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Abstrakt: 
Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver 
att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom de 
naturvetenskapliga ämnena, med fokus på årskurserna 1-6. För att uppnå syftet 
användes två frågeställningar: Hur beskriver lärare att de gått tillväga när de presenterar 
nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vilka redskap beskriver lärare att 
de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket? 
För att besvara frågeställningarna har åtta lärare intervjuats i studien. Resultatet visar 
att lärarna beskrev att eleverna behöver få höra det naturvetenskapliga språket och 
själva aktivt få använda begreppen i samtal, i skrift, med andra uttryckssätt och med 
hjälp av olika artefakter. Därtill beskrev lärarna vikten av att läraren kopplar det 
naturvetenskapliga innehållet till elevernas tidigare erfarenheter. De uttryckte även att 
eleverna behöver få möta de naturvetenskapliga begreppen muntligt, i texter och 
böcker samt i laborationer och experiment. Studien visar även att lärare uttryckte 
fördelar med att använda varierande undervisningssätt för att stärka alla elevers lärande. 
Studien visar att flera lärare använder språkverktyg som från början är tänkta till 
svenskämnet för att stötta eleverna i att använda det naturvetenskapliga språket i NO 
undervisningen. 
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Inledning 
 
För att utveckla elevers lärande inom de naturvetenskapliga ämnena är det viktigt att 
skolan väcker elevers intresse för ämnena och konkretiserar det naturvetenskapliga 
språket (TIMSS 2015, s. 62. Andersson 2011, s. 277. 278). Enligt TIMSS (2015, s. 46) 
presterar svenska elever i årskurs 4 på samma nivå i de naturvetenskapliga ämnena år 
2015 som år 2011. Däremot presterar elever i årskurs 4 bättre år 2015 än vad de gjorde 
år 2007 vilket är positivt. Elever i årskurs 8 har förbättrat resultat år 2015 jämfört med 
år 2011 (TIMSS 2015, s. 47- 48), vilket är mycket positivt. Svenska elever i årskurs 8 
presterar dock fortfarande sämre än vad elever gjorde år 1995. Enligt TIMSS (2015, s. 
62) finns det ett samband mellan elevernas prestationer på proven och deras inställning 
till ämnena även om det inte går att bevisa att prestation och inställning har ett 
orsakssamband. Att väcka elevers nyfikenhet och intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena är ett av syftena med undervisningen. Av Läroplanen för grundskolan, förskoleklass 
och fritidshemmet 2011, framgår det att syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena är att utveckla elevernas intresse att veta mer om sig själva och naturen samt 
utveckla intresse för att undersöka omvärlden (Skolverket 2011, s. 111, 127, 144).  
 
En viktig faktor som bidrar till elevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena är att 
läraren synliggör det naturvetenskapliga språket i undervisningen (Hajer & Meestringa 
2014, s. 217–218). I ett tidigare examensarbete (Sjöstedt, 2017) framkom att lärarens 
sätt att planera och synliggöra det naturvetenskapliga språket har stor inverkan på 
elevernas lärande. Två faktorer som visat sig betydelsefulla är att läraren låter eleverna 
delge sina erfarenheter om ämnet och tydligt visar syftet med lektionen. En annan 
aspekt som visat sig framgångsrik är att läraren använder olika uttrycksformer när 
han/hon instruerar eleverna (Sjöstedt, 2017). Sjöstedts studie visade också på vikten av 
att läraren kopplar praktiska aktiviteter inom naturvetenskap med det 
naturvetenskapliga undervisningsinnehållet. Detta skrivs också fram i läroplanen 2011 
där det står att eleverna ska få tillfälle att utveckla förmågan att muntligt och skriftligt 
använda det naturvetenskapliga språket. Där framgår det bland annat att eleverna ska 
få utveckla sin förmåga att använda fysikens, kemins och biologins teorier och modeller 
för att förklara och beskriva samband i samhället och naturen (Skolverket 2011, s. 112, 
127, 144). Eleverna ska även ges möjlighet utveckla sin förmåga att kommunicera, både 
genom samtal och skrift så att deras tro på sin språkliga förmåga stärks (Skolverket 
2011, s. 9).  

 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver 
att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom naturvetenskap, med 
fokus på förskoleklass till årskurs 6. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 
Hur beskriver lärare att de går tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i 
NO-undervisningen?  
 
Vilka redskap beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det 
naturvetenskapliga språket? 
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Bakgrund 
Studien fokuserar på att få kunskap om hur lärare presenterar nya begrepp i 
naturvetenskap och vilka verktyg lärare använder i undervisningen för att stötta 
eleverna att tillägna sig det naturvetenskapliga språket. Inledningsvis presenteras 
läroplanens riktlinjer för språk i NO-undervisningen följt av studiens teoretiska 
utgångspunkter.  Därefter presenteras beskrivningar av det naturvetenskapliga språket 
och kommunikation i klassrummet, elevernas intresse för naturvetenskap samt några 
medierande artefakter och modeller som kan användas i undervisningen. 
 

Läroplanen 
 
Av Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 framgår att ett syfte med 
undervisningen i biologi är att utveckla elevernas intresse och nyfikenhet att veta mer 
om sig själv och naturen (Skolverket 2011, s. 111). Ett syfte med undervisningen i fysik- 
och kemi att utveckla elevernas intresse för att undersöka omvärlden (Skolverket s. 127, 
144).   
 
Eleverna ska utveckla flera kommunikativa förmågor i NO ämnet, de ska kunna: 
beskriva, samtala, berätta, diskutera samt kunna dokumentera (Skolverket 2011, s. 132). 
I kunskapskraven för årskurs 3 i fysik, kemi och biologi (Skolverket 2011, s. 132) 
framgår det att eleverna ska kunna beskriva och ge exempel på samband i naturen 
utifrån utforskande av närmiljön och utifrån upplevelser. Därtill ska eleverna kunna 
berätta om några av människokroppens delar och olika sinnen samt kunna diskutera 
faktorer som påverkar hälsan hos människor (Skolverket 2011, s. 132). Eleven ska i 
slutet av årskurs 3 även kunna samtala om friktion, tyngdkraft och jämnvikt och kunna 
koppla detta till rörelse och lek. De ska även kunna berätta och ge exempel på 
egenskaper hos luft och vatten och koppla detta till iakttagelse samt även kunna föra 
samtal om myter, skönlitteratur och konst som handlar om människan och naturen 
(Skolverket 2011, s. 132). Eleverna ska även kunna dokumentera sina undersökningar 
med hjälp av olika uttrycksformer och använda det dokumenterade i samtal och 
diskussioner (Skolverket 2011, s. 132).   

 
Skolan har ansvar för att eleverna efter genomgången grundskola kan använda 
naturvetenskapliga kunskaper för vardagsliv, samhällsliv och vidare studier (Skolverket 
2011, s. 13). Skolan har även ansvar för att eleverna ska lära sig använda det svenska 
språket på ett nyanserat sätt (Skolverket 2011, s. 13). Läraren har också ett viktigt ansvar 
att ge eleverna stöd i deras språk-och kunskapsutveckling och stärka elevernas förmåga 
att använda flera uttrycksmedel (Skolverket 2011, s. 14)  
 

Studiens teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har pragmatismen och den sociokulturella traditionen som 
utgångspunkter. Dessa två perspektiv beskrivs nedan. 
 

Pragmatismen 
En av de mest betydelsefulla forskarna inom pragmatismen är John Dewey (2004). 
Hans pedagogiska idéer inspirerade många skolor i Sverige under 1900-talet (Dewey 
2004, s. 24-25). Deweys (2004, s. 16-17) idéer om att skolarbetet skulle vara 
elevcentrerat och anpassas efter elever med olika förutsättningar ledde till begreppet 
”learning by doing” eller ”intelligent action”.  
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Synen på kunskap inom pragmatiken är att praktik och teori är sammankopplade i 
människors handlingar (Dewey 2004, s. 17). Det krävs exempelvis att en snickare 
besitter teoretisk kunskap för att bygga ett hus som är hållbart och funktionellt. Dewey 
(2004 s. 52) beskrev att elever i skolan bör få tolka och jämföra sina tidigare erfarenheter 
från vardagen med den naturvetenskapliga undervisningen i skolan.  
 
Inom pragmatiken anses det att kommunikation med andra bidrar till att våra 
erfarenheter vidgas och fördjupas, dvs. språket är ett viktigt redskap för att förstå 
världen (Säljö 2014, s. 293). Dewey (2004, s. 52) uttryckte att det är genom språk som 
individer delar känslor och idéer sinsemellan. Han menade dessutom att när språk i 
undervisningen endast används för att eleverna ska visa upp vad de lärt sig eller som 
ett medel för att få information så förlorar språket delar av sitt syfte (Dewey 2004, s. 
52). Han uttrycker att språkets grundfunktion är att kommunicera med andra där båda 
parterna deltar. 
 
Praktiska inslag i undervisningen är fördelaktigt i ämnen som naturvetenskap och 
matematik då detta hjälper elever i sitt lärande (Säljö 2014, s. 288). Dewey (2004, s. 61) 
tar upp att elever bör få möta naturen med dess verkliga material och ting i 
undervisningen. Han uttrycker att när elever får förstahandskontakt med verkligheten 
får de bland annat tillfälle att träna sin observationsförmåga, sitt logiska tänkande och 
sin påhittighet (Dewey 2004, s. 61). Dewey uttryckte även enligt Säljö (2014, s. 295) om 
begreppet inquiry. Begreppet innebär att elever behöver arbeta undersökande och lösa 
olika problem med olika redskap på ett sätt som liknar hur forskning bedrivs (Säljö 
2014, s. 295). Att arbeta med inquiry i undervisningen innebär således att eleverna 
exempelvis får tillfälle att genomföra systematiska experiment eller undersökningar 
(Säljö 2014, s. 296). 
 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Lärande sker i sociala sammanhang genom kommunikation enligt den sociokulturella 
teorin (Gibbons 2010, s 26). Vygotskijs arbeten om lärande, utveckling och språk ligger, 
enligt Säljö (2014, s. 297) till grund för den sociokulturella traditionen. Vygotskij (1999, 
s. 19) var intresserad av människors utveckling ur ett sociokulturellt och ett biologiskt 
perspektiv. 

 

Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs såg lärande som en konstant process, när en människa lärt sig något är 
hon/han mottaglig för att lära sig något nytt. Han myntade begreppet den proximala 
utvecklingszonen som innebär att när en person behärskar en färdighet eller ett begrepp 
så kan personen lära sig att behärska något nytt begrepp eller en ny färdighet (Vygotskij 
1999, s. 269). När eleven är mottaglig för hjälp av en kunnigare person för att klara en 
uppgift befinner sig eleven i den närmaste utvecklingszonen (Gibbons 2010, s 29–30, 
Säljö 2014, s. 305).  
 
En elevuppgift i skolan kan exempelvis vara att skapa förståelse för nya begrepp och 
fenomen samt lära sig nya färdigheter (Säljö 2014, s. 305). Stöttningen läraren ger eleven 
i denna fas kallas även för scaffolding (Säljö 2014, s. 306). Till att börja med får eleven 
mycket stöd av läraren. När eleven efter ett tag behärskar färdigheten mer och mer 
minskar läraren stödet. Slutligen klarar eleven att behärska färdigheten utan lärarens 
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stöd och är då mottaglig att med hjälp av en kunnigare person lära sig något nytt (Säljö 
2014, s. 306). 

 
Mediering  

Begreppet mediering är ett av de grundläggande begreppen inom det sociokulturella 
perspektivet på lärande (Säljö 2014, s. 298–299). Detta begrepp innebär att vi 
människor använder materiella och språkliga redskap när vi agerar i vår omvärld. Dessa 
redskap hjälper oss också att förstå den värld vi lever i. Exempel på materiella redskap 
är tumstock för att mäta föremål eller tangentbord för att skriva med. Exempel för 
språkliga redskap vara språkliga begrepp för att kategorisera vår omvärld, siffror, 
bokstäver och räknesystem (Säljö 2014, s. 298-301). Säljö (2014, s. 300) beskriver att vi 
socialiseras in i en kulturell gemenskap där dessa olika medierande artefakter används. 
Hur vi uppfattar redskapet har att göra med vilka kulturella erfarenheter vi har sedan 
tidigare (Säljö 2014, s 300). Flera forskare beskriver att det inte går att skilja mellan 
intellektuella och fysiska redskap. Ett exempel som Säljö (2014, s. 301) ger är en bild 
som existerar på ett papper eller en datorskärm. Bilden är skapad med en intellektuell 
baktanke för att exempelvis framföra ett budskap eller skapa mening i ett sammanhang. 
Fortsättningsvis existerar bilden på ett fysiskt redskap, i detta fall papper eller en 
datorskärm. Även de fysiska redskapen, papper och datorskärm, är konstruerade med 
eftertanke som i sin tur krävde både intellektuella och praktiska redskap för att 
konstruera. Utifrån detta kan slutsatsen dras att bilden som redskap både har en fysisk 
och en intellektuell sida (Säljö 2014, s. 301).  
 
