyggt med en egen grammatik och har till och med egna sätt att 

organisera information på med speciella formler och skrifter, rapporter och avhandlingar. 

Språket är helt enkelt inte tillgängligt för alla eftersom elever, enligt Lemke (1990), inte får 

lära sig hur man pratar naturvetenskapligt. Han menar att lärare tar för givet att eleverna ska 

hänga med i språket och de som gör det får beröm, läraren blir imponerad. De som däremot 

inte får någon förståelse för språket uppfattas som att de inte har försökt tillräckligt, även då 

lärarna faktiskt inte gett dem chansen, inte lärt dem hur de ska göra för att förstå begreppen. 

Begreppen behövs för att kunna förklara eller bevisa någonting, menar Nilsson (2005), men 

Lemke (1990) menar att det inte räcker med att bara förstå begreppen, utan man måste också 

förstå hur begreppen förhåller sig till varandra för att förstå sammanhanget av det som 

diskuteras. Enligt Vygotsky (citerat i Nilsson, 2005) är vardagsbegrepp spontana medan 

vetenskapliga begrepp är mer abstrakta. Eleverna lär sig de vetenskapliga begreppen genom 

att studera skillnaden mellan deras vardagsbegrepp och de vetenskapliga begreppen.  

 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005) hävdar att det naturvetenskapliga språket grundas i ett 

personligt uttryckssätt, forskares personliga sätt att uttrycka sig på, vilket senare har skalats av 

och blivit mer objektivt. Detta kan kännas avlägset för eleverna och svårt att förstå. För att 

göra språket mer personligt för eleverna är det viktigt att de får en förståelse för att det språk 

en forskare använder kommer från den forskarens tänkande. 
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Det finns begrepp som används både i det vardagliga språket och i det naturvetenskapliga så 

som kraft, värme, energi. När dessa ord sätts in i naturvetenskapliga sammanhang betyder det 

någonting annat än i de vardagliga sammanhangen (Lemke, 1990). Det händer att lärare och 

elever använder samma begrepp, men menar två helt olika saker, därför är det viktigt att vi 

som lärare ser till att vi är i samma ”värld” av begrepp som eleverna, för att förenkla så 

mycket som möjligt för alla (Helldén et al., 2015). Naturvetenskapen har även egna begrepp 

som vi inte använder i vardagen, exempelvis protoner, som bara får en betydelse i 

naturvetenskapliga sammanhang (Nilsson, 2005). Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-

Godée (2014) menar att så fort ett naturvetenskapligt fenomen uppstår ska man använda både 

den vardagliga och den naturvetenskapliga termen för att beskriva detta för en elev. De menar 

att detta inte skulle vara svårare än för ett barn som är tvåspråkigt att förstå, att två ord betyder 

samma sak. De använder begreppen ”torka” och ”avdunsta” som exempel och menar att dessa 

ord betyder samma sak. 

 

 

1.2.2 Kommunicera för att förstå  
 

För att förstå, både det naturvetenskapliga språket och de naturvetenskapliga upptäckter som 

elever gör, måste de ges chansen att kommunicera. Nilsson (2005) beskriver ett samtal som en 

situation där kunskaper omformuleras och placeras i nya sammanhang, en situation där elever 

lär sig. Vidare beskriver hon interaktioner och diskussioner som tillfällen att lära sig att 

använda nya begrepp och befästa kunskap. Ett generellt mål med naturvetenskaplig 

utbildning, skriver Helldén et al. (2005), är att se till att eleverna har möjlighet att formulera 

sig och förstå olika aspekter av naturvetenskapen. Här spelar även det skriftliga språket en 

roll, då även det hjälper eleverna att förstå när dem gör anteckningar. 

 

När man reder ut något på ett sätt så att det förstås av någon annan, är det att förklara; menar 

Nilsson (2005). Det kan liknas vid det allmänt kända citatet som tillskrivs Einstein: ”If you 

can't explain it simply, you don't understand it well enough”. Elever behöver träna på att 

förklara vad dem kan för att kunna komma vidare och lära sig nya saker.  

 

Helldén et al. (2015) menar att det är lärarens uppgift, när man arbetar med yngre barn, att på 

ett förenklat vis förklara abstrakta processer som ofta är svåra för eleverna att greppa. Ofta är 

det svårt att starta med de naturvetenskapliga definitionerna. Man kan behöva använda sig av 

andra knep, såsom metaforer för att eleverna enklare ska förstå. Dock har just användandet av 

metaforer kritiserats av andra forskare men Helldén et al. (2015) menar att barn kan växla 

mellan metaforer och det strikt vetenskapliga. De menar även att många av de modeller som 

används i naturvetenskapen är just metaforer när vi till exempel talar om näringspyramider 

eller visar modeller av atomer.   

 

1.2.3 Motivation 
 

Blomgren (2012) forskar, efter många års erfarenhet inom läraryrket på grundskolans alla 

stadier, inom motivation i en digitaliserad lärmiljö. Han menar att när eleverna ges en chans 

att lära av varandra, och att få lära varandra, påverkas deras lärande och på samma gång deras 

motivation på ett gynnsamt sätt. Är det däremot så att detta inte fungerar påverkar det 

motivationen i motsatt riktning. Det är alltså av stor vikt att kommunikationen mellan elever 

fungerar väl. Att eleverna vet om att det naturvetenskapliga språket är en del av mänskligt 

tänkande gör också att motivationen för att lära sig höjs. Får eleverna även uppleva att språket 
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har stor betydelse för deras inlärning gör det att de motiveras starkt till att lära sig begreppen 

(Helldén et al., 2005). 

Det är lätt att kommunicera på ett sätt som gör att elever tappar motivation. Elstgeest och 

Harlen (1996) tar upp flera exempel på detta i sin bok. De flesta av dessa gäller att lärare 

ställer fel frågor eller att de inte lyssnar på eleverna och inte ser vad det är de håller på att 

upptäcka. Elstgeest och Harlen (1996) menar att lärare måste ta tag i dessa tillfällen att lära 

och motivera eleverna, att kommunicera på ett sätt som gör att eleverna vill fortsätta utforska. 

