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Sammandrag 
Den här studiens syfte var att, med hjälp av tidigare forskning, få kunskap om hur 
undervisningen kan utformas för att stödja elevers lärande och begreppsbildning 
inom ämnet kemi i grundskolan med extra fokus på årskurs F-6. För att besvara 
syftet har följande frågeställning arbetats fram: Vad har visat sig vara 
betydelsefullt för elevers begreppsbildning inom kemi, enligt tidigare forskning? 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens frågeställning 
besvarats med hjälp av tidigare forskning inom området. För att hitta relevant 
litteratur för studien användes sökmotorerna NorDiNa, Eric (Ebsco) och 
Avhandlingar.se. Studiens resultat visar att begreppsbildning är en grundpelare för 
förståelse av kemiämnet. Den belyser olika vägar för lyckad begreppsbildning och 
lyfter lärarens betydelse för elevernas lärande och begreppsutveckling. Forskning 
påvisar att läraren måste leda och förstå sina elever för att de ska ges möjlighet till 
begreppsbildning. Studiens resultat visar också att det laborativa arbetet oftast är 
en utgångspunkt för elevernas begreppsbildning. Dock påpekar olika forskare att 
laborationer inte räcker utan bör kompletteras exempelvis genom olika metoder för 
att visualisera abstrakta kemiska begrepp. Studien visar även att känslomässiga 
faktorer har betydelse för elevers lärande, deras känslor styr deras intresse, vilket 
bör uppmärksammas av lärare. Att begreppen sätts i ett sammanhang, visar 
studien, är även en av de mest väsentliga faktorerna för elevernas 
begreppsutveckling inom kemi. 
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1. Inledning 
Skolverket (2016:177) informerar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet reviderad 2016 (Lgr11) om att eleverna i 
kemiundervisningen ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang, de ska 
ställa frågor, alltså vara nyfikna och vara kritiska mot sina egna och andras 
resultat. Eleverna ska också utveckla sitt begreppsförråd och sin förståelse för 
olika kemiska fenomen (Skolverket 2016:177).  

Elevernas inlärning börjar redan på förskolenivå. Barnen lär sig om naturens 
fenomen och tillhörande begrepp för att bättre kunna förstå världen omkring sig 
och för att sedan kunna bygga på och utveckla sina kunskaper och intressen 
(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008:17–18). Kunskaper om 
naturvetenskapens språk förbereder också den unga människan inför det vuxna 
livet (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström 2010:22–23). Språket är ett 
mäktigt verktyg som kan vara avgörande för ett kritiskt förhållningssätt 
(Helldén m.fl. 2010:28–29). Det finns många tillfällen och olika arbetssätt för 
att utveckla elevers språk och grundläggande vetenskapliga förståelse. 
Undervisning inom naturorienterande ämnen kan vara en introduktion till 
elevernas förståelse av samhället och förhoppningsvis till det livslånga lärande 
(Helldén m.fl. 2010:29). Under min verksamhetsförlagda utbildning hade jag 
några tillfällen att observera kemilektioner och såg att eleverna hade svårt att 
förstå hur de kemiska modellerna fungerar, trots att läraren ansträngde sig för 
att förklara och visa.  De hade också svårigheter med att koppla samman det de 
upplever i vardagen med den kemi de möter i skolan. Jag upplevde att eleverna 
behandlade vardagen och skolans kemi som två separata världar. Jag funderade 
på hur eleverna ska kunna utveckla nyfikenhet eller ett kritiskt förhållningssätt 
– som Skolverket (2016:177) lyfter – när har de svårigheter med att utveckla 
förståelse för kemiska sammanhang eller kemins koppling till deras vardag?  

Utifrån mina observationer drog jag slutsatsen att det oftast var språket inom 
kemi med alla begrepp som hindrade elevernas förståelse. Exempelvis innebar 
ordet kristall, för de eleverna som jag observerade på min VFU, ett smycke. 
Läraren genomförde ett experiment och tillverkade alun-kristaller. Barnen 
tyckte att undervisningen var roligt och intressant men efteråt kunde de 
fortfarande inte beskriva kopplingen med de kristaller som de kallade för 
smycke och alun-kristallerna. Denna lektion inspirerade mig till att undersöka 
om det finns forskning kring elevers begreppsförståelse i kemi. Jag har därför 
valt att undersöka vad tidigare forskning säger om elevernas begreppsbildning 
inom kemiämnet på grundskolenivå.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för utveckling av begreppsförmåga, begreppsbildning 
inom naturvetenskapen och kopplingar mellan de praktiska arbetssätt och 
begreppsbildning. Till slut finns det beskrivning av kemiämnets läroplan med 
extra fokus på begreppsförmåga.  