Lidar (2010, s. 64) uttrycker i sin avhandling angående medierande artefakter att 
artefakter inte är medierande förrän de används i praktiken. Läraren bör därför visa 
elever hur de ska gå tillväga för att använda artefakten som ett medierande redskap i 
situationen (Lidar 2010, s. 58). I Lidar (2010, s. 65) studie framkommer det även att 
tidigare erfarenheter om hur artefakten används kan vara till nytta även om personen 
inte har tillgång till artefakten. I det fallet blir artefakten medierande utan att vara fysiskt 
tillgänglig (Lidar 2010, s. 65).    
 
Säljö (2014, s. 301) uttrycker att de två perspektiven har vissa gemensamma drag. I 
synen på lärande och kunskap anser båda perspektiven att människors färdigheter både 
är teoretiska och praktiska och att det inte går att säga att människors färdigheter endast 
är ett av alternativen (Säljö 2014, s. 301). Självklart kan fysiska handlingar, exempelvis 
plantera blommor, skilja sig mycket jämfört med att skriva en uppsats men båda 
handlingarna kräver reflektion och kunskap (Säljö 2014, s. 301).  
 
Dewey talar enligt Säljö (2014 s. 291) om att läraren bör utgå från elevernas erfarenheter 
från vardagen för att stöttningen ska kunna fungera vilket påminner om Vygotskijs 
proximala utvecklingszon (Säljö 2014, s. 305). Teorin innebär att när en person 
behärskar en färdighet så kan han/hon lära sig en ny färdighet med hjälp av någon 
kunnigare person (Säljö 2014, s. 305). Både inom pragmatismen och den sociokulturella 
teorin anses kommunikation i undervisningen vara betydelsefullt för lärande (Dewey 
(2004, s. 52. Gibbons 2010, s 26)    
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Undervisa i de naturvetenskapliga ämnena 
Detta avsnitt tar upp det naturvetenskapliga språket i klassrummet och hur 
kommunikation av naturvetenskap kan analyseras.  
 

Det naturvetenskapliga språket i klassrummet 
Enligt Schoultz (2002, s. 45) är språket och konversationen grundläggande i 
undervisningen för att utveckla och kommunicera kunskap. Han uttrycker att det är 
genom språket begrepp kan diskuteras och utvecklas.  
 
Det naturvetenskapliga språket innehåller specifika ord och begrepp och har ett särskilt 
grammatiskt drag (Helldén, Jonsson, Karlefors, Vikström 2010, s. 28). Att lära sig det 
naturvetenskapliga språket innebär att lära sig ett nytt språk (Helldén, Jonsson, 
Karlefors, Vikström 2010, s. 28). Begrepp och ord i det vardagliga språket kan betyda 
något annat i det naturvetenskapliga språket. Det är därför av stor vikt att lärare 
försäkrar sig om att eleverna förstår det naturvetenskapliga språk som används i 
klassrummet (Helldén, Jonsson, Karlefors, Vikström 2010, s. 28). Författarna uttrycker 
också att läraren bör vara medveten om att eleverna kan lära sig de naturvetenskapliga 
begreppen på ett ytligt plan utan att egentligen förstå dess mening eller innebörd.  
 
Enligt Johanssons avhandling (2012, s. 55) behöver eleverna både få de 
naturvetenskapliga begreppen presenterade för sig men också få tillfälle att använda 
begreppen själva.  I presenterandet av begrepp nämner Johansson (2012, s. 55) att 
läraren bör knyta elevernas aktivitet till det teoretiska innehållet. Även i Nilssons (2005, 
s. 67) artikel framkommer det att när läraren lät eleverna arbeta praktiskt med 
experiment och sedan koppla detta till fysikaliska begrepp så ledde detta till engagerade 
elevdiskussioner. Nilsson (2005, s. 67) beskriver fördelar med att låta eleverna använda 
både vardagliga begrepp och de naturvetenskapliga begreppen. Eleverna får då tillfälle 
att relatera de naturvetenskapliga begreppen till sina tidigare erfarenheter och utvecklar 
då sina egna påståenden (Nilsson 2005, s. 68). Även Zhang (2015, s. 25) tar i sin artikel 
upp betydelsen av att koppla undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter. För att 
eleverna ska på ett djupare sätt ska förstå vad de naturvetenskapliga begreppen räcker 
det inte med att de vet vad de betyder, eleverna bör också kunna förklara begreppen 
för någon annan (Nilsson 2005, s. 68).     
 

Kommunikation av naturvetenskap i klassrummet 
Begrepp, teorier och lagar är konstruerade av människor och bör därför läras ut till 
elever i sociala processer med lärarens ledning (Andersson 2011, s. 113). Mortimer och 
Scott (2003, s. 33–35) har konstruerat en ram för att analysera hur de naturvetenskapliga 
ämnena kommuniceras i klassrummet (Figur 1). Denna analysram har två dimensioner, 
auktoritativ - dialogisk kommunikation och interaktiv- ej interaktiv kommunikation 
(Andersson 2011, s. 130). Auktoritativ kommunikation har ett bestämt fokus med syfte 
att få fram en bestämd mening (Andersson 2011, s. 130). Läraren kan ta hänsyn till 
elevernas erfarenheter men fokus är att framföra en naturvetenskaplig ståndpunkt 
(Andersson 2011, s. 130). Dialogisk kommunikation innebär att samtalet är öppet för 
olika åsikter. När läraren vill höra elevernas förklaringar och föreställningar om något 
ämne eller engagera eleverna i något ämne är detta kommunikationssätt lämpligt 
(Andersson 2011, s. 130). Slutligen innebär interaktiv kommunikation att fler än en 
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person kommunicerar medan ej interaktiv kommunikation innebär att personer inte 
kommunicerar (Andersson 2011, s. 130).   
 
Analysram med fyra typer av kommunikation 
 
 Interaktiv Ej interaktiv 

Auktoritativ Presentation med frågor 
och svar 

Föreläsning 

Dialogisk Diskussion om olika 
förklaringar 

Översikt av olika 
förklaringar och argument 
för och emot dessa 

 
Figur 1. Beskrivning av Mortimer och Scotts analysram (efter Andersson 2011, s. 130)  
 
I detta avsnitt presenteras exempel som Andersson (2011) beskriver hur Mortimer och 
Scotts analysram kan användas för att analysera olika sätt att tala om naturvetenskap i 
klassrummet. Beroende av hur undervisningen är upplagd kan kommunikationen i 
klassrummet beskrivas med hjälp av de olika rutorna i analysramen. Andersson (2011, 
s. 133) uttrycker att läraren är den som presenterar naturvetenskapliga världen med dess 
ämnesspecifika begrepp och teorier och att ett lämpligt sätt att presentera detta är 
genom att använda sig av auktoritativ kommunikation med inslag av interaktiv 
kommunikation. När läraren istället vill ta reda på elevernas förkunskaper om 
begreppen och teorierna kan interaktiv och dialogisk kommunikation passa (Andersson 
2011, s. 134). Andersson (2011, s. 133) uttrycker även att eleverna bör få tillfälle att 
reflektera över vilken förförståelse de har för begreppen och hur detta skiljer sig från 
begreppens betydelse inom naturvetenskapen. Även Mortimer och Scott (2003, s. 3) 
själva beskriver att lärare ofta introducerar naturvetenskap genom samtal i klassrummet. 
Andersson (2011, s. 113) anger att för att eleverna själva ska börja använda begreppen 
som redskap i handlande och tänkande, så behöver begreppen bearbetas aktivt. Han 
beskriver att interaktiv och dialogisk kommunikation är fördelaktigt för att arbeta med 
begreppen (Andersson 2011, s. 133). Även Mortimer och Scott (2003, s. 3) själva 
uttrycker att lärare ofta introducerar naturvetenskap genom samtal i klassrummet.  
 

Elevers intresse för naturvetenskap 
Enligt TIMSS (2015, s. 62) finns ett samband mellan elevernas resultat i TIMSS-
undersökningen och deras inställningar till ämnena. Enligt TIMSS (2015, s. 62) finns 
det ett samband mellan elevernas resultat på proven och deras inställningar till ämnena: 
de elever som är mer positivt inställda till att lära sig ämnet tenderar att prestera högre 
än de elever som inte har det. Detta beror på att elever med positiv inställning tenderar 
att värdera ämnet högre och ha bättre självförtroende i ämnet (TIMSS 2015, s. 62). 
 
Det råder dock inte alltid ett samband mellan prestation och inställning. I vissa länder 
presterar eleverna högt men har en negativ inställning till NO (TIMSS 2015, s. 62). 
Enligt TIMSS 2015 (s. 66) undersökning uttrycker svenska elever i årskurs 4 ett lågt 
självförtroende internationellt sett i de naturvetenskapliga ämnena. Även i årskurs 8 
uttrycker svenska elever ett mycket lågt självförtroende (TIMSS 2015, s. 66). 
 
Enligt Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander och Rosberg (2012, s. 51) är ett 
sätt att fånga elevernas intresse för det naturvetenskapliga ämnet att arbeta med 
samhällsfrågor i de naturvetenskapliga ämnena. De beskriver att eleverna genom att 
arbeta på detta sätt får kunskap om hur teknik, naturvetenskap och samhället påverkar 
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varandra. Författarna anger också att de naturvetenskapliga ämnena blir mer verkliga 
och personligt meningsfulla när eleverna får kunskap om naturvetenskapens 
möjligheter och begränsningar för samhället (Ekborg m.fl. 2012, s. 51). Även 
utomhuspedagogik inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena kan väcka elevernas 
intresse då de får använda flera sinnen, utforska samt ställa frågor till läraren (Helldén, 
Jonsson, Karlefors, Vikström 2010, s. 193). Även Szczepanski (2009, s. 44) beskriver 
att utomhuspedagogiken erbjuder eleverna förstahandserfarenheter och flera 
sinnesintryck vilket han anger är fördelaktigt för elevers lärande i de naturorienterande 
ämnena och inom matematik. 
 
Lindahl (2003, s. 107) uttrycker i sin avhandling det fanns ett samband mellan vilka 
ämnen eleverna visade intresse för och vilka de känner sig duktiga i. Flera elever visade 
intresse för att titta på TV-program och läsa tidningar om naturvetenskap och teknik. 
Hennes studie visar också att hälften av pojkarna och en fjärdedel av flickorna ser TV-
program om natur och teknik på fritiden (Lindahl 2003, s. 100).  Hennes avhandling 
visade även att flera elever upplever laborationer och experiment som höjdpunkter i 
undervisningen (Lindahl 2003, s. 232).  

 

Medierande artefakter och modeller i undervisningen 
I detta avsnitt beskrivs några medierande artefakter och modeller i undervisningen 
utifrån tidigare forskning.  
 

Medierande artefakter 
När eleverna får utföra experiment så används ofta artefakter i undervisningen. 
Ciechanowski (2014, s. 252) uttrycker i sin artikel att lärare på ett tydligt sätt kan stötta 
eleverna att använda naturvetenskapliga begrepp och koppla begreppen till elevernas 
experiment. Johansson (2012, s. 57) beskriver i sin avhandling att elever i det 
undersökande arbetet får vara delaktiga och använda egna ord för att beskriva vad som 
händer. Hon tar även upp vikten av att elever får diskutera och reflektera tillsammans 
med läraren för att knyta aktiviteten till det naturvetenskapliga innehållet. Vid ett 
undersökande arbetssätt är det även viktigt att läraren ger eleverna ett närliggande mål 
så de vet syftet med lektionen (Johansson 2012, s. 60). Det närliggande syftet stöttar 
eleverna i att förutsäga vad som ska ske i undersökningen, vad som ska observeras och 
vilka slutsatser som är relevanta (Johansson 2012, s. 60). 
 