När eleverna känner att läraren är genuint intresserad vågar de diskutera och använda läraren 

som samtalspartner. Eleverna bli då också motiverade att ta del av det läraren har att bidra 

med till diskussionen och kan ta till sig lärarens lösningar. Elstgeest och Harlen (1996) menar 

också att när en lärare ställer en fråga som eleven inte riktigt förstår, eller på ett sätt som gör 

att eleven inte tror sig kunna svara mer än ”jag vet inte” får det eleven att tappa lusten att gå 

vidare och utforska svaret. En fråga bör ställas på ett sätt så att eleven kan, själv eller 

tillsammans med andra, utforska och göra observationer för att svara. När en fråga är ställd är 

det viktigt att läraren ger eleven tid att svara. En bra fråga kan till exempel inledas med ”vad 

händer om…” det gör att eleven kan ta reda på svaret. Ett annat exempel på en bra 

motiverande fråga är att lägga till ett ”tror du”, då kan svaret inte bli annat än rätt vilket gör 

frågan lättare att svara på. 

 

1.2.4 Barns kommunikation 
 

Det ligger i barns natur att vara nyfikna, de föds till forskare menar Helldén et al. (2015). Från 

första stund utforskar barn sin omgivning, de testar, känner sig för, smakar. På det sättet lär 

sig barn om världen innan de ens kan prata. När barnen väl börjar tala kan diskussioner som 

sker mellan elever när läraren inte lyssnar vara väldigt lärorika. Det ger eleverna chansen att 

utforska idéer som inte är riktigt färdigtänkta ännu, idéer som dem inte vågar ta upp med 

läraren närvarande. När de samtalar om dessa tankar får de hjälp att avsluta sina idéer eller 

vidareutveckla dem i en riktning som de kanske inte hade en tanke på innan. När elever 

lyssnar på varandra upptäcker de nya sätt att tänka på och lär sig argumentera för sina åsikter. 

Som lärare bör man tydligt visa för eleverna att man förväntar sig att de diskuterar med 

varandra, läraren bör akta sig för att avbryta elever som är mitt uppe i en diskussion om de 

inte själva visar att de har någonting de vill dela med sig av. Vanligtvis vill elever dela med 

sig av vad de kommer fram till men inte om de blir avbrutna för tidigt. Att allas tankar blir 

accepterade är viktigt i en gruppdiskussion. Det är lärarens uppgift att se till att barnen förstår 

detta, men också hur de kan ifrågasätta varandras åsikter och argumentera för sina egna för att 

föra diskussionen vidare (Elstgeest & Harlen, 1996). 

 

För att skapa mening i barns kommunikation menar Elfström et al. (2014) att vi måste göra 

mer än att bara ”utgå från barnen”, vi måste göra det möjligt för eleverna att kunna utforska 

och därefter se vad det är som lockar barnens intresse. Läraren måste se vad eleverna gör och 

säger för att sedan kunna gå vidare och hur det går att bygga på elevernas egna tankar. 

Elevernas egen kommunikation hjälper oss med detta, det är viktigt att vi som lärare lär oss att 

lyssna. 

 

Elfström et al. (2014) menar att det i dagens samhälle finns antaganden om arbete i små 

grupper. För det första antas det att alla vet vad ett grupparbete är och att alla vet hur man gör 

för att arbeta i grupp. För det andra antas det att alla kan se fördelarna med grupparbeten, samt 

att det finns fördelar för varje enskild person att ingå i ett grupparbete. Det är viktigt att 

eleverna får träna sig i grupparbeten och också uppleva de fördelar som finns med det. För att 

kunna uppskatta fördelarna med att arbeta i grupp är det viktigt att läraren visar att denna 
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värderar det gruppen gör tillsammans och visa eleverna att de tillsammans kunnat mer än 

varje enskild elev skulle ha kunnat själv. Det är därmed väsentligt att läraren visar att det är 

bra att hjälpa varandra och dela med sig av sina idéer. Detta är viktigt, menar Elfström et al. 

(2014), att visa vilka fördelar som finns med att dela med sig och hjälpa varandra.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur barn i lågstadiet kommunicerar om 

naturvetenskapliga fenomen. Jag vill ta reda på om eleverna använder sig av vetenskapliga 

begrepp när de beskriver vetenskapliga fenomen och om de, ju mer naturvetenskaplig 

undervisning de haft, använder sig av mer naturvetenskapliga begrepp. Studien syftar även till 

att se hur elever i lågstadiet använder sig av varandras tankar när de pratar om naturkunskap. 

Kan de hjälpa varandra att komma framåt i sina tankar?  

 

Studiens frågeställningar: 

• Kan elever på lågstadiet ”tala naturvetenskap” när de studerar naturvetenskapliga 

fenomen? 

• Hjälper elever i lågstadiet varandra genom att kommunicera om naturvetenskapliga 

fenomen? 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

I undersökningen har 24 elever deltagit. Eleverna är från samma skola och går på lågstadiet, 

dvs år ett till år tre. Av de deltagande eleverna var 13 pojkar och 11 flickor. Tio elever från 

årskurs ett, åtta elever från årskurs två samt sex elever från årskurs tre intervjuades. Den 

sammanlagda intervjutiden var ca 3 timmar och 20 minuter. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

För att samla in data till den här studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med 

elever i årskurs ett till tre.  

 

Två veckor innan de första intervjuernas tänkta start skickades informationsbrev (se Bilaga 1) 

ut, via skolan, till alla lågstadieelevers vårdnadshavare. I brevet informerades vårdnadshavare 

om vad intervjustudien skulle komma att handla om samt hur det insamlade materialet skulle 

komma att behandlas. De informerades även om att deltagande i studien var frivilligt och 

kunde avbrytas under studiens gång. Under informationen kunde vårdnadshavarna fylla i en 

samtyckesblankett och lämna tillbaka till skolan om dem godkände att deras barn fick delta i 

undersökningen. Av de ca. 100 lappar som delades ut inkom 26 godkända 

samtyckesblanketter. Av dessa 26 elever ville 25 delta i undersökningen. Inför varje intervju 

informerades deltagande elever om att intervjun var frivillig och att dem när som helst kunde 

avbryta den, dem fick även godkänna att intervjun spelades in samt fick information om vilka 

som skulle höra inspelningarna. Detta enligt de forskningsetiska kraven vilka beskrivs av 

Johansson och Svedner (2010). 
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2.3 Procedur 

 

Intervjuerna utfördes parvis med eleverna. Båda eleverna i paret gick i samma årskurs. 