 
 

2.1 Utveckling av begreppsförmåga 
Nationalencyklopedin (2017) anger att ordet begrepp beskrivs som ”det 
abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels 
de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på” 
(Nationalencyklopedi 2017). Ordet begrepp betyder alltså ett koncept, en idé 
som definieras med en hel beskrivning som till exempel begreppet 
naturvetenskap som enligt Bonniers Svenska Ordbok innebär ett ”vetenskapligt 
studium av naturen och dess lagar till exempel botanik, fysik osv” (Malmström, 
Györki & Sjögren 2006:329). Det är av stor vikt att elever utvecklar sin 
begreppsförmåga påstår Svanelid (2014:25) då det inte är möjligt att analysera 
eller diskutera något utan att använda sig av begrepp. Utan begreppsförståelse 
är risken stor att elever inte förstår andra och inte heller kan uttrycka sig själva. 
Svanelid (2014:55) förklarar att begreppsförmåga innebär en förståelse för och 
rätt användning av ett givet ämnesord eller begrepp. Rätt användning av 
begrepp innebär att elever självständig använder begreppen vid olika tillfällen, 
förstår vilka ord som hör ihop och kan använda begreppen på ett nytt sätt i 
andra sammanhang. Svanelid (2014:54) betonar vikten med det abstrakta 
tänkandet när det gäller begreppsförmågan. Att kunna klassificera, kategorisera 
och definiera fakta och samtidigt förstå att begrepp ofta finns på olika abstrakta 
nivåer är en svår uppgift. Samtidigt påpekar han att kännedom av de mer 
abstrakta begreppen gör det enklare för användaren att tillägna sig nya 
kunskaper och utveckla sitt tänkande.  

 
 

2.2 Begreppsbildning i naturvetenskap 
Wellington och Osborne (2001:3) menar att det naturvetenskapliga språket är 
en utmaning i relation till elevers lärande inom naturorienterande ämnen. 
Forskarna hävdar att NO-undervisningens kanske viktigaste uppdrag är att lära 
eleverna det naturvetenskapliga språket (Wellington & Osborne 2001:2). 
Svårigheten med det naturvetenskapliga språket är delvis att det är ett stort antal 
begrepp som används inom dessa ämnen. Svårigheten ligger också i att begrepp 
kan ha olika betydelse beroende på kontext, där begreppen har en betydelse i ett 
vardagligt sammanhang och ett annat i ett naturvetenskapligt sammanhang. 
(Säljö & Wyndhamn 2002:30–31). Exempelvis begreppet arbete har en 
betydelse i vardaglig mening och en annan inom fysiken. Eleverna stöter på 
problem när de måste urskilja naturvetenskapliga ord från deras vardagliga 
varianter, där den vardagliga betydelsen försvårar ofta elevers förståelse av den 
naturvetenskapliga innebörden. Forskarna menar att elever behöver tid att 
diskutera ord och begrepp samt resonera om begreppens innebörd (Säljö & 
Wyndhamn 2002:26).  

af Geijerstam (2006:105) påpekar att till skillnad från andra ämnen så läggs inte 
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fokus på språket utan på innehåll och förståelse inom NO-undervisningen. 
Forskaren menar att skrivandet inte är det centrala i NO-undervisningen men 
för att eleverna ska klara målen inom NO-ämnen så måste de lära sig, utveckla 
och utvidga sitt naturvetenskapliga språk och att skrivande kan vara ett sätt att 
utveckla denna förmåga (af Geijerstam 2006:73). Naturvetenskapliga fenomen 
och lagar är enbart förståeliga om förståelse av innebörden bakom de begrepp 
som används för att beskriva dessa fenomen och lagar finns (af Geijerstam 
2006:74, Sjøberg 2005:413). af Geijerstam (2006:75) påpekar att vetenskapen 
använder vardagliga ord och gör om de till sina egna begrepp med en annan 
betydelse men att naturvetenskapen även bildar egna begrepp som används 
enbart inom naturvetenskapen. De naturvetenskapliga begreppen skapas genom 
ett behov av att hitta namn för nyupptäckta vetenskapliga fenomen som ligger 
långt från vardagen och dess begrepp. Undervisningen bör utformas för att 
underlätta elevernas förståelse genom dessa naturvetenskapliga begrepp. Detta 
kan göras med hjälp av laborationer, illustrationer eller värderingsövningar 
(Sjøberg 2005:38, 281). Ett exempel kan vara det abstrakta begreppet proton, 
som för att det ska få betydelse för elever måste kopplas till något som elever 
upplever som bekant, så att de förstår begreppets mening. Eleverna måste också 
kunna knyta olika begrepp till varandra (Nilsson 2005:60). Begreppet bör alltså 
sättas i ett sammanhang (Sjøberg 2005:32, 37). 