En annan aspekt som Zhang (2015, s. 26) tar upp är att det finns fördelar med att som 
lärare använda bilder och kombinera olika uttryckssätt för att instruera elever i de 
naturvetenskapliga ämnena. Allen och Park (2015, s. 34–35) visar också i sin studie att 
bilder är användbara för att konkretisera svåra begrepp och fenomen. 
 

Språkredskap i undervisningen 
I tidigare avsnitt beskrevs betydelsen av språk och kommunikation. I detta avsnitt 
beskrivs fyra exempel på verktyg för språkträning som kan vara användbara i det 
naturvetenskapliga klassrummet, minneskartor, KWL, Dictogloss och textsamtal. 
Dessa verktyg är inte specifikt framtagna för NO ämnet utan för språkträning.  
 

Minneskartor 

I af Geijerstams (2006, s 68-69) studie arbetade läraren med minneskartor för att hjälpa 
eleverna att strukturera upp skrivandet, vilket visade sig uppskattas av flera elever. Till 
att börja med fick eleverna välja ett ämne inom ett avgränsat område som de ville veta 
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mer om och söka svar i faktatexter och litteratur. Under läsningen strök de under viktiga 
ord för att sedan använda dessa i en minneskarta. Eleverna använde sedan 
minneskartan som grund för att skriva en faktatext om det de tagit reda på. Anledningen 
till detta är att eleverna skulle använda egna ord och inte använda samma formuleringar 
som boken (af Geijerstams 2006, s. 67). 
 

KWL 

Ogle (2011) tog fram modellen KWL (Know, Want to know and Learned) (Figur 2) 
som är en trestegsprocess för att ta sig an ett nytt arbetsområde. Ursprungssyftet med 
modellen är att träna läsförståelse.  Modellen hjälper även läraren att få mer kunskap 
om elevernas kunskaper och intressen när de läser förklarande material. Vidare stöttar 
modellen eleverna att kommunicera och aktivt tänka runt ny information (Ogle 2011, 
s. 564). På svenska kallas modellen för VÖL (vad vi Vet, vad vi Önskar veta och vad vi 
Lärt oss).  
 
  K-W-L strategy sheet  

1. K-What we know W- what we want to find 
out 

L- What we learned and 
still need to learn 

2. Categories of 
information we 
expect to use 
A. 
B. 
C. 
D. 

 
 
 
 
E. 
F.  
G 

 

 
Figur 2. Beskrivning av Ogles K-W-L modell (Ogle 2011, s. 565) 
 
I den första rutan (K- What we know) skriver läraren, tillsammans med eleverna, vad 
eleverna vet om ett ämne. Denna ruta bearbetas i två steg. I det första momentet får 
eleverna göra en brainstorm om vad de vet om ämnet. I detta moment är det viktigt att 
läraren använder de specifika begrepp som hör till ämnet för att få svar på vad eleverna 
vet om just detta ämne. I nästa moment sorteras informationen från brainstormen in i 
kategorier. Läraren samtalar med eleverna om vad texten kan innehålla för information 
för att förbereda eleverna för texten (Ogle 2011, s. 565- 566).  
 
I nästa ruta (W- What we want to find out) fyller läraren i vad eleverna vill lära sig. I 
denna fråga får eleverna fundera över anledningen till att de tar del av texten eller något 
annat informationsmaterial, nämligen för att lära sig något nytt och få mer kunskap om 
ämnet. Alla elever kanske inte håller med om alla punkter som tas upp i denna ruta. 
Vissa punkter kanske inte blir besvarade av texten. Här är lärarens roll viktig. Han/hon 
bör ta upp oenigheterna om vad eleverna vill lära sig och vad eleverna inte vill lära sig 
(Ogle 2011, s. 566-567). 
 
Efter att eleverna tagit del av texten samtalar de i klassen om vad de har lärt sig och ser 
om de har fått svar på vad de önskade veta. Eleverna kan även med lärarens ledning få 
jämföra om deras tidigare kunskaper stämde med vad som framkom i 
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informationsmaterialet (Ogle 2011, s. 567). Slutligen skriver läraren i den tredje rutan 
(L-What we learned and still need to learn) vad eleverna lärt sig och vad de vill lära sig 
mer om.  
 

Dictogloss 

Ett annat språkhjälpmedel är Dictogloss, konstruerat av Wajnryb (1990). Se Vasiljevic 
(2010, s. 41) ursprungligen som en metod för att lära elever grammatik utifrån ett 
interaktivt förhållningssätt. Dictogloss används även som en inlärningsteknik där 
eleverna får lyssna på en kort text några gånger och i den sista genomläsningen anteckna 
nyckelord i texten. Därefter får eleverna arbeta i grupp och samtala om vad de har 
skrivit och vad texten handlade om (Vasiljevic 2010, s. 41). Eleverna får i denna övning 
både använda språkets grammatik i skrift samt muntligt samtala i grupp. Detta 
språkhjälpmedel är extra bra för elever med annat modersmål då de både får träna att 
lyssna på och att prata med undervisningsspråket.  
 

Textsamtal genom Läslyftets modell 

Skolverket (2017) har genomfört en kompetensutvecklingsinsats för lärare och 
förskollärare i språk-, läs- och skrivdidaktik som heter Läslyftet. I Läslyftet får lärare, 
med stöd av en handledare, möjlighet att med sina kollegor utveckla undervisningen.  
 
På Lärportalen (2017a) finns en modell för utbildning som bygger på moduler vilka är 
uppdelade i fyra moment. I det första momentet läser lärarna vetenskapliga 
forskningstexter och antecknar viktiga delar. I det andra momentet samtalar lärarna 
med varandra om texten och planerar en undervisningsuppgift för eleverna. I det tredje 
momentet genomförs undervisningsaktiviteten och läraren antecknar under eller efter 
lektionen hur lektionen gick. I det fjärde och sista momentet utvärderar lärarna 
undervisningsaktiviteten tillsammans. 
 
En av dessa moduler bygger på samtal om texter (Lärportalen 2017b). I denna 
undervisningsaktivitet samtalar lärare och elever om en kort utvald text innan, under 
och efter textläsningen. Genom samtalet kan läraren koppla elevernas förkunskaper 
med ämnesinnehållet. Läraren kan även stötta eleverna i olika faser i textläsningen så 
att de får utveckla sitt ämnesspråk 
  

Metod 
I denna del presenteras en beskrivning av de metoder som använts för insamling av 
empiri, urvalet av lärare, genomförandet av intervjuerna, etiska förhållningssätt samt 
studiens reliabilitet och validitet.  
 

Kvalitativa intervjuer 
Då syftet med studien är att få kunskap om hur lärare beskriver att de bedriver 
undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom naturvetenskap valdes kvalitativ 
intervju som metod för insamling av empiri. Detta var även fördelaktigt då studiens 
teoretiska perspektiv fokuserar på hur lärare medvetet arbetar utifrån elevers proximala 
utvecklingszonen och erfarenheter samt hur de stöttar eleverna att lära sig utifrån var 
de befinner sig kunskapsmässigt. Därtill fokuserar studien på hur lärare arbetar med 
olika medierande redskap. 
 
 Fördelen med detta är att undersökaren kan ställa följdfrågor i en kvalitativ intervju 
och på så sätt få ett djupare svar på frågorna. En kvalitativ intervju liknar ett vanligt 
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samtal men har ett mer bestämt fokus (Kihlström 2007 s. 48). Intervjuaren ser hela 
tiden till att samtalet har rätt riktning och håller sig till ämnet. Det är även viktigt att 
den intervjuade får veta syftet med studien (Vetenskapsrådet u.å., s. 7-8). I intervjuerna 
användes en standardiserad intervjumetod som innebär att alla informanter får samma 
intervjufrågor men får formulera svaren själva (Larsen 2009, s. 46). 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra en studie med kvalitativa 
intervjuer. Några av dessa för- och nackdelar kommer att tas upp i denna studie. 
 

Fördelar med en kvalitativ intervju 
Larsen (2009, s. 26-27) beskriver några fördelarna med en kvalitativ intervju, bland 
annat att undersökaren får möta informanterna vilket gör att risken för bortfall är 
mindre vid en intervju än vid ett utsänt frågeformulär. Hon  att det är större risk att 
informanten låter bli att fylla i ett formulär än att informanten uteblir ur en intervju 
(Larsen 2009, s. 27). Eftersom forskaren kan ställa följdfrågor till deltagaren är det 
enklare i kvalitativa intervjuer, att se till att studien håller god validitet. Den intervjuade 
kan även be om förtydliganden av vad frågorna syftar på (Larsen 2009, s. 27). Det är 
även fördelaktigt om de intervjuade får berätta något från sina egna erfarenheter och 
ge konkreta exempel då detta ger ett bredare svar (Kihlström 2007 s. 48).  
 
Nackdelar med en kvalitativ intervju 
Nackdelarna med kvalitativa intervjuer är att det inte går att generalisera 
undersökningarna. En annan nackdel med kvalitativ intervjuer är att det är mer 
tidskrävande vilket inte är helt optimalt i ett examensarbete som är tidsbegränsat 
Forskaren kan också påverka den intervjuades svar genom att exempelvis ställa ledande 
frågor vilket kan ge missvisande svar. Den som intervjuas kan även ha svårare att svarar 
sanningsenligt utan anpassar svaren efter vad han/hon tror att intervjuaren vill höra 
(Larsen 2009, s. 27). 
 

Urval av lärare 
De lärare som skulle ingå i studien valdes utifrån vissa kriterier. Det första kriteriet var 
att lärarna skulle vara utbildade att undervisa elever i årskurs 1-6. Denna avgränsning 
gjordes då mitt examensarbete 1 (Sjöstedt 2016) också fokuserade på F-6 lärare. Det 
andra kriteriet var att lärarna skulle ha behörighet att undervisa i de naturvetenskapliga 
ämnena för att kunna jämföra hur olika lärare med behörighet att undervisa i NO 
arbetar med det naturvetenskapliga språket. Enligt Larsen (2009, s. 77) är detta ett 
exempel på ett godtyckligt urval då urvalet baseras på utbildning. Åtta lärare 
intervjuades varav fyra av dessa mestadels undervisat i årskurserna 1-3 och resterande 
fyra huvudsakligen har undervisat i årskurserna 4-6. Samtliga lärare har arbetat som 
klasslärare och undervisat i de naturvetenskapliga ämnena. 

 

 Lärare A, har arbetat som klasslärare i 35-40 år, har arbetat som klasslärare i 
årskurs 1-3 men arbetar nu som speciallärare. 

 

 Lärare B-,har arbetat som lärare i 15-20 år, har arbetar som klasslärare i årskurs 
1-3. 

 

 Lärare C, har arbetat som lärare i 15-20 år, har arbetat som klasslärare  
årskurserna 1-5 (mestadels 4-6). 
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 Lärare D, har arbetat som lärare i 15-20 år, har arbetat som klasslärare i 
årskurserna 2-3.  

 

 Lärare E, har arbetat som lärare i 5-10 år och har arbetat som klasslärare för 
årskurserna 6, 8-9.  

 

 Lärare F, har arbetat som lärare i 5-10 år och har arbetat som klasslärare för 
förskoleklass till årskurs 5.  

 

 Lärare G, har arbetat som lärare i 40-45 år och har arbetat som klasslärare för 
årskurserna 3-6 men har de senaste åren bara undervisat i de naturorienterande 
ämnena och teknik i 4-6. 

 

 Lärare H, har arbetat som lärare i <5 år, har arbetat som klasslärare för 
årkurserna 1-3.  

 
De utvalda lärarna arbetar på sju olika skolor. 
 

Genomförande 
Till att börja med kontaktades rektorer på 17 olika skolor för att få tillåtelse att intervjua 
lärare på respektive skola. Åtta lärare på sju olika skolor ställde upp på intervju vilket är 
inom den avgränsningen som Kvale och Brinckmann (2014, s. 156) rekommenderar. 
De anser att man bör ha 5 till 25 informanter för kvalitativa intervjustudier. 
 