Däremot tog jag inte hänsyn till vilken könstillhörighet eleverna hade, vilket gjorde att paren 

kunde bestå av två flickor, två pojkar eller en pojke och en flicka. Jag spelade in varje intervju 

med hjälp av inspelningsfunktionen på en smartphone och förde samtidigt anteckningar på de 

detaljer jag ville minnas som jag inte skulle kunna lyssna mig till senare. 

 

Intervjuerna bestod av fyra områden: 

• Naturvetenskaplig undervisning i skolan, 

• Vattnets kretslopp, 

• Astronomi, 

• Sockerbitsexperiment (vidare beskrivet nedan). 

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades eleverna om att de blev inspelade och att de när 

som helst fick lämna intervjun utan någon särskild anledning. De informerades även att 

intervjun inte var någon form av prov där deras kunskaper bedömdes. 

 

Jag startade intervjuerna med att fråga eleverna om vad de kommer ihåg av naturvetenskapen 

som de haft i skolan. Vi diskuterade huruvida eleverna förstod vilket ämne det var jag talade 

om när jag använde ordet naturvetenskap och vad som egentligen ingår i ämnet. Beroende på 

vilka svar jag fick tog diskussionen olika riktningar. Syftet med att starta intervjuerna med att 

prata om vad eleverna gjort tidigare var att locka eleverna att tänka på naturvetenskap och få 

dem att minnas vad de gjort. Vidare syftade den här frågan till att ge eleverna en bra start på 

intervjun med ett frågeområde där de kunde svara från sina minnen utan att behöva oroa sig 

för att göra fel (Johansson & Svedner, 2010).  

 

När eleverna berättat om vad de arbetat med på lektionerna i naturvetenskap gick intervjun 

vidare till nästa frågeområde, vattnets kretslopp. Där inleddes området med att eleverna fick 

förklara vad de tror att vattnets kretslopp är. Deras egna tankar gjorde att intervjuerna kom in 

på olika spår. För att smalna av svaren och för att förenkla den kommande analysen visade jag 

därefter en bild på vattnets kretslopp (Se Bilaga 2). Med hjälp av bilden fick eleverna visa hur 

vattnet rörde sig. Inom det här området diskuterades även om vattnet kan ta slut eller om det 

kan bildas nytt.  

 

Nästa frågeområde handlade om astronomi. Eleverna fick med hjälp av tre objekt illustrera 

solen, jorden och månens rörelser: 

 

• En gul liten kork till en petflaska. 

• En rosa laddplatta ca 12 cm i diameter. 

• En grön tvål ca 7 cm i diameter. 

 

Jag valde dessa objekt då jag ville se hur eleverna själva valde ut och hur de sinsemellan 

diskuterade fram vilket objekt som skulle vara vilket. Därför ansåg jag det viktigt att objekten 

inte liknade vad de skulle illustrera. Min hypotes var att de skulle sortera objekten antingen 

beroende av färg eller beroende av storlek. Eftersom jag såg två olika sätt att dela in objekten 

såg jag ett intressant tillfälle att höra hur elever som inte var överens om vilket sätt de skulle 

använda argumenterade för sin åsikt. När eleverna kommit överens om vilket objekt som 

skulle illustrera solen, jorden och månen fick de visa hur dessa kroppar rör sig. De fick visa 
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med hjälp av objekten eller med hjälp av andra saker de kunde hitta som de kände sig mer 

bekväma med. Ville de inte behövde de inte använda någonting alls utan kunde bara förklara 

muntligt. Viktigt med detta ansåg jag vara att eleverna inte skulle känna sig begränsade när de 

förklarade hur de trodde att det såg ut. 

 

Sockerbitsexperimentet avslutade intervjun. I experimentet användes ett glas kallt vatten, ett 

glas varmt vatten och två sockerbitar. Eleverna fick se skillnaden på en sockerbit som lades i 

ett glas med kallt vatten och en som lades i ett glas med varmt vatten. Innan experimentet 

genomfördes förklarade jag ingående för eleverna vad vi skulle göra och de fick berätta vad 

de trodde skulle hända och varför de trodde på det sättet. Därefter fick de själva lägga i en 

sockerbit i varsitt glas för att se vad som skulle hända. 

 

Att ställa frågor till elever kan vara svårt. Därför är det viktigt att tänka efter innan. Elstgeest 

och Harlen (1996) menar att om man vill uppmuntra eleverna till att diskutera får man inte 

glömma att stoppa in ordet ”tror”: Vad tror ni kommer hända? Varför löste sockret upp sig, 

tror ni? Detta för att om man lägger till det lilla ordet får eleven lättare att svara på frågan 

eftersom även om det skulle vara något fel eller att någon annan kommer med motargument 

så är svaret på frågan ändå rätt eftersom det då handlar om vad eleven tror. Vidare skriver 

Elstgeest och Harlen (1996) om vikten att ställa produktiva frågor som hjälper eleverna att 

komma vidare i sin forskning, frågor som aktiverar eleverna att undersöka och leta efter 

samband. Dessa typer av frågor har jag valt att använda mig av i mina intervjuer med elever.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

Inför dataanalysen fördjupade jag mig i de texter som presenteras ovan för att hitta vad som, 

enligt tidigare forskning, är viktigt när elever kommunicerar inom naturvetenskap. När jag 

läste dessa texter kom jag även fram till vad jag själv anser vara viktigt när elever talar 

naturvetenskap och med detta som grund analyserade jag intervjuerna med elever, utifrån ett 

antal grundfrågor: 

 

• Använder eleverna naturvetenskapliga begrepp när de förklarar naturvetenskapliga 

fenomen? 

• Använder eleverna liknelser och metaforer? 

• Hjälper eleverna varandra för att komma fram till en gemensam lösning? Lyssnar de 

på varandra och argumenterar de för sin åsikt? Ser eleverna att det är bra att hjälpa 

varandra? Accepterar de varandras åsikter? 

• Gör bilder att det blir lättare att kommunicera/minnas vad man hört? 

 

För att sammanställa inspelningar och anteckningar skrev jag ut intervjuerna på dator. Med 

hjälp av anteckningarna kunde jag fylla på det som inte hördes på bandet, exempelvis vilket 

objekt en elev talade om. Jag läste sedan igenom intervjuerna upprepade gånger för att göra 

mig bekväm med materialet. Intervjuerna analyserades dels som en stor grupp lågstadieelever, 

men delades även upp årskursvis för att se om det skedde någon progress i användandet av 

t.ex. vetenskapliga begrepp.  
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3 RESULTAT 

 

3.1 Att tala naturvetenskap 

 

Resultatdelen i denna uppsats kommer att presenteras utifrån de frågeställningar som framgår 

i uppsatsens inledningsdel. Den första frågeställningen var: 

 

• Kan elever på lågstadiet ”tala naturvetenskap” när de studerar naturvetenskapliga 

fenomen? 

 

För att besvara denna fråga sammanställdes hur många naturvetenskapliga begrepp som 

används i snitt per elev som intervjuats. I en tabell har eleverna delats upp årskursvis för att se 

om det sker en progression ju mer naturvetenskap elever stöter på. Utöver de specifika 

begreppen inom naturvetenskap tydliggörs även om elever använder liknelser och metaforer 

när de kommunicerar inom naturvetenskap. I samma tabell syns även en sammanställning om 

vad eleverna refererar sina kunskaper till. 

 

Tabell 1. Tabellen visar ett snitt på hur många gånger detta begrepp användes per intervjuad 

elev. Parentesen visar ett minimum- och maximumvärde av begreppets användning. 

ÅRSKURS 1 2 3 

Antal elever 10 8 6 

Begrepp 0,50 (0–2) 0,75 (0–3) 1,00 (0–3) 

Liknelser/metaforer 0,10 (0–1) 0,50 (0–2) 0,33 (0–2) 

Intervjulängd 14:10 18:31 17:20 

Refererar till:    

Skolan 0,70 (0–4) 0,25 (0–1) 0,33 (0–1) 

Egna erfarenheter 0,80 (0–3) 3,00 (0–6) 0,66 (0–3) 

TV 0,20 (0–1) 0,13 (0–1) 0,33 (0–1) 

 

Eleverna använder sig i väldigt liten utsträckning av naturvetenskapliga begrepp när de ska 

beskriva naturvetenskapliga fenomen, 0,5 till 1 gång per intervju (Tabell 1). Även om det i 

dessa intervjuer används få vetenskapliga begrepp så sker det en liten ökning från år ett till år 

tre. I intervjuerna framgår även skillnad på hur de vetenskapliga begreppen används, en 

skillnad i förståelse. I nedanstående exempel är det två elever i årskurs ett som diskuterar hur 

solen, jorden och månen rör sig.  

 
Intervjuare: När solen, månen och jorden är där ute i rymden, står de helt stilla då?  

Elev 1: Nej 

Intervjuare: Vet ni hur de rör sig? Rör de sig helt fritt? 

Elev 2: jag tror att det är någon gravitation... 

Elev 1: De åker i sina ringar! 

Intervjuare: Åker de i ringar? 

Elev 1: Ja, de har varsitt varv att åka i. 

 

I detta exempel använder sig elev 2 av begreppet gravitation, men man kan tänka sig att det är 

ett ord som hen i det här läget testar på att använda. Hen har möjligtvis hört ordet tidigare i 

situationer när det talats om planeter men har inte riktigt insikt ännu i vad det betyder. När 
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elev 1 däremot förklarar med sina egna ord blir det tydligt att hen har förstått vad det är hen 

pratar om.  

 

Nästa exempel visar en elev som precis fått se bilden på vattnets kretslopp (se bilaga 2). 

Eleven har förklarat de olika stegen i kretsloppet och går vidare med detta: 
 

Elev 3: Det är vattenmolekyler. 

Intervjuare: Ja, vad händer med vattenmolekylerna? 

Elev 3: De försvinner aldrig, de bara åker runt och runt. 

Intervjuare: Precis, så det kan aldrig ta slut menar du? 

Elev 3: Nej 

Intervjuare: Kan det bildas nytt vatten? 

Elev 3: När det regnar... nej, det kommer inget mer. Aldrig.  

Elev 4: Ja, så när dinosaurierna fanns… det är samma vatten som nu som dem hade.  

Elev 3: Ja, så i min kropp kan det finns en vattenmolekyl som fanns i en dinosauries kropp.  

 

I detta exempel kan man tydligt see att eleven har förstått begreppet ”vattenmolekyl” det är 

inte bara ett ord som hen har fått lära sig att använda utan hen förstår även innebörden med 

begreppet. I detta exempel syns även hur elevernas interagerande med varandra gör att de 

kommer fram till en gemensam slutsats som de kanske inte kommit fram till om de blivit 

intervjuade en och en.  

 

I tabellen syns även om elever berättar var deras tankar kommer ifrån. Detta är ett sätt att 

argumentera för sina åsikter, det är inte saker de tycker utan eleverna refererar till händelser 

de varit med om eller kan berätta om varför de tycker på ett visst sätt. De källor de refererar 

till är var de hört saker så som i skolan, på TV eller saker de varit med om. I tabellen syns att 

av de elever som intervjuats är det de som går i årskurs två som refererar mest och där till 

störst del av sina egna erfarenheter. Nedan är exempel på två svar, från två olika intervjuer. 

Eleverna fick en fråga om varför de hade som teori att sockerbiten, i sockerbitsexperimentet, 

skulle lösa upp sig snabbare i det varma vattnet än i det kalla: 
 

Elev 5: där smälter det därför varmt, för alltid när man lägger i varma saker, när jag gör te så 

lägger jag i en sockerbit och då smälter den jättefort.  