Alla lärare erbjöds att få informationsbrevet (Bilaga 1) och intervjufrågorna (Bilaga 2) i 
förväg så att de skulle få möjlighet att förbereda sig och reflektera över sina svar. En av 
lärarna föredrog att få intervjufrågorna på plats då han/hon inte skulle hinna att 
förbereda sig innan. Fyra lärare intervjuades på plats och fyra lärare intervjuades på 
telefon då det inte fanns möjlighet att träffa dessa.  
 
Samtliga lärare informerades om att intervjun om möjligt skulle spelas in och alla gav 
samtycke till detta innan intervjun. Att spela in intervjuerna gör det lättare för forskaren 
att få med all information som den intervjuade ger ut (Kihlström 2007, s. 51).  
I efterhand kan forskaren även granska om några ledande frågor ställts som kan ha 
påverkat svaren. På grund av teknikfel så spelades inte två av intervjuerna på telefon in. 
Intervjuerna skedde på en lugn avskild plats i skolan för att undvika störningsmoment. 
Intervjuerna på telefon var inbokade på tider så att lärarna kunde förbereda sig på att 
bli intervjuade. Samma intervjufrågor ställdes till samtliga lärare men lärarna fick själva 
formulera svaren, vilket överensstämmer med den standardiserade intervjumetoden 
(Larsen 2009, s. 46). Beroende på lärarnas svar blev följdfrågorna lite olika för att få 
svar på studiens frågeställningar. De intervjuade fick god tid på sig att fundera och svara 
vilket Kihlström (2007 s. 52) rekommenderar.  
 

Etiska förhållningssätt 
Studiens etiska förhållningssätt grundar sig i Individskyddskravet för forskning inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet u.å., s. 6) samt Kvale 
och Brinckmann (2014, s. 99-100) sju etiska frågor som de anser forskare bör ställa i 
forskningsprocessen i intervjuundersökning. Individskyddskravet för forskning 

innefattar dessa fyra krav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
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Nyttjandekravet. Kvale och Brinckmanns sju etiska frågor för en intervjuundersökning 
berör dessa områden: Tematisering, Planering, Intervjusituation, Utskrift, Analys, Verifiering  
Och Rapportering 
 
Hur denna studie förhåller sig till dessa krav och etiska frågor samt vad dessa innebär 
beskrivs i detta stycke. Inledningsvis granskades syftet med denna 
intervjuundersökningen och om undersökningen tillför någon ny forskning av 
vetenskapligt värde enligt första fråga om tematisering (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-
100). De tillfrågade informanterna fick även tillfälle att ge samtycke till om de ville delta 
i studien eller inte enligt andra fråga om planering (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100) 
som även tas upp i individskyddskravet andra krav, Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet  
u.å., s. 9-11).  

 
De som valt att delta i studien har även fått ett informationsbrev (Bilaga 1) där det 
tydligt framkommer att deltagarna har möjlighet att avbryta deltagandet utan att ge 
någon närmare motivering (Kihlström 2007, s. 49–50). Syftet med studien skrevs även 
fram i informationsbrevet ( Bilaga 1) som alla deltagare fick möjlighet att ta del av innan 
intervjun. På så sätt uppfylldes första kravet i Individskyddskravet, Informationskravet om 
som innebär att forskaren måste informera alla inblandade om forskningens syfte 
(Vetenskapsrådet u.å., s. 7-8). Fråga om studiens konfidentialitet har även säkerställts och 
reflektioner har gjorts för över vilka konsekvenser studien kan få för deltagarna (Kvale 
& Brinckmann 2014, s. 99-100). Då alla informanter är anonyma och känsliga 
personuppgifter och uppgifter om deltagarna har förvarats så att ingen obehörig kan ta 
del av dem har Konfidentialitetskravet säkerhetsställts (Vetenskapsrådet u.å., s. 12-13). Att 
alla deltagare är anonyma framkom även i informationsbrevet (bilaga 1). Innan 
intervjun gjordes planeringar för hur intervjusituationen skulle struktureras så att den 
intervjuade skulle känna sig bekväm och avslappnad (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-
100). Den insamlade informationen om enskilda personer har endast använts i denna 
studie enligt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 14). Utskrifterna efter intervjuerna 
har även granskats så att de är lojala med de intervjuades svar för att säkerhetsställa att 
det inte går att identifiera personerna utifrån utskrifterna (Kvale & Brinckmann 2014, 
s. 99-100). Hur djupt intervjufrågorna kan analyseras och tolkas har granskats och 
informationen från intervjuerna har försökt återges så tydligt som möjligt (Kvale & 
Brinckmann 2014, s. 99-100). Då frågan om verifiering tar upp att om information och 
uppgifter används i frågor, exempelvis: Hur ställer du dig till de senaste 
skolmätningarna? så har informanten rätt att få svar på var i detta fall informationen 
om skolmätningarna kommer ifrån. I denna undersökning innehöll intervjufrågorna 
ingen bakomliggande information (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100). Slutligen har 
ytterligare en reflektion gjorts över studiens konfidentialitet och vilka följder som 
publicering av rapporten kan få för intervjudeltagarna enligt frågan om rapportering 
(Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100).  
 

Validitet och reliabilitet 
I detta avsnitt tas studiens validitet och reliabilitet upp. Validitet har att göra med 
studiens giltighet och relevans (Larsen 2009, s. 80), studien är giltig om insamlad 
information är relevant utifrån syftet och frågeställningarna. I en kvalitativ 
undersökning är det enklare att säkerhetsställa studiens validitet då det är enklare att 
göra justeringar under intervjuer än när ett frågeformulär skickas ut (Larsen 2009, s. 
80). I en kvalitativ intervju kan informanten även ta upp det han/hon tycker är viktigt 
vilket ger intervjuaren rikare svar (Larsen 2009, s. 81).  
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Reliabilitet innebär enligt Larsen (2009, s. 81) att studien kan genomföras av någon 
annan som i sin tur får samma resultat. Reliabilitet betyder även att informationen har 
hanterats med försiktighet så att undersökaren exempelvis inte förväxlar vem som 
svarade vad i intervjuerna (Larsen 2009, s. 81). I en kvalitativ intervju är det svårt att 
säkerhetsställa undersökningens reliabilitet då den intervjuade kan påverkas av 
situationen eller av hur intervjufrågorna ställs. Hade den intervjuade varit en annan 
person hade kanske andra synsätt och synvinklar tagits upp (Larsen 2009, s. 81). För 
att säkerhetsställa studiens reliabilitet bör forskaren vara noggrann med hur 
informationen hanteras (Larsen 2009, s. 81). I denna studie används enbart en metod, 
kvalitativ intervjumetod men hade flera metoder kombinerats hade detta stärkt studiens 
validitet och reliabilitet (Larsen 2009, s. 81).    
 

Analysprocessen 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning hur analysprocessen genomförts i studien. 
 
Analysen av den insamlade empirin i denna studie har gjorts utifrån en arbetsgång som 
kallas innehållsanalys. Analysen gjordes utifrån frågeställningarna och det teoretiska 
perspektivet pragmatism och begreppet erfarenheter samt det sociokulturella 
perspektivet på lärande och begreppen mediering, stöttning och den proximala 
utvecklingszonen. Denna arbetsgång är följande: 
 

 Den insamlade informationen transkriberas, dvs. skrivs ut som text. 

 Texterna kodas för att urskilja vad informanterna har tagit upp för olika 
faktorer. 

 Den kodade texten sorteras upp under olika rubriker/teman. 

 Det insamlade informationsmaterialet sorteras enligt temana som urskilts. 

 Därefter granskas det insamlade informationsmaterialet för att urskilja 
processer eller mönster. 

 Slutligen utvärderas de identifierade mönstren mot relevant forskning och 
teorier och ny kunskap formuleras.  
(Larsen 2009, s. 101-102). 
 

Utifrån Larsens (2009) beskrivning av strukturen för en innehållsanalys har 
analysprocessen utförts enligt följande: Ljudinspelningarna från intervjuerna 
transkriberades snarast efter varje för att kunna återge informantens svar så korrekt 
som möjligt. Vid de två intervjuerna på telefon då ljudinspelningen inte fungerade 
utgick innehållsanalysen istället enbart från anteckningar som gjordes under intervjun. 
Anteckningarna kompletterades även direkt efter intervjuerna. Samtliga inspelningar 
har avlyssnats flera gånger och har därefter transkriberats och anteckningarna från 
intervjuerna har granskats flera gånger. Information som inte är relevant utifrån syfte 
och frågeställningar i denna studie har tagits bort i överensstämmelse med Larsens 
rekommendationer (2009, s.98). Efter att alla lärares svar har lästs flera gånger kodades 
dessa utifrån de ursprungliga frågeställningarna Hur introducerar lärare det 
naturvetenskapliga språket i NO-undervisningen? och Hur utformas undervisningen så att elever 
stöttas i lära sig det naturvetenskapliga språket?  Efter att innehållet kategoriserats så 
upptäcktes att liknande information återkom under båda frågeställningarna. Därför 
formulerades frågeställningarna om till Hur beskriver lärare att de går tillväga när de 
presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? respektive Vilka redskap beskriver 
lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket?  Utifrån 
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de nya frågeställningarna och de valda teoretiska perspektiven kunde teman urskiljas i 
den insamlade informationen. Tre teman i vardera frågeställningen kunde urskiljas.  
 

Resultat 
Här presenteras resultatet från de åtta intervjuerna med fokus på studiens syfte och 
frågeställningar samt utifrån begreppen erfarenhet, mediering, stöttning och den proximala 
utvecklingszonen. Inledningsvis beskrivs lite bakgrundsfakta om hur de intervjuade 
beskrev att de organiserar undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena 
 

Bakgrundsfakta 
Inledningsvis ställdes några intervjufrågor för att få lite bakgrundsinformation om hur 
lärarna undervisar. I Tabell 1 nedan ges en översikt över hur de planerar och bedriver 
sin undervisning. Hur ofta eleverna har undervisning i NO varierade mellan lärarna 
beroende på vilken årskurs de undervisar i. 

Tabell 1: Beskrivning av hur lärarna planerar undervisningen och om de arbetar 
tematiskt eller inte. 

Lärare Planering enskilt eller lärarlag Tematiskt eller inte 

Lärare A Varierar Tematiskt 

Lärare B Samarbetar i arbetslaget Tematiskt 

Lärare C Enskilt Inte så mycket tematiskt 

Lärare D Samarbetar lite med högre 
årskurser 

Tematiskt 

Lärare E Samarbetar lite då vissa kurser 
berör olika ämnen 

Mestadels varje ämne för sig, ibland 
går ämnen såsom kemi och biologi in 
i varandra. 

Lärare F Samarbetar med andra lärare Tematiskt 

Lärare G Enskilt Inte så mycket tematiskt. Mestadels 
varje ämne för sig, ibland går ämnen 
såsom kemi och fysik in i varandra. 

Lärare H Varierar men det är mestadels 
klasslärarna som styr upp 
undervisningen i sin klass.  

Varierar beroende på arbetslag 

Fyra lärare beskrev att de samarbetar mer eller mindre med lärarkollegor i planeringen 
av undervisningen. Två lärare nämnde att hur planeringen genomförs varierar och två 
nämner att de planerar undervisningen enskilt. 

Lärare A, B, D och F angav att de arbetar tematiskt inom de naturvetenskapliga ämnena 
och lärare C, G och H arbetar inte så mycket tematiskt. Lärare E och G nämnde att 
vissa ämnen inom de naturvetenskapliga ämnena går in i varandra. Lärare H föredrog 
att arbeta tematiskt men sade att det beror på arbetslaget.  

Hur lärare går tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i 
NO-undervisningen 
I detta avsnitt presenteras resultat för den första frågeställningen och tre teman kunde 
urskiljas: Fånga elevernas intresse, Elevernas förkunskaper och Vad eleverna vill lära sig. 
 

Fånga elevernas intresse 
Lärarna beskrev att de använder olika metoder för att fånga elevernas intresse för ett 
nytt ämnesområde. Fem av åtta lärare angav att de använder film för att fånga elevernas 
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intresse. Filmen följs därefter av ett samtal om filmen. En av dessa fem lärare berättade 
att film används ibland i mån av tid. En annan lärare berättade att eleverna har lättare 
att prata om ett nytt ämnesområde när de har fått se en film tillsammans då det ger dem 
något att prata om.  
 