 

Elev 6: Jag tror att sockerbiten kommer smälta snabbast i den varma och saktare i den kalla 

för att det varma gör så att det smälter snabbare allt. För du vet mikron? När man vill att 

smöret ska smälta så gör det det i mikron. Man tar ju inte kallt vatten och häller på… 

 

Även om eleverna inte använder sig av korrekt naturvetenskapligt begrepp och använder sig 

av ett mer vardagligt språk ”talar naturvetenskap” då de argumenterar för sina åsikter med 

belägg om varför de tror som de gör. I tabell 1 kan vi se att eleverna som intervjuats använder 

sig mer av en referensram som de har fått utanför skolan (4,46) än en referensram av det de 

hört eller sett i skolan (1,28). I det här exemplet använder sig eleven dessutom av begreppet 

smälta när hen talar om hur sockret löser upp sig och liknar det som sker med att smör 

smälter.  

 

Att ha teorier om vad som kommer att ske är en del av att ”tala naturvetenskap” skriver 

Lemke (1990). I sockerbitsexperimentet ombads eleverna att innan de la sockerbitarna i 
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vattnet dela med sig av sina teorier. 23 av eleverna kunde med egna ord, eller tillsammans 

med sin kamrat, berätta vad de trodde skulle ske. Endast en elev i årskurs två kunde inte sätta 

ord på sina tankar. 

 

Tidigare nämnt är även att kunna förklara en del av att ”tala naturvetenskap” och för att kunna 

göra det på ett förenklat vis menar Helldén et al. (2015) att användning av metaforer kan 

hjälpa, därför analyseras även om detta var någonting som kunde ses i elevernas förklaringar 

av svårgreppade abstrakta fenomen. Det visade sig att detta används väldigt lite av de 

intervjuade eleverna och av de intervjuade förstaklassarna användes det endast en gång. När 

metaforer väl användes gjordes det på ett sätt som visade att eleven i fråga verkligen förstått 

vad den talar om. Exempelvis förklarade en elev planeternas rörelse på det här viset: 

 
Elev 7: Det är som att de dansar, samma steg hela tiden. 

 

När eleven förklarar på det sättet får den som lyssnar en insikt i att planeterna rör sig på ett 

specifikt sätt hela tiden.  

 

I alla intervjuer som genomfördes fick eleverna frågor om vattnets kretslopp. De fick först 

chansen att förklara vad de trodde att vattnets kretslopp var för någonting och därefter fick de 

se en bild (bilaga 2) som visade vattnets kretslopp i fyra steg. Detta för att ta reda på om det 

blev lättare för eleverna att förklara med hjälp av en bild samt för att se om de lättare mindes 

fenomenet när de såg det hellre än när de endast hörde ordet. Nedan är en tabell som visar 

antalet intervjuade elever som visste vad vattnets kretslopp var innan de visades en bild, 

antalet som kom på det efter att fått sett bilden samt antalet som inte alls visste vad det 

handlade om.  

 

Tabell 2. Tabellen visar hur många elever som kunde förklara vattnets kretslopp före och 

efter de sett en bild av fenomenet. 

 Visste vad vattnets 

kretslopp var utan att 

se en bild 

Visste vad vattnets 

kretslopp var när de 

såg en bild 

Visste inte vad 

vattnets kretslopp var 

Årskurs 1 0 4 6 

Årskurs 2 3 5 0 

Årskurs 3 1 5 0 

 

I tabellen ser vi att det endast var i årskurs ett där det fanns elever som, även när de fick se en 

bild, inte visste vad vattnets kretslopp var. De intervjuade eleverna i årskurs två och tre kunde 

alla med hjälp av bilden ge en utförlig förklaring på förloppet. Detta visar även att av de 24 

intervjuade eleverna var det endast fyra (ca 16,6 %) som kunde förklara hur vattnets kretslopp 

fungerar utan att se en bild. Det visade sig även vara betydligt lättare för de som från början 

visste vad vattnets kretslopp var att förklara fenomenet när de fick se en bild av det. Nedan är 

ett exempel när en elev i trean förklarar vattnets kretslopp. 

 

På detta sätt förklarar eleven vattnets kretslopp utan att se en bild på fenomenet. 

 

 
Elev 8: Vattnets kretslopp… Det är väll när vattnet åker upp och sånt. Upp till molnen sen 

kommer det ner igen.  
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När eleven sedan får se en bild förklarar hen mer utförligt.  
 

Elev 8: Det är nånting som gör att vattnet... Man ser inte det men det åker uppåt och sen 

väntar det en liten stund sen börjar det regna eller snöa eller nått sen åker det ner till vattnet 

igen och börjar om.  

 

Med hjälp av en bild kan eleven också bli medveten själv om vilka delar av förloppet som hen 

inte förstår, i exemplet ovan förklarar eleven att det regnar eller snöar när vattnet ”åker ner” 

men att hen inte vet riktigt hur det åker upp. 
 

3.2 Att kommunicera tillsammans 

 

Den andra frågeställning som analyserats var: 

 

• Hjälper elever i lågstadiet varandra genom att kommunicera om naturvetenskapliga 

fenomen? 

 

Efter analysen av intervjuerna upptäcktes att det finns vissa lägen då de intervjuade eleverna 

tar hjälp av varandra eller hjälper varandra. De hjälper varandra när de känner sig helt säkra 

på att de har rätt och de frågar varandra om hjälp när de tror att den andre har det rätta svaret. 

När eleverna presenterade sina tankar och idéer berättade de enskilt vad de trodde, de 

diskuterade inte för att kunna presentera vad de hade för gemensamma tankar. Även när de 

ombads lösa en uppgift tillsammans var det fortfarande många som fortsatte med sina egna 

lösningar, här kunde man dock se en skillnad på åldersgrupperna.  

 

 
 

Figur 1. Elevpars resonemang om astronomi. Siffra = årskurs. Blå = överens från början. 

Orange = överens efter diskussion 

 

Figur 1 visar hur eleverna kommunicerade gällande frågan om astronomi där eleverna ombads 

att tillsammans välja ut vilket objekt som skulle representera solen, jorden respektive månen. 