Det är bra att starta med en film eller någonting att prata runt för att få igång 
elevernas tankar. 

 
Fem av åtta lärare uttryckte i intervjuerna att de använder experiment eller laborationer 
när de presenterar ett nytt arbetsområde för att fånga elevernas intresse.  En av dessa 
lärare uttryckte sig på följande sätt. 
 

I experiment får eleverna prova själva och laborera vilket de upplever som 
spännande. 

 
En lärare berättade att de ibland brukar påbörja ett arbetsområde med en upplevelse 
som väcker ett intresse för ämnet. Läraren gav som exempel att om eleverna ska arbeta 
med rymden så får de göra en rundvandring utomhus med olika stationer där de 
kommer till olika planeter. En lärare berättade även att utomhuspedagogiken kan 
användas för att väcka elevernas intresse då det ger dem möjlighet att lära med flera 
sinnen. 
 

Genom utomhuspedagogiken täcker man upp väldigt många behov. Eleverna får 
också lära med alla sinnen.  

 
Fortsättningsvis beskrev läraren att utomhuspedagogiken är en bra metod för att 
konkretisera naturvetenskapliga begrepp. 
 

Elevernas förkunskaper 
Samtliga lärare angav att de tar reda på elevernas förkunskaper genom samtal i 
klassrummet. De uttryckte att för att kunna planera undervisningen från rätt nivå 
behöver de ha kunskap om vad eleverna redan vet. Flera lärare berättade att de 
tillsammans i klassrummet talar om specifika begrepp och att läraren förtydligar och 
förklarar vad begreppen betyder. 
 

Ofta brukar vi börja med att gå igenom begrepp och träna dem tillsammans, 
förklara dem och läsa om dem på olika sätt. 

 
Fem av åtta lärare angav även att de utifrån samtalet dokumenterar på tavlan vad 
eleverna redan kan om ämnet. Två av dessa fem lärare uttryckte att de använde 
språkverktyget VÖL-modellen. Med denna modell får läraren både kunskap om 
elevernas förkunskaper om ämnesområdet, vilket intresse de har för ämnesområdet och 
vad de lärt sig efter att de tagit del av den nya informationen genom att läsa en text eller 
se en film. En lärare beskrev att modellen används för att synliggöra vilka förkunskaper 
eleverna har, vad de önskar att lära sig och vad de har lärt sig av undervisningen. Därtill 
beskrev samma lärare att i modellen använder man sig av tre kolumner, en för var 
eleverna vet (V), en för vad eleverna önskar vet (Ö) och för vad de lärt sig (L).  
 

Denna modell kan användas i helklass eller att varje elev fyller i var sin VÖL 
modell. För yngre elever som inte använt modellen är det bra att läraren leder 
samtalet och eleverna svarar vad det vet, vad de önskar veta och senare vad de 
lärt sig. Till att börja med samtalar läraren med eleverna och skriver ner vad de 
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vet i den första kolumnen. I den andra kolumnen skriver läraren vad eleverna 
säger att de önskar veta. Efter att eleverna tillsammans har fått sett en film eller 
läst ett textavsnitt samtalar eleverna i helklass med läraren om vad eleverna har 
lärt sig.  

 
Läraren beskrev även att arbetssättet har fungerat bra i hennes klass och att det är ett 
bra sätt att ta sig an ett nytt ämnesområde som eleverna inte har arbetat med tidigare. 
Ett sätt som en lärare berättade var att han/hon informerade eleverna om vilka 
kunskapskrav och vilka delar ur det centrala innehållet som skulle bearbetas under en 
viss period. 
 

Vi introducerar ett nytt kunskapsområde genom att visa vilket kunskapskrav och 
vilka delar ur det centrala innehållet som vi kommer att arbeta med en bit 
framöver. Vi brukar även träna olika begrepp. 

 

På detta sätt beskrev läraren att eleverna får information om vad lektionen kommer att 
handla om och vad som förväntas av eleverna. 
 

Vad eleverna vill lära sig 
När de kommer till vad eleverna vill lära sig berättade fyra av åtta lärare att de samtalar 
om detta med eleverna. Fyra lärare berättade att de dokumenterar tillsammans i klassen 
vad eleverna vill lära sig och två av dessa fyra lärare använde VÖL-modellen.  
 

Med hjälp av VÖL modellen får vi med elevernas intressen och vad eleverna vill 
lära sig mer om. Efter vi har fångat upp vad eleverna önskar lära sig kan vi sedan 
väva in det i undervisningen och även ta med det vi anser är viktigt att eleverna 
lär sig. 

 
En annan lärare angav att det är viktigt att få igång elevernas nyfikenhet om ett 
ämnesområde för att motivera eleverna i lärandet. Läraren beskrev även att elever kan 
ha svårt att uttrycka vad de önskar lära sig om de inte har så mycket förkunskaper om 
ett ämne.  
 

Det kan vara svårt för eleverna att veta vad de vill lära sig när de inte vet så mycket 
om ämnet. Som lärare måste man få igång nyfikenheten hos eleverna att vilja veta 
mer. 

 

I tidigare temat om elevernas intresse framkom det att exempelvis film kan väcka 
elevernas intresse för ett arbetsområde. 
 

Sammanfattning 
Utifrån frågeställningen om hur lärare går tillväga när de presenterar nya begrepp och 
fenomen i NO-undervisningen gick det att urskilja underkategorier för de tre temana 
Fånga elevernas intresse, Elevernas förkunskaper och Vad eleverna vill lära sig. Samtliga teman 
under denna frågeställning kan kopplas till Deweys (2004 s. 52) begrepp om erfarenheter 
samt Vygotskijs (1999, s. 269) proximala utvecklingszon. Till att börja med bör läraren 
fånga elevernas intresse och koppla det nya i undervisningen med elevernas tidigare 
erfarenheter samt om eleven är mottaglig för att lära sig något nytt/ befinner sig i den 
proximala utvecklingszonen. Läraren bör även ta reda på elevers tidigare erfarenheter för att 
kunna planera undervisningen utifrån elevernas proximala utvecklingszon. Slutligen bör 
läraren ta reda på vad eleverna önskar lära för att bibehålla deras intresse. Vad eleverna 
önskar att lära har, till viss del, att göra med deras erfarenheter och har de inga tidigare 
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erfarenheter om området så kan eleverna tillsammans med läraren skapa nya erfarenheter 
om området. Vill inte eleverna lära sig så kan detta kopplas till bristande motivation 
eller att den nya kunskapen är för svår eller obegriplig, vilket i så fall tyder på att eleverna 
inte befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Eleverna behöver lärarens stöttning för att 
förstå nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen (Säljö 2014, s. 306). 
 
Flera lärare nämner att de använder film, experiment och upplevelser för att fånga 
elevernas intresse. Samtal beskrev flera lärare att de använde som metod för att ta reda 
på elevernas förkunskaper samt att dokumentera vad eleverna vet om ett 
kunskapsområde. VÖL modellen beskrevs som ett arbetssätt för att ta reda på elevernas 
förkunskaper vilket från början är ett språkverktyg. Att visa syftet med lektionen och 
vilka delar i kursplanens centrala innehåll som skulle behandlas var också ett sätt som 
några lärare beskrev att de inledde lektionen med vilket kan knytas till elevernas tidigare 
erfarenheter. Samtal beskrevs även av flera lärare som ett sätt att få kunskap om vad 
eleverna vill lära sig. Även dokumentation och VÖL återkom som metod i detta tema.  
 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att alla lärare uttryckte att det är viktigt att ta reda på 
elevernas tidigare erfarenheter om ett nytt kunskapsområde. Bland annat för att fånga 
deras intresse och hålla kvar intresset genom att på bästa sätt utgå från det eleverna är 
intresserade av men även undervisa sådant som de bör lära sig i ämnesområdet. Allt 
detta kräver att läraren har god kunskap om elevernas kunskapsnivåer. 
 

Vad lärare beskriver att de använder för redskap för att stötta eleverna 
i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket 
Utifrån frågeställningen kunde följande tre teman av medierade redskap urskiljas från 
intervjusvaren: Skrivande som medierade redskap, Samtal som medierade redskap och Modeller 
och artefakter som medierade redskap.  
 
Alla lärare tar upp vikten av att använda olika arbetssätt i ett arbetsområde då elever lär 
sig begrepp och dess betydelse på olika sätt.  Därtill beskriver lärarna vikten av att 
eleverna både behöver få begreppen presenterade för sig med olika uttryckssätt, 
exempelvis genom att höra, läsa, eller genom att se bilder eller begreppskartor. Lärarna 
uttryckte även att eleverna behöver få träna på att använda de olika begreppen genom 
samtal, skrift eller andra uttrycksformer. En lärare angav att han/hon försöker tänka på 
att möjliggöra olika sätt att lära och använda flera arbetssätt i ett arbetsområde eftersom 
barnen tar till sig kunskap på olika sätt. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:  
 

Vissa minns det de har skrivit, vissa minns det de har sett och vissa minns det 
man har gjort. Man försöker arbeta med ett innehåll fast på olika sätt. Man ser en 
film och så läser man om det och så skriver eleverna själv till exempel. Vi arbetar 
med varierande arbetssätt, berättar för eleverna, låter eleverna få titta på bilder, 
läsa texter och försöker få barnen att redovisa och berätta för varandra.  

 

Vidare uttryckte samma lärare att ett varierande arbetssätt stärker alla elever och inte 
minst de elever som inte kan det svenska språket fullt ut. Dessa elever uttryckte läraren 
behöver få möta de naturvetenskapliga begreppen på olika sätt för att skapa förståelse 
för dess betydelse. På så sätt berättade läraren att eleverna får flera förklaringssätt för 
vad begreppen betyder och i vilka sammanhang de används. 
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Alla elever, inte minst de som inte har det svenska språket fullt ut, behöver få 
möta kunskapsstoffet på olika sätt för att kunna ta till sig det man försöker 
förmedla. 

Resultatet visar att lärare beskriver att ett varierande arbetssätt bidrar till att elevers olika 
behov för lärande blir tillgodosedda. 

Skrivande som medierade redskap 

Samtliga lärare angav att de låter eleverna skriva på olika sätt för olika typer av aktiviteter 
i de naturvetenskapliga ämnena. En lärare uttryckte att elevers skrivande hjälper dem 
att lära sig och få förståelse för begreppens innebörd.  
 

Vi vill gärna att de använder de speciella naturvetenskapliga begreppen i skrift för 
att befästa kunskapen om begreppen. 

 

Två lärare berättade att de använder tankekartor för att hjälpa eleverna att komma ihåg 
viktiga begrepp som ska vara med i texten. I användandet av tankekartorna uttryckte 
en lärare att eleverna genom samtal kunde stöttas i att få förståelse för begreppen.  
 

Vi arbetar utifrån tankekartor och utifrån ord, förklarar för eleverna och ber 
eleverna förklarar begrepp och fenomen. Vi läser och tar reda på information om 
ämnet tillsammans. 

 
Två lärare angav att de stöttar eleverna i skrivandet av olika texttyper genom att eleverna 
får använda skrivmallar för att strukturera upp sitt skrivande. En lärare berättade att 
eleverna fick träna på olika texttyper inom svenskämnet och att de drog nytta av NO 
ämnet då vissa texttyper, exempelvis instruerande texter och förklarande texter, berörs 
på ett naturligt sätt i NO-undervisningen.   

Eleverna får använda mallar för hur man skriver instruerande texter, förklarande 
texter eller resonerande text. Där tar man ut alla typiska ord som man använder i 
en sådan text och så för eleverna. Vi gör en förmall så att eleverna får fylla i dem 
om exempelvis hållbar utveckling för att få ord som de kan haka upp sig på.  

Flera lärare sade att det är viktigt att stötta eleverna att lära sig att använda rätt begrepp. 
En metod för skrivandet som två av åtta lärare berättade att de använder är 
språkverktyget Dictogloss. En lärare uttryckte att när metoden används så försökte 
läraren stötta eleverna att använda rätt uttryck eller ord i samtalen i klassen. På det sättet 
beskrev läraren att rätt ord och begrepp kunde kopplas till filmen för att få en djupare 
förståelse för begreppets sammanhang. En av lärarna beskrev att Dictogloss går ut på 
att läsa ett kort avsnitt eller se en kort film och ta till sig innehållet. Läraren beskrev att 
filmen eller texten ses tre gånger och efter första och andra gången samtalar de i klassen 
om vad de såg och om det är något de inte förstod. Därefter beskrev läraren att eleverna 
efter tredje gången får skriva eller rita på en miniwhiteboard om vad de sett i filmen 
eller läst i textavsnittet och förklara för en klasskamrat om vad de har skrivit och ritat.  