De blå staplarna i diagrammet visar hur stor del av elevparen som var överens om vilket 

objekt som skulle representera vad. De orangea stolparna visar hur många procent av 

elevparen som efter diskussion kom fram till ett gemensamt beslut. Eleverna i trean gjort den 

största ökningen, från 0% till 100%. De intervjuade eleverna i tvåan ökade med 25% från 50 
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till 75% medan de intervjuade eleverna i årskurs ett inte ökade alls utan stannade på de 20% 

som från början var överens om hur de skulle fördela objekten. 

 

Under analysen av intervjuerna påträffades en tydlig skillnad mellan hur de intervjuade 

eleverna i årskurs ett samtalade jämfört med de intervjuade eleverna i årskurs tre. Framförallt 

syntes skillnaden på vem de diskuterade med. Eleverna i årskurs ett förde inte riktigt en 

diskussion, de la fram vad de kunde, vad som enligt dem var de rätta svaren och väntade sig 

inte att någon skulle ifrågasätta deras tankar. Detta kunde även ses i samtalen med elever i 

årskurs två men i mindre utsträckning, eleverna i årskurs två vände sig ofta till mig som vuxen 

för att få rätt svar eller få bekräftat att de tänkte rätt. De intervjuade eleverna i årskurs tre 

däremot hade lättare att ställa frågor till varandra och lyssnade på varandras argument, även 

om de själva hade andra tankar. Exemplen nedan visar hur samtalen om rymden kunde se ut i 

de olika årskurserna: 

 

Årskurs ett: 

 
Elev 9: När jag var i Grekland så såg vi ett berg som var längre bort men det såg mindre ut än 

det berget närmare oss, men när vi kom närmare såg vi att berget som var långt bort var 

jättehögt så därför vet ingen om månen är större än solen. 

 

Den här eleven beskriver, med hjälp av referenser från sina egna erfarenheter, att det inte går 

att veta om solen är större än månen bara genom att se på dem från jorden. Hen beskriver det 

på ett sätt där hen är säker på att det hen säger stämmer och förväntar sig inte att någon ska 

ifrågasätta det hen säger. 

 

 

Årskurs två: 

 
Intervjuare: Hur lång tid tar det då för jorden att snurra ett helt varv [runt solen]? 

Elev 10: Ett… Tjugofyra… Månader… Ett år, ett år! 

Elev 11: Är det sant [riktat till intervjuare]? 

 

Elev 12: Är solen större än månen? 

Elev 13: Ja… 

Elev 12: Ja det är den väl? [riktat till intervjuare] 

 

Dessa exempel är tagna från två olika intervjuer med elever i årskurs två. I det första exemplet 

svarar en elev på en fråga, den andra eleven känner sig inte säker på att hen vet svaret eller 

om kamraten svarat rätt och ifrågasätter detta genom att be om bekräftelse från en vuxen. I det 

andra exemplet frågar en elev sin kamrat om ett svar men när hen får det känner denne sig 

ändå inte säker på att svaret stämmer och vänder sig även i detta fall till den vuxna för att vara 

få korrekt svar. 
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Årskurs tre: 

 
Intervjuare: Ute i rymden, står de [himlakropparna] helt still? 

Elev 14: Nej de rör sig. 

Intervjuare: Hur då? 

Elev 14: Jorden går mest runt. 

Elev 15: Ja, jorden den snurrar så det ser ut som att solen rör sig… Men jag tror inte att den 

gör det. Samma med månen att... 

Elev 14: Den bara går såhär snabbt! Den går liksom tusen varv! 

Intervjuare: Runt vadå?  

Elev 14: Solen och jorden… 

Elev 15: Eller är det tvärt om? Är det jorden som går runt månen? 

Elev 14: Nej… Det är månen som går runt jorden... 

Elev 15: Eller är det jorden som snurrar så det ser ut som att både månen och solen rör sig? 

Elev 14: Jorden snurrar också. 

 

Eleverna i det här exemplet hjälps åt att förklara jorden, solen och månens rörelser genom att 

lyssna på varandra och fylla i. När den ene eleven känner sig osäker på svaret vänder denne 

sig till sin kamrat och lyssnar på dennes svar. 

 

3.3 Resultatsammanfattning  

 

Resultaten från intervjuerna visar att elever på lågstadiet sällan använder sig av det som i den 

här uppsatsen kallar för det naturvetenskapliga språket, däremot ”talar de naturvetenskap”. 

Eleverna visar i sina svar att de har en insikt i hur de diskuterade fenomenen fungerar. 

Resultaten visar också att det naturvetenskapliga sättet att tala på faller sig mer naturligt ju 

äldre eleverna blir. Detta kan till exempel bero på att de äldre eleverna har stöt på mer 

naturvetenskap. Genom analysen syns att det var lättare för eleverna att förklara fenomenen 

med sina egna ord än att använda naturvetenskapliga begrepp.  

 

4 DISKUSSION 
 

Att ”tala naturvetenskap” handlar om så mycket mer än att använda naturvetenskapliga 

begrepp i sitt resonemang. Med det sagt menar jag inte att de naturvetenskapliga begreppen 

bör glömmas bort helt, tvärtom anser jag att dessa bör användas i en tidig ålder för att 

eleverna ska kunna fortsätta sin naturvetenskapliga utbildning under grundskolans senare år 

och vidare i livet. Det är viktigt att eleverna får en insikt i de naturvetenskapliga begreppens 

faktiska betydelse. Resultaten tyder på att de intervjuade eleverna inte har stor insikt i de 

naturvetenskapliga begreppen och att de inte används i deras förklaringar om 

naturvetenskapliga fenomen. Däremot anser jag att eleverna har en insikt i hur de diskuterade 

fenomenen fungerar. Jag kan även se att det naturvetenskapliga sättet att tala på faller sig mer 

naturligt ju äldre eleverna blir och ju mer naturvetenskap de stöter på. I min analys kunde jag 

se att det var lättare för eleverna att förklara fenomenen med sina egna ord än att använda 

naturvetenskapliga begrepp.  
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4.1 Tillförlitlighet 

 

Min undersökning med inriktning på kvalitativa intervjuer ger en överblick hur elever på 

lågstadiet talar kring några naturvetenskapliga fenomen, men ger inte ett exakt svar på hur 

varje enskild elev tänker. Resultatet i undersökningen gäller därför endast de 24 elever som 

jag har intervjuat. Eleverna går alla på samma skola och kan sannolikt ha varit påverkade av 

samma vuxna och jämnåriga. Det blir därför svårt att generalisera deras svar till resterande 

delar av Sverige.  

 

När intervjuerna med eleverna gjordes plockades de ut ur sina klassrum och fick sitta 

tillsammans med en kompis, som de själva inte valde, och en intervjuare. Eleverna befann sig 

i ett scenario som de inte är vana att tala naturvetenskap i och detta kan göra att de talar om de 

olika fenomenen på ett annat sätt än de skulle ha gjort på exempelvis en 

naturvetenskapslektion. Eleverna fick inte heller i förväg veta vad intervju-frågorna skulle 

handla om utan bara informationen om att det skulle handla om naturvetenskap. Hade 

eleverna haft tid att förbereda sig på vad som skulle diskuteras finns möjligheten att resultatet 

skulle sätt annorlunda ut. 

 

Elevgruppen med förstaklassare i min undersökning var större än grupperna med 

andraklassare och tredjeklassare. Jag valde därför att presentera stora delar av mitt resultat i 

snitt och procent. Jag tror att resultatet hade blivit enklare och mer övergripligt att förstå om 

elevgrupperna hade varit lika stora. 

 

Det bör tas i beaktning att dessa intervjuer var de första jag har genomfört. Det är därför 

troligt att jag som intervjuare blir med bekväm i rollen ju fler intervjuer jag gör. Många av de 

intervjuade eleverna från årskurs ett hör till de första som intervjuades vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

 

4.2 Teoretisk tolkning 

 

Till stor del handlar denna undersökning om hur elever ”talar naturvetenskap”, framförallt om 

de alls talar naturvetenskap. Jag kommer i mitt resultat fram till att de intervjuade eleverna 

saknar naturvetenskapliga begrepp detta användes i snitt 0,5 gånger per intervjuad elev i 

årskurs ett, 0,75 gånger per intervjuad elev i årskurs två och en gång per intervjuad elev i 

årskurs tre. Däremot använder de andra essentiella delar av det naturvetenskapliga språket. 

Lemke (1990) menar att det är mycket mer än att förstå begrepp som ingår i att ”tala 

naturvetenskap”. Några ord som han tar upp är att observera, beskriva och jämföra. Detta är 

något som eleverna i min undersökning visat att de kan. Resultaten visar även att de blir bättre 

på det ju äldre de blir, vi kan exempelvis se i tabell 2 att elever i årskurs två och tre alla kunde 

beskriva förloppet i vattnets kretslopp (med hjälp av en bild) medan endast 40% av eleverna i 

årskurs ett hade möjlighet till det. Detta kan bero på både att de mognar och att de har under 

sin skolgång fått mer undervisning. Att ifrågasätta och argumentera är även ord som Lemke 

(1990) använder i sin beskrivning av det naturvetenskapliga språket. Även detta kan jag se 

tecken på att de intervjuade eleverna gör. De ifrågasätter både varandra, så som Elev 15 gör 

när hen ifrågasätter Elev 14s tankar om rymden, samt ifrågasätter sina egna tankar så som 

eleverna i årskurs två gör när de ställer frågor till intervjuaren (Elev 11 och 12). De 

argumenterar även för sina åsikter så som Elev 9 gör när han förklarar, med hjälp av tidigare 

erfarenheter, hur man inte från jorden kan vet om solen är större än månen. 
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I undersökningen har jag kommit fram till att ja, elever på lågstadiet ”talar naturvetenskap” 

men inte på det sättet som jag, innan jag gjort min undersökning, trodde att de skulle göra. 

Genom elevintervjuer blev jag medveten om att elever sällan svarar på det sättet jag i förhand 

hade trott att de skulle göra och att de i många fall börjar utforska mer än det var tänkt i 

uppgiften. Detta är i enlighet med det Helldén et al. (2015) skriver om att det ligger i barns 

natur att utforska sin omgivning. Eleverna som intervjuades använder det som de tidigare 

utforskat och applicerar detta på de nya problemen de ställs inför när de refererar till tidigare 

erfarenheter. Studien visar att elever ofta relaterar till sina tidigare erfarenheter, 0,80 gånger 

per elev i årskurs ett, tre gånger per elev i årskurs två och 0,66 gånger per elev i årskurs tre. 

Detta är ett viktigt ämnesdidaktiskt resultat som visar att man som lärare har möjlighet och 

bör ta till vara på elevernas erfarenheter utanför skolan och se hur dessa sedan kan användas i 

undervisningen. 

 

Att skilja på vardagsspråket och naturvetenskapliga begrepp är någonting som kan vara svårt 

(Helldén et al., 2015; Lemke, 1990). Detta bekräftas också i studien då eleverna frekvent 

använder begreppet smälta när de talar om att sockret löser upp sig i vatten. Att eleverna 

använder begreppet smälta är beror på att vuxna använder begreppet smälta om den 

naturvetenskapliga företeelsen ”lösa sig”. Barnen tar då efter de vuxna och använder samma 

begrepp. Det är viktigt att läraren tar reda på om eleverna verkligen har förstått det 

naturvetenskapliga fenomenet som eleverna beskriver, även när de inte använder rätt begrepp. 

I ett exempel liknar en elev det som sker med socker i vatten med det som sker med smör när 

det är i en mikrovågsugn. Då detta är två olika fenomen ser jag detta som ett tecken på att 

eleven inte förstått skillnaden på när ett ämne löser upp sig i ett annat ämne och en 

fasövergång av samma ämne som med smöret. Hade eleven inte fått utrycka sig med egna ord 

utan bara använt tidigare inlärda begrepp hade det varit svårt för en lärare att se vilka delar av 

ett fenomen som eleven förstår. Det är viktigt att läraren är införstådd med hur eleverna 

kommunicerar så att denna kan ta till vara på informationen som eleverna ger hen om vad de 

förstår. 