När man använder Dictogloss i undervisningen och när man pratar om vad de 
har sett på filmen så försöker man stötta dem till att använda rätt uttryck eller ord 
för att förklara skeendet eller vad som har hänt i filmen.  

 
Flera lärare tog också upp att eleverna fick träna sig i att dokumentera vad som händer 
under experiment. Dessa dokumentationer från experimenten kan eleverna sedan gå 
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tillbaka till för att repetera och befästa kunskap och samtala med varandra om vad de 
gjorde.  
 

Det är bra att låta eleverna får skriva eftersom skrivandet stärker minnet. 

 
En lärare tog upp att eleverna får skriva sammanfattningar av en faktatext med lärarens 
ledning som sedan används som underlag för skriftliga prov. Vidare beskrev läraren att 
eleverna fick presenterat för sig vad som ska tas med. Därtill uttryckte läraren att 
elevernas skrivande stärkte deras förmåga att skriva korta sammanfattningar och 
använda de ämnesspecifika begreppen. 

Eleverna får träna på sina sammanfattningar som de har skrivit inför prov. Vill 
de ha högre betyg får de träna på hela texten i boken.  

En lärare uttryckte att då yngre elever inte kommit så långt i skrivutvecklingen finns det 
fördelar med att kombinera text och bild för att få eleverna att beskriva vad som hände 
under experimentet. De kan då få tillfälle att använda flera uttryckssätt för att beskriva 
begrepp i NO-undervisningen. 

Yngre elever skriver korta texter eller skriver på sitt sätt samt tillåts rita en bild 
till sin text. Det är också mycket gemensam skrivning i början när de är små. 

En lärare som har elever i årskurser där de får betyg beskriver att eleverna få välja 
redovisningssätt beroende på om de föredrar skriftligt eller muntligt.  På detta sätt får 
elever välja vilket sätt de vill kommunicera med naturvetenskapligt innehåll. 
 

Eleverna får välja ett redovisningssätt som de föredrar. Föredrar de hellre att 
skriva så får de göra det mer och föredrar de muntliga presentationer så får de 
använda det mer.   

 
Ett annat sätt som en lärare tog upp är att använda skrivhjälpmedel på datorn för att 
stötta eleverna i att strukturera upp sin text. Läraren beskrev även att svenska-ämnet 
berörs på ett naturligt sätt i NO-undervisningen, exempelvis när eleverna ska uttrycka 
sig med skrift.    
 

Elever som behöver stöttning i skrivandet kan få använda olika skrivverktyg och 
skrivhjälpmedel på datorer. Genom skrivverktygen får de också stöttning i hur de 
ska strukturera upp texten. 
 

På detta sätt beskrev läraren att undervisningen kunde individualiseras utifrån 
elevers olika behov och förutsättningar. 

 

Samtal som medierade redskap 

Alla lärare angav att muntlig kommunikation är en viktig aspekt i lärandet av det 
naturvetenskapliga språket. Eleverna behöver både få höra det naturvetenskapliga 
språket och använda det själva. Alla lärare tog upp att samtal under laborationer, 
experiment eller andra praktiska uppgifter hjälper eleverna att ta till sig de 
naturvetenskapliga begreppen. Fem lärare uttryckte att textsamtal hjälper elever att ta 
till sig det naturvetenskapliga språket. En lärare uttryckte att det arbetade mycket med 
textsamtal i arbetslaget genom Läslyftet. Vidare beskriver hon att de läser vetenskapliga 
texter och diskuterar texterna arbetslaget. Därefter utförs vi en uppgift med klassen för 
som sedan utvärderas i arbetslaget. 
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Det är inte bara i svenskan man behöver förstå vad man läser utan det kan även 
vara en text i NO ämnet. I textsamtalen jobbar man igenom vad texterna betyder 
och förklarar svåra ord med vardagliga begrepp för eleverna. För det är ju väldigt 
många svåra begrepp i de naturvetenskapliga ämnena.  

 
Sju lärare berättade också att elever får samarbeta i grupper med det naturvetenskapliga 
ämnesinnehållet. I detta får eleverna samtala med varandra om ett ämnesinnehåll och 
ger på så vis ett samtal där alla är på samma nivå till skillnad mot om en lärare med i 
samtalet. Hur eleverna samarbetar i grupp och samtalar varierar beroende på vilken 
uppgift de fått av läraren.  
 

Ibland får eleverna diskutera korta samtal, vad tänker ni om det här? vad tror ni 
händer om? Därefter får eleverna berätta för varandra i klassen. När eleverna 
berättar för varandra i klassen kan man som lärare väva in de naturvetenskapliga 
begreppen när eleverna berättar. Använder eleverna andra ord när de talar om 
naturvetenskapliga begrepp så säger man som lärare, ja just precis du tänker på 
det här (begreppet). 

 

Samma sju lärare nämnde också att eleverna själva får redovisa och berätta vad de har 
arbetat med stärker deras ämnesspråk. Detta beskrev några av lärarna stöttar eleverna i 
att befästa begreppen och ökar deras förståelse för begreppen.  En lärare uttryckte även 
att nivån på undervisningen ska vara på en nivå så att eleverna hela tiden utvecklar sig. 

 
Vi vill gärna att eleverna använder de speciella begreppen för att befästa dem och 
förstå vad det är. Vi tänker att man någonstans har en grundkunskap och då lägger 
vi nivån lite över det så att eleverna får känna att de utvecklas. 

 

Att eleverna får använda begreppen hjälper dem att befästa kunskapen om begreppen 
på ett djupare plan. Språkverktyget VÖL, som tidigare nämnts, beskrev två lärare att de 
använder för att samtala om olika begrepp och fenomen. 
 

Modeller och artefakter som medierade redskap 
Modeller och artefakter som medierande resurser är något samtliga lärare uttryckte att 
de använder på ett eller annat sätt. Några medierande resurser som framkommit i 
intervjuerna är experiment och laborationer, bilder och filmer, begreppskartor samt 
digitala hjälpmedel. Sex av åtta lärare nämnde att de använder experiment och 
laborationer som medierade redskap för att konkretisera det naturvetenskapliga 
innehållet med dess ämnesspecifika begrepp.  
 

Vi försöker att alltid stötta eleverna att använda de ämnesspecifika begreppen när 
de beskriver vad som händer i laborationerna. 

 
Sex av åtta lärare angav att de använder bilder och filmer för att konkretisera begrepp.  
På detta sätt får eleverna möta de begreppen med flera uttryckssätt. En lärare uttryckte 
sig på följande sätt: 
 

Använder mycket bilder och praktiska exempel för att konkretisera 
ämnesinnehållet 

 
Tre lärare uttryckte fördelar med att samtal om bilder och filmer då detta kan hjälpa 
eleverna att tala om naturvetenskapliga begrepp och fenomen och få förståelse för vad 
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det är. Vidare beskrev en lärare att bilder kan användas på olika sätt för att konkretisera 
de naturvetenskapliga begreppen.  
 

Bilden behöver man ha, inte bara för att skapa bilder utan även för att förstå vad 
man pratar om och förstå begrepp. Bilder används därför både praktiskt, konkret 
och abstrakt.  

Flera lärare beskrev också att de yngre eleverna som inte kommit lika långt i sin 
skrivutveckling kan få kombinera text och bild i sitt skrivande. Vidare beskrev en lärare 
att bilden sedan kan användas som stöd i muntliga samtal både för eleven och läraren. 

Bilden de har ritat är bra att använda som stöd när man försöker få dem att 
återberätta något, exempelvis vid utvecklingssamtal.  

Även elever med svenska som andraspråk kan ha nytta av att ha flera meningsskapande 
uttryckssätt i undervisningen som stöttar deras språkutveckling och förståelse för 
ämnesspecifika ord som ofta förekommer i NO-undervisningen. 

Elever kan ha lättare att prata kring en bild än att prata abstrakt. Vissa elever med 
svenska som andraspråk kanske inte förstår orden men ser det bilden så vet de på 
sitt språk. 

Några lärare berättade att de använder begreppskartor för att träna på begrepp och för 
att befästa dess betydelse. Därtill uttryckte läraren att begreppskartor konkretiserar 
samband mellan olika begrepp i NO-undervisningen.  
 

Vi använder begreppslistor och har tydliga genomgångar där begreppen används 
i olika sammanhang. 

 
För att bygga upp elevernas förståelse för begrepp uttryckte en lärare att glosor brukar 
läggas in i ett program på datorn för att sedan fungera som ett memory där eleverna 
kan träna på begreppen. En lärare berättade också att de använder appar för att beskriva 
fenomen och begrepp i NO-undervisningen med flera uttryckssätt. 

Vi använder olika appar i de naturvetenskapliga ämnena. Där går att lägga in både 
bilder och ljud för att beskriva olika saker och fenomen.  

En lärare berättade att de använde inläsningstjänst för böcker för de lässvaga eleverna 
så att de ändå fick möjlighet att ta del av undervisningsinnehållet på liknande villkor 
som de andra eleverna.  
 

Vi använder hjälpmedel, exempelvis inläsningstjänst på våra böcker. Här kan vi 
lägga in väldigt svåra texter för de som har läs och skrivsvårigheter. De får då 
lyssna på texter istället för att läsa dem. 
 

På detta sätt beskrev läraren att eleverna få ta del av mer innehållsrik text och få mer 
information om ett ämne trots att de har läs och skrivsvårigheter.  
 

Sammanfattning  
Det gick att urskilja mönster för de tre temana Skrivande som medierande redskap, samtal 
som medierande redskap och modeller och artefakter som medierande redskap. Samtliga teman 
utifrån frågeställningen går att koppla till begreppet mediering.  
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Som tidigare nämnds så uttrycker flera forskare att det inte går att skilja på intellektuella 
och fysiska redskap (Säljö 2014, s. 301). Både skrivande, samtal samt artefakter och 
modeller är meningsskapande verktyg i undervisningen. Lärarna i intervjuerna beskriver 
exempel medierande redskap som eleverna och lärarna använder för att skapa mening 
och kommunicera i NO-undervisningen (Säljö 2014, s. 298–299). Lärarna ger även 
några exempel på hur de stöttar eleverna att använda de medierande redskapen, 
exempelvis genom tankekartor för att strukturera upp skrivandet och stöttning i samtal 
för att hjälpa eleverna att använda rätt begrepp (Säljö 2014, s. 306). 
 
Att skrivande stärker elevernas ämnesspråk inom de naturvetenskapliga ämnena 
nämndes av flera lärare i intervjuerna. För att stötta eleverna i deras skrivande nämndes 
även tankekartor, skrivmallar och Dictogloss. Att låta eleverna dokumentera under 
experimenten togs också upp i intervjuerna samt att skriva sammanfattningar av 
faktatexter. Andra faktorer som nämndes var att låta eleverna få välja redovisningssätt 
och låta eleverna använda skrivhjälpmedel på datorn. Eftersom yngre elever och elever 
med svenska som andraspråk inte lärt sig skriva långa texter uttryckte flera lärare att det 
finns fördelar med att låta elever använda både text och bild i skrivandet 
 
I temat samtal som medierande redskap uttryckte flera lärare att eleverna bör få höra 
dem och själva använda dem. Textsamtal togs också upp som något som stärker 
eleverna i att lära sig det naturvetenskapliga språket. Andra faktorer som nämndes var 
att låta eleverna samarbeta i grupp och samtala om ett naturvetenskapligt ämne samt 
att låta eleverna få redovisa och berätta med ett naturvetenskapligt innehåll. I temat 
modeller och artefakter nämndes experiment och laborationer som medierande 
redskap i undervisningen samt bilder, filmer och begreppskartor. Därtill angavs 
memory på datorn som ett sätt att träna på begrepp.  
 
Varierande arbetssätt för att individualisera undervisningen uttryckte samtliga lärare var 
av stor vikt. Elever lär sig på olika sätt, exempelvis genom att se, skriva och göra. Alla 
lärare använder skrivande, samtal och modeller och artefakter som medierade redskap 
för att lära eleverna det naturvetenskapliga språket.  
 

Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion av metodens styrkor och svagheter och därefter 
diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, studiens teoretiska perspektiv 
och läroplanen.  
 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt beskrivs metodens styrkor och svagheter kopplat till studiens validitet 
och reliabilitet. Då syftet med studien var att få kunskap om hur lärare beskriver att de 
bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom naturvetenskap valdes en 
kvalitativ intervju som metod. Larsen (2009, s. 27) beskriver att en kvalitativ intervju 
ger en djupare helhetsförståelse av ett fenomen och Kihlström (2007, s. 48) nämner att 
intervjuaren kan gå in på djupet och ställa följdfrågor när det är nödvändigt. Metodvalet 
stärker även studiens resultat då frågeställningarna var att få kunskap om hur lärare 
beskriver att de går tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen samt vilka 
redskap de beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det 
naturvetenskapliga språket? Urvalet i den här studien gjordes utifrån vad Larsen (2009, 
s. 77) kallar för godtyckligt urval utifrån utbildning, i detta fall lärare för årskurserna 1-
6. Att samtliga lärare är behöriga att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena stärker 
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denna studiens resultat då dessa har utbildning i hur naturvetenskapsundervisning 
planeras, genomförs och utvärderas. I denna studie deltog 8 lärare vilket är inom Kvale 
och Brinckmanns (2014, s. 156) rekommenderade antal då dessa uttrycker att 5 och 25 
deltagare är rimligt. Det begränsade antalet intervjuer tillför den endast en begränsad 
mängd ny forskning av vetenskapligt värde om hur lärare arbetar med språket i NO-
undervisningen, enligt (Kvale & Brinckmanns (2014, s. 99-100) första fråga om 
tematisering. De åtta informanterna fick inledningsvis ge samtycke om de ville delta i 
studien eller inte enligt Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 9-11) och Kvale och 
Brinckmanns (2014, s. 99-100) fråga om planering. Deltagarna fick ett informationsbrev 
(Bilaga 1) innan intervjun där det tydligt framkom att deltagarna kunde avbryta 
deltagandet utan att ange orsak (Kihlström 2007, s. 49–50). Även syftet med studien 
framkom informationsbrevet ( Bilaga 1), enligt Informationskravet  (Vetenskapsrådet u.å., 
s. 7-8), samt att alla informanter är anonyma.  
 
Intervjusituationen har försökts planeras så att informanterna skulle känna sig bekväma 
och avslappnade (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100). Fyra lärare intervjuades på 
telefon och fyra intervjuades på plats. Kvale och Brinckmann (2014, s. 190) beskriver 
fördelar och nackdelar med telefonintervjuer där en nackdel är att informanten och 
intervjuaren inte har tillgång till icke språklig information såsom ansiktsuttryck, gester 
och ögonkontakt vilket kan medföra att samtalet blir ansträngt. I denna studie gick 
telefonintervjuerna förhållandevis bra även om intervjuerna troligtvis blivit bättre om 
de skett på plats. Författarna nämner även att en fördel med telefonintervjuer är att 
intervjuaren har möjlighet att intervjua geografiskt avlägsna personer vilket var 
fördelaktigt i den här studien. De lärare som intervjuades på telefon skedde på en 
bestämd tid så att den intervjuade kunde förbereda sig inför intervjun. Lärarna som 
intervjuades på plats intervjuades på en lugn och avskild plats. Samma frågor ställdes 
till alla informanter utifrån den standardiserade intervjumetoden (Larsen 2009, s. 46).  
Svarade en lärare på flera frågor på samma gång dokumenterades detta. Beroende på 
hur lärarna tolkade intervjufrågorna kan svaren skilja och bara för att en lärare inte 
nämner en viss aspekt betyder inte det att han/hon inte använder den aspekten. 
Frågorna och följdfrågorna har försökt ställas utan att vara ledande och alla lärare har 
fått samma frågor men utifrån deras svar har olika följdfrågor ställts vilket är en svaghet 
i studien och kan ha påverkat resultatet.  
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 171) påpekar att inspelning som dokumentation kan 
leda till mer ansträngda intervjuer, vilket i sin tur kan leda till att svaren inte blir lika 
omfattande jämfört med om intervjuerna dokumenteras med anteckningar. 
Intervjuerna upplevdes inte ansträngda utan var avslappnade även om 
inspelningssituationen kan ha påverkat resultatet lite. Fördelar med ljudinspelningen är 
att intervjuaren inte blir distraherad av att anteckna utan kan hålla ett mer fokuserat 
samtal (Kvale och Brinckmann 2014, s. 129). Ljudinspelningen underlättar också 
transkriberingen då det är lättare att återge vad som sagt (Kihlström 2007, s. 51). Att 
intervjuerna spelades in i den här studien underlättade då citat kunde skrivas fram i 
resultatet vilket stärker studiens resultat. Transkriberingen i den här studien för de 
inspelade intervjuerna genomfördes snarast efter varje intervju för att kunna återge 
informantens svar så korrekt som möjligt. Hur djupt intervjufrågorna kan analyseras har 
granskats och informationen från intervjuerna har försökt återges så tydligt som möjligt 
(Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100)  
 
Vid två av intervjuerna fungerade inte inspelningen vilket ledde till att endast 
anteckningar från intervjun har legat till grund för dessa två intervjuer. Anteckningar 
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fördes vid varje intervju och efter de två intervjuerna där inte inspelningen fungerade 
kompletterades anteckningarna direkt efter intervjun. Vid det första tillfället där 
tekniken felade gjordes kompletteringar i anteckningarna direkt efter intervjun. Vid det 
andra tillfället då tekniken felade var intervjuaren medveten om detta och mer 
anteckningar gjordes. Att två intervjuer inte spelades in påverkade resultatet negativ då 
dessa lärares svar inte gick att citera och all värdefull information från dessa inte kom 
med. Enligt Larsen (2009, s. 98) kan information som är ointressant utifrån syfte och 
frågeställningar väljas att tas bort. När alla anteckningarna och hela ljudinspelningarna 
transkriberades i den här studien så har endast relevant information från lärarna utifrån 
denna studies syfte och frågeställningar tagits med vilket kan ha medfört att intressant 
information inte tagits med vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Trots detta blev 
sex av åtta intervjuer inspelade vilket stärker resultatet i den här studien till skillnad från 
om alla intervjuer bara hade dokumenterats med anteckningar. Fyra intervjuer 
genomfördes per telefon vilket kan påverka intervjuerna i denna studien. Den 
insamlade informationen om informanterna har endast använts i denna studie enligt 
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 14) och utskrifterna efter intervjuerna har 
granskats så de är lojala mot informanternas svar och för att säkerhetsställa att det inte 
går att identifiera personerna utifrån utskrifterna (Kvale & Brinckmann 2014, s. 99-100. 
Intervjudeltagarna ska inte påverkas av denna studie då dessa är anonyma enligt Kvale 
& Brinckmanns (2014, s. 99-100) fråga om rapportering.  
 
Det är lättare att genomföra en studie med hög validitet med kvalitativa undersökningar 
än med kvantitativa undersökningar enligt Larsen (2009, s. 80-81) då det är enklare att 
göra justeringar under intervjuer än i ett frågeformulär som skickas ut. Vid kvalitativa 
intervjuer kan informanterna ta upp delar de tycker är viktiga vilket ger intervjuaren 
flera förklaringssätt till vilka åsikter och kunskaper deltagaren förmedlar (Larsen 2009, 
s. 81). I denna studie kunde de intervjuade själva ta upp det de ansåg viktigt vilket 
stärker studiens validitet. Att säkerhetsställa god reliabilitet innebär att studien ska vara 
repeterbar. Detta är svårt med en kvalitativ intervjumetod eftersom deltagarna är 
anonyma, enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 12-13). Skulle andra 
lärare bli intervjuade med samma frågor går det inte att garantera att intervjuaren får 
samma svar som i denna undersökning (Larsen 2009, s. 81). Därtill går det inte att säga 
att kategoriseringen som urskildes i analysen av materialet är det enda sättet att 
kategorisera materialet. En aspekt som stärker undersökningens reliabilitet är att 
informationen har hanterats med noggrannhet (Larsen 2009, s. 81). 
Konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarna är anonyma och att informationen 
från personen inte ska kunna kopplas ihop med den enskilda personen 
(Vetenskapsrådet u.å., s. 12). Då de intervjuade inte kan identifieras kan denna studie 
inte reproduceras. Det är också svårt att generalisera studiens resultat. Hade flera 
metoder kombinerats i studien hade detta höjt studiens validitet och reliabilitet då 
resultatet endast beskriver vad hur lärare har återgett att de arbetar med undervisningen 
(Larsen 2009, s. 81). Hade observationer i klassrummet varit med som metod hade 
studiens resultat stärkts då det hade gått att se hur läraren agerade i klassrummet. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer studiens resultat utifrån frågeställningarna Hur går lärare 
tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vad använder lärare 
för redskap för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket? att diskuteras 
utifrån tidigare forskning som tagits upp i studien.  
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Hur lärare går tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO- 
undervisningen 
I den här studien framgick det att lärare, när de presenterar nya begrepp och fenomen, 
försöker fånga elevernas intresse för ämnet men också ta reda på elevernas tidigare 
kunskaper och vad de önskar lära sig.  
 
Resultatet i den här studien visar att flera lärare berättade att de använder film för att 
fånga elevernas intresse för ett nytt kunskapsområde. Även Lindahl (2003, s. 232) 
påtalar i sin avhandling att film om naturvetenskapliga ämnen är något som väcker 
elevernas intresse då många elever ser film hemma och kan därför koppas till elevernas 
tidigare erfarenheter. Enligt resultatet i den här studien uttryckte flera lärare att de 
använder experiment eller laborationer när de presenterar ett nytt arbetsområde för att 
fånga elevernas intresse. Även Nilsson (2005, s. 67) påtalar i sin artikel att praktiska 
inslag med exempelvis experiment som därefter kopplas till fysikaliska begrepp leder 
skapar engagerande elevdiskussioner. Lindahl (2003, s. 232) nämner i sin avhandling att 
flera elever upplever laborationer och experiment som lustfyllt. Resultatet i den här 
studien visar att en lärare beskrev fördelar med att starta ett arbetsområde med en 
gemensam upplevelse, exempelvis en rundvandring med olika stationer utomhus om 
ett ämne. Nilsson (2005, s. 68) menar att en gemensam upplevelse stöttar eleverna att 
skapa gemensamma erfarenheter som därefter kan relateras till de naturvetenskapliga 
begreppen vilket stärker elevers lärande.  
 
I resultatet utifrån lärarintervjuerna uttrycker lärare att utomhuspedagogiken väcker 
elevernas intresse då de får lära med flera sinnen. Detta är något även Helldén, Jonsson, 
Karlefors och Vikström (2010, s. 193) uttrycker är viktiga inslag i undervisningen då 
utomhuspedagogik väcker elevernas intresse. Även Dewey (2004, s. 61) uttryckte vikten 
av att elever bör få möta naturen och dess verkliga material och ting i undervisningen 
och uttryckte att detta var betydelsefullt för elevers lärande. Szczepanski (2009, s. 44) 
beskriver att utomhuspedagogiken erbjuder eleverna förstahandserfarenheter och 
mycket sinnesintryck vilket han uttrycker är fördelaktigt för elevers lärande i de 
naturvetenskapliga ämnena och inom matematiken. 
 
I resultatet i denna studie tog lärare upp vikten av att få igång elevernas nyfikenhet och 
få eleverna att vilja veta mer om något ämne. Detta är ett exempel som kan kopplas till 
läroplanens mål med undervisningen att den ska utveckla elevernas intresse och 
nyfikenhet att veta mer om sig själv och naturen och intresse för att undersöka 
omvärlden (Skolverket 2011, s. 111, 127, 144). Även enligt TIMSS (2015, s. 62) finns 
det ett samband mellan elevernas inställning till ämnena och elevernas resultat på 
proven. I TIMSS (2015, s. 62) står det att elever med en positiv inställning till att lära 
sig ämnet tenderar de att prestera bättre än elever utan positiv inställning.  
 