 

Jag tog tidigare upp att eleverna måste kunna kommunicera för att nå de kunskapsmål som 

anges för de naturvetenskapliga ämnena, i årkurs tre, i LGR11. Att kunna kommunicera är 

väsentligt i alla skolans ämnen, men naturvetenskap har ett ”eget språk” att kommunicera på 

(Lemke, 1990) och detta språk måste bemästras för att uppnå målen. Jag anser att de 

intervjuade eleverna bemästrar det naturvetenskapliga språket på ett sådant sätt att de kan 

samtala, beskriva och berätta om olika naturvetenskapliga fenomen. Om eleverna får fortsätta 

att kommunicera på ett sätt där de känner sig motiverade att fortsätta utforska och upptäcka är 

min uppfattning att även deras naturvetenskapliga språk kommer fortsätta utvecklas. Kanske 

kan sedan läraren vägleda eleverna att använda de naturvetenskapliga begreppen, när det har 

betydelse för undervisningen längre fram. 

 

Tabell 2 visar en tydlig skillnad på om eleverna kan förklara vattnets kretslopp innan och efter 

de sett en bild på fenomenet. Det är många av eleverna som inte vet vad vattnets kretslopp är 

när de bara får höra begreppet. När de sedan får se en bild kan de flesta förklara förloppet. 

Eleverna i årskurs två och tre kan alla förklara förloppet efter de sett bilden och det kan bero 

på att de tidigare sett en bild på förloppet under undervisningen i skolan och därför minns vad 

deras lärare berättat för dem. Även för de eleverna som mindes vad vattnets kretslopp är, 

innan de sett bilden, blev det enklare att förklara när de hade bilden framför sig. Att använda 

sig av bilder i sin undervisning menar jag därför är ett starkt pedagogiskt redskap av många 

anledningar. Bilden ger för det första eleverna en förståelse för fenomenet när de får de 

förklarat för sig, för det andra hjälper bilden eleverna att minnas vad läraren har berättat för 
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dem. Till sist hjälper bilden eleverna att förklara och utrycka sig, vilket gynnar deras inlärning 

av det naturvetenskapliga språket och därmed inlärningen av naturvetenskap.  

 

Att arbeta i grupp har många fördelar menar Elfström et al. (2015) och skriver att det är 

viktigt att eleverna får träna sig i detta. Genom att jämföra elever i årskurs ett, två och tre kan 

jag se att det blir lättare att eleverna lättare diskuterar och samarbetar kring frågor ju äldre de 

blir. Årskurs ett diskuterar eleverna väldigt lite och kommer inte fram till gemensamma 

lösningar som vi kan se i figur 1. I årskurs två kan vi se att elevernas samarbete ökar och fler 

elevpar lyckas komma överens. Däremot har de intervjuade eleverna i årskurs två ett större 

behov av att få svaren på frågorna från en vuxen, detta kan bero på att de har större tillit till att 

den vuxna har det rätta svaret. Hos de intervjuade eleverna i årskurs tre ökade elevernas 

samarbete ännu mer och i figur 1 visar att alla elevpar lyckades komma överens om vilket 

objekt som skulle representera de olika himlakropparna när de fick den frågan. Elev 14 och 15 

visar i sin diskussion om himlakropparnas rörelse även de gemensamt kan komma fram till ett 

svar och vågar ifrågasätta varandras tankar. Detta gör även att de får träning i att uttrycka sig 

naturvetenskapligt.  

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Många av de elever som jag har intervjuat visar att de har förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen, jag anser att om de får begreppen presenterade för sig på ett enkelt vis kommer de 

kunna använda dem utan svårigheter. Ett nästa steg i denna forskning kan därför vara att ta 

reda på, på vilket sätt elever lättast lär sig de naturvetenskapliga begreppen. Som jag tidigare 

tagit upp anser elever ofta att det naturvetenskapliga språket inte är tillgängligt för dem, jag 

föreslår därför även en vidare forskning i hur språket ska bli mer tillgängligt. Eleverna i 

studien använder sig ofta av tidigare erfarenheter när de kommunicerar därför kan det vara 

intressant att forska vidare om på vilket sätt lärare kan använda sig av elevernas tidigare 

erfarenheter i sin undervisning. 
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BILAGA 1 
Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Lovisa Strandberg och studerar min sista termin till grundskolelärare. Jag har 

tidigare under det läsåret haft en 10 veckors praktikperiod hos årskurs ett på             ,              . 

Den här terminen skriver jag mitt examensarbete, där jag forskar inom naturvetenskap i 

lågstadiet.  

I min forskning behöver jag hjälp från några elever från varje årskurs. Jag planerar att 

genomföra kortare intervjuer, på ca 20 minuter, som kommer att spelas in. Eleverna kommer 

att svara på frågor om den undervisning dem får i naturvetenskap i skolan. 

Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under arbetsprocessen. En opponent, 

andra forskare och behöriga kan ta del av materialet. Efter examensarbetets genomförande 

arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. I min slutrapport som publiceras kommer 

läsare inte kunna identifiera deltagarnas identitet. 

Att delta i det här projektet är helt frivilligt, och om man vill hoppa av mitt i har man rätt till 

det (utan särskild anledning). Detta är inte ett projekt som ingår i elevernas skolgång utan för 

att hjälpa mig och andra inom utbildningen att förbättra oss. Jag hoppas självklart att detta 

även blir lärorikt för eleverna. Om du godkänner att ditt barn är med i min studie, var 

snäll och lämna in ditt skriftiga godkännande med blanketten nedan. Om barnet har 

mer än en vårdnadshavare behövs bådas underskrift. Eleverna kommer även själva att få 

lämna ett skriftligt godkännande på intervjudagen.  

Om ni har några frågor angående projektet tveka inte att kontakta mig! ☺ 

Lovisa Strandberg 

0739626167 

lovisastrandberg@yahoo.se 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - -  

Jag godkänner att mitt barn får vara med i intervjustudien om 

naturvetenskap i lågstadiet. Jag har informerats om studiens 

syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handlas. Jag 

har även informerats om att mitt barns deltagande är frivilligt.  
 

Elevens namn: ______________________________________________________________ 

 

Förälders underskrift: _________________________       ____________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________      ____________________________ 

 

Ort och Datum: ______________________________________________________________ 

 

mailto:lovisastrandberg@yahoo.se
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BILAGA 2 
Vattnets kretslopp 

 