Resultatet visar att lärare berättade att de tar reda på elevernas förkunskaper genom 
samtal i klassrummet vilket också Zhang (2015, s. 25) påtalar är viktigt för att koppla 
undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter. Andersson (2011, s. 134) uttrycker 
att interaktiv och dialogisk kommunikation är fördelaktigt i detta sammanhang då 
läraren är öppen för elevers olika svar i en öppen konversation. Även Vygotskij (1999, 
s. 269) skrev att för att en elev ska kunna lära sig något nytt behöver han/hon befinna 
sig i den proximala utvecklingszonen, för att lärare ska veta var eleven befinner sig bör 
läraren kan kunskap om elevernas förkunskaper för att planera undervisningen på rätt 
nivå.  
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Även Dewey 2004, s. 52) påtalar att läraren bör ha kunskap om elevernas tidigare 
erfarenheter för att i sin tur kunna visa på skillnader och likheter mellan elevernas 
erfarenheter och undervisningsinnehållet.  
 
Vidare visar resultatet i studien att lärare beskrev att de använder arbetssättet VÖL för 
att få reda på vad eleverna visste, var intresserad av att veta och senare vad eleverna lärt 
sig. Ogles (2011, s. 564) menar att VÖL modellen stöttar eleverna i att kommunicera 
och aktivt tänka runt ny information vilket stärker elevers lärande. Även Andersson 
(2011, s. 134) uttrycker att dialogisk interaktion är lämplig för att ta reda på elevers 
förkunskaper vilket är fallet i VÖL modellen. Mortimer och Scott (2003, s. 3) uttrycker 
att ett bra sätt att introducera naturvetenskapliga begrepp är genom samtal i 
klassrummet. Även enligt Andersson (2011, s. 130) är ett samtal som är öppet för olika 
åsikter/dialogisk kommunikation fördelaktigt för att engagera eleverna i något ämne. 
 

Redskap lärare använder för att stötta eleverna att tillägna sig det 
naturvetenskapliga språket 
I resultatet i den här studien framgick det att lärare beskrev att de använder skrivande, 
samtal och artefakter som medierande redskap.  
 
I temat Skrivande som medierande redskap i den här studien berättade lärare att de använder 
tankekartor för att hjälpa eleverna att strukturera upp sitt skrivande. Även af Geijerstam 
(2006, s. 68-69) uttrycker fördelar med skrivmallar då detta stötta eleverna i skrivandet. 
Resultatet i denna studie visar även att lärare beskrev att de använde Dictogloss i 
undervisningen vilket enligt Vasiljevic (2010, s. 41) tillåter eleverna att både lyssna, 
skriva och samtala i grupp om ett ämne. Vidare beskriver hon att eleverna tillåts träna 
språkets grammatik samt muntligt samtala i grupp. Nilsson (2005, s. 68) uttrycker, 
angående muntligt samtal, att när eleverna ska förklara begrepp för någon annan kräver 
detta en djupare förståelse för begreppet.  
 
I resultatet i den här studien beskrev lärare att eleverna fick dokumentera under 
experiment vilket Ciechanowski (2014, s. 252) uttrycker är fördelaktig då eleverna får 
tillfälle att koppla experimenten till de naturvetenskapliga begreppen. Flera lärare angav 
även i denna studie att textsamtal hjälper elever att ta till sig det naturvetenskapliga 
språket, vilket även Lärportalen (2017b) beskriver då de nämner att lärare genom samtal 
kan koppla elevernas förkunskaper med ämnesinnehållen.  
 
Studiens resultat visar att lärare berättade att eleverna både behöver få höra och 
använda det naturvetenskapliga språket, vilket är i linje med pragmatismen och den 
sociokulturella teorin där kommunikation är centralt för lärande (Dewey 2004, s. 52. 
Gibbons 2010, s. 26). Att samtal under laborationer och experiment hjälper eleverna 
att ta till sig de naturvetenskapliga begreppen är också något som nämns i resultatet i 
denna studie. Även Johansson (2012, s. 55) tar upp detta i sin avhandling och uttrycker 
att eleverna både behöver få de naturvetenskapliga begreppen presenterad för sig och 
få tillfälle att själva använda dem. Vidare menar Johansson (2012, s. 55) att läraren bör 
koppla elevernas aktiviteter till det teoretiska innehållet. Enligt Helldén, Jonsson, 
Karlefors och Vikström (2010, s. 28) bör läraren vara noggrann med hur begreppen 
presenteras så eleverna inte lär sig begreppen på ett ytligt plan utan att egentligen inte 
ha någon djupare förståelse för begreppet. Även Ciechanowski (2014, s. 252) uttrycker 
att när eleverna får samtala om konkreta experiment kan de med lärarens stöttning får 
fördjupad kunskap om begreppet. Detta är ett exempel på hur auktoritativ 
kommunikation kan användas i klassrummet då fokuset i samtalet är att använda 
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naturvetenskapliga begrepp (Andersson 2011, s. 130. Dewey (2004, s. 17) beskriver att 
teori och praktik bör sammankopplas i undervisningen för att stärka lärandet (Säljö 
2014, s. 289). Han menade även att det var fördelaktigt för elever att arbeta 
undersökande, inquiry, och menade att detta stärker elevers lärande (Säljö 2014, s. 295).  
Även Andersson (2011, s. 113) anger att för att eleverna själva ska börja använda 
begreppen så behöver begreppen bearbetas aktivt. Han beskriver att interaktiv eller 
dialogisk kommunikation är ett bra sätt att bearbeta begrepp (Andersson 2011, s. 133). 
 
I lärarintervjuerna i den här studien har de beskrivit att de använder flera olika 
medierande artefakter och modeller i undervisningen, bland annat i experiment och 
laborationer. I användandet av medierande artefakter menar Lidar (2010, s. 58, 64) att 
artefakten inte är medierande förrän den används i praktiken och att läraren bör visa 
eleverna hur artefakten ska användas på rätt sätt. I den här studien nämnde lärare även 
att de använder bilder och begreppskartor för att konkretisera det naturvetenskapliga 
innehållet vilket Zhang (2015, s. 23) uttrycker konkretisera naturvetenskapliga begrepp. 
Slutligen visar resultatet i den här studien att lärare angav att de arbetar med varierande 
arbetssätt för att anpassa undervisningen till varje elev. Resultatet i den här studien visar 
att samtliga lärare har beskrivit exempel på hur medierande redskap kan användas i 
klassrummet av både lärare och elever och hur läraren instruerar eleverna att använda 
de olika redskapen för att uttrycka mening 
 
  

Sammanfattning  
Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder olika metoder och redskap för att 
väcka elevernas intresse för att lära sig naturvetenskap och koppla elevernas tidigare 
kunskaper med undervisningsinnehållet. För att stötta eleverna i att tillägna sig det 
naturvetenskapliga språket behöver eleverna få höra det naturvetenskapliga språket och 
själva aktivt få använda begreppen i samtal, i skrift och med andra uttryckssätt och 
artefakter. Även Andersson (2011, s. 113) anger att elever behöver träna på aktivt 
använda de naturvetenskapliga begreppen. 
 
I studien har exempel framkommit på hur det går att arbeta med läroplansmålen som 
handlar om att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera med 
naturvetenskapligt innehåll samt utveckla förmågan att tolka och producera texter och 
estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll framkommit (Skolverket 2011, s. 127). 
Enligt resultatet i studien uttrycker de intervjuade lärarna att deras elever får möta de 
naturvetenskapliga begreppen muntligt, i texter och böcker samt i laborationer och 
experiment och i andra uttryckssätt såsom film och bild. Studien har bidragit till 
kunskapsutvecklingen om hur lärare arbetar med språket i de naturvetenskapliga 
ämnena. Flera lärare i studien beskrev att de använder språkverktyg såsom dictogloss, 
textsamtal, VÖL modellen, samt skrivmallar för att skriva olika genrer texter. Dessa är 
från början tänkta till svenskämnet men verkar även användas i NO-undervisningen 
för att stötta eleverna att använda det naturvetenskapliga språket. I 
bakgrundsinformationen framkom det att hur ofta eleverna har undervisning i NO 
varierade mellan lärarna beroende på vilken årskurs de undervisar i. Alla lärare 
undervisade i den utsträckning som skolverket bestämt. 
 
 

Förslag på vidare forskning 
Vid ett några tillfällen berättade lärarna i intervjuerna att de använder digitala verktyg i 
undervisningen som ett redskap för lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Att studera 
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vilka digitala verktyg och hur de används för att stötta eleverna i att tillägna sig det 
naturvetenskapliga språket skulle vara en intressant uppföljning av denna studie.   
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
Information om deltagande i en undersökning av hur 
lärare lägger upp undervisningen så att elevers 
ämnesspråk inom naturvetenskap stärks 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare lägger upp sin undervisning på 
ett sätt som stärker elevers ämnesspråk inom naturvetenskap, med fokus på F-6. 
Bakgrunden till denna studie grundar sig i några av de förmågor eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla i de naturvetenskapliga ämnena. Det framgår av läroplanen att 
läraren ska ge eleverna tillfälle att använda biologins, fysikens och kemins begrepp, 
modeller och teorier för att förklara och beskriva samband i naturen och i samhället. 
Ett annat uppdrag skolan har är att ge eleverna möjligheter att utveckla sig i att läsa, 
skriva och samtala så att de får utveckla sig i att kommunicera vilket stärker deras tro 
till sin språkliga förmåga. 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Datainsamlingen kommer att ske i form av intervjuer som, 
om möjligt, spelas in där 6 lärare för årskurserna F-6 medverkar. Jag planerar att 
genomföra intervjuerna under veckorna 5 och 6, vi kommer överens om en tid som 
passar dig som deltagare. Under vecka 6 kan intervjun göras på telefon. Intervjun 
beräknas ta cirka 30 minuter.  
Du som deltagare kommer att vara helt anonym, namn, skola, och kommun kommer 
inte att framgå i studien. Ljudinspelningen kommer endast att finnas tillgänglig för mig 
så att jag kan återge dina svar så korrekt som möjligt. Material såsom transkriberingar 
och anteckningar kommer att finnas tillgängligt för mig, min handledare och min 
examinator. När uppsatsen är klar kommer allt insamlat material att förstöras.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats på Högskolan Dalarna 
och finnas tillgänglig för deltagarna. 
Jag som genomför studien heter Jane Sjöstedt och läser sista och åttonde terminen på 
grundlärarprogrammet, inriktning F-3, vid Högskolan Dalarna. Denna studie är en del 
av mitt examensarbete.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor                    
 
Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de 
lägger upp undervisningen så att elevers ämnesspråk inom naturvetenskap 
stärks, med fokus på F- årskurs 6. 
Allmänna frågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Har du någon utbildning i de naturvetenskapliga ämnena? I så fall vad? 
 
Undervisar du i SO? (Om ja) Upplever du att NO och SO är lika lätta eller svåra att 
undervisa i? 
 
Vilka årskurser har du undervisat i? 
 
Hur har du valt att organisera arbetet i de naturvetenskapliga ämnena? Följdfrågor: 

Arbetar du tematiskt med de naturvetenskapliga ämnena? 
Hur genomförs planeringen av de naturvetenskapliga ämnena? Varje 
lärare för sig? I samarbete med andra lärare? 

 
Hur ofta har eleverna undervisning i de naturvetenskapliga ämnena? 
 
Frågor kopplat till frågeställning 1: Hur introducerar lärare det 
naturvetenskapliga språket i NO- undervisningen? 
 
Hur introducerar du ett nytt arbetsområde i de naturvetenskapliga ämnena för eleverna? 
Kan du ge några konkreta exempel? 
 
Hur arbetar du för att eleverna ska få förståelse för naturvetenskapliga begrepp och 
fenomen? 
 
Hur tillåts eleverna använda det naturvetenskapliga språket? Skrift, muntligt, med andra 
uttryckssätt. 
 
Frågor kopplat till frågeställning 2: Hur utformas undervisningen så att elever 
stöttas i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket? 
 
Hur arbetar du på skolan för att möta olika elevers och gruppers olika, specifika behov?  
 
Hur stöttar du eleverna i att lära sig nya begrepp och fenomen? 
 
Avslutande fråga 
 
Är det något som du skulle vilja förändra i undervisningen eller använda andra lösningar 
för att ännu bättre kunna bemöta olika behov? 