 

2.3 Praktiska arbetssätt och begreppsbildning 
Att lära sig naturvetenskap innebär enligt Johansson (2012:12) att tillägna sig 
kunskaper om modeller och teorier, att skaffa sig ett förhållningssätt till 
naturvetenskaplig kunskap och behärska det naturvetenskapliga språkbruket. 
Forskning har visat att praktiska arbetssätt som exempelvis laborationer och 
experiment främjar elevers naturvetenskapliga språkutveckling. Enligt 
Gunnarsson (2008:38) kan det laborativa arbetet användas för att knyta praktik 
till den teoretiska förståelsen och för att få en förbättrad begreppsbildning. 
Även Nilsson (2005:61) visade i en studie att användningen av praktiska 
arbetssätt, där elever får uppleva och diskutera naturvetenskapliga fenomen kan 
utgöra en bra introduktion till ”det naturvetenskapliga språkbruket” (Nilsson 
2005:61). Hennes elever fick uppleva mekanikens lagar både i klassrummet och 
på nöjesparken Liseberg. Gyllenpalm (2010:18) menar dock att genomförandet 
av experiment inte betyder att eleverna per automatik tillägnar sig nya 
kunskaper och begrepp om naturvetenskapliga fenomen. Gunnarsson (2008:40) 
förklarar att laborationens svaghet kan vara att eleverna ofta inte förstår 
laborationens syfte.  Även Lindahl (2003:115) menar att eleverna ofta har 
problem med att förstå meningen med laborationer, vilket medför risken att 
deras begreppsbildning saktar ner eller till och med avstannar. Elever behöver 
lärarguidning vid laborationstillfällen samt möjlighet att reflektera efteråt 
(Gyllenpalm 2010:18). Mortimer och Scott (2003:34, 37, 39) föreslår 
användandet av ett dialogiskt klassrum, där lärare interagerar med eleverna 
genom exempelvis diskussioner. I ett sådant klassrum ansvarar läraren för att 
diskussionen handlar om naturvetenskap och refererar till lektionens innehåll.  
Eller så kan läraren ge möjligheter till samtal elever emellan där eleverna 
stödjer varandras förståelse för att tillsammans konstruera sin kunskap. 
Lärarens roll blir då att antyda riktningen för diskussionen och eventuellt stödja 
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elevernas förståelse för att framkalla deras idéutveckling (Mortimer & Scott 
2003:10, 27). På det sättet utvecklas även elevernas begreppsförråd.  

 
 

2.4 Läroplanens beskrivning av kemiämnet 
I grundskolans styrdokument, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 Reviderad 2016 (hädanefter kallat för läroplanen) anges i 
början av första kapitlet att ”[s]kolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och världen” (Skolverket 2016:7). Ett av 
skolans högsta uppdrag är därför att bekanta eleverna med världen de lever i. 
Skolverket (2016:177) lyfter i läroplanen att kunskaper i kemi är av stor 
betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som exempelvis hälsa, 
resurshushållning, materialutveckling, miljöteknik och materiens uppbyggnad. 
Det är därför av vikt att elever utvecklar kunskaper inom kemi för att kunna ta 
ställning i samhällsfrågor som berör dessa områden och för att kunna verka för 
en hållbar samhällsutveckling (Skolverket 2016:177).  

Syftet med kemiundervisning i grundskolan är att eleverna bland annat ska 
utveckla kunskaper om kemiska sammanhang, de ska få tillfällen att diskutera 
kemiska processer, utveckla sitt begreppsförråd inom kemi och kunna beskriva 
de kemiska processer de observerar (Skolverket 2016:177). Skolverket 
(2016:177) sammanfattar att kemiundervisning ska möjliggöra eleverna 
utveckling av förmågan att:  

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan och 
att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera 
och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle 
(Skolverket 2016:177). 

I läroplanens centrala innehåll anges under rubriken Kemins metoder och 
arbetssätt att eleverna ska kunna dokumentera sitt arbete, sammanställa 
skriftliga rapporter samt tolka och granska information med koppling till kemi 
(Skolverket 2016:180).  Eleverna måste alltså utveckla sitt begreppsförråd inom 
kemi för att kunna orientera sig i kemins värld och kunna dokumentera sitt 
arbete. I slutet av årskurs 6 förväntas eleverna för betyget E bland annat kunna 
beskriva sina ”grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och 
egenskaper och andra kemiska sammanhang (…) med en viss användning av 
kemins begrepp” (Skolverket 2016:182). Elever förväntas dokumentera sina 
arbeten bland annat med text (Skolverket 2016:179) och kunna berätta om sina 
naturvetenskapliga upptäckter (Skolverket 2016:182). Dessa färdigheter ska 
sedan fördjupas och utvecklas under resterande grundskolans år (Skolverket 
2016:180–182).  
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2.5 Sammanfattning 
Begrepp är det abstrakta innebörden som gömmer sig bakom ett ord 
(Nationalencyklpedin 2017). Begreppsförmåga är alltså att förstå det abstrakta 
och att kunna använda sig av det (Svanelid 2014:55). Inom naturvetenskapen 
bildas det egna begrepp för att namnge de naturvetenskapliga fenomen (af 
Geijerstam 2006:75). Detta kan vara en utmaning för eleverna då de 
vetenskapliga begreppen fungerar ofta parallellt i det vardagliga språket med en 
vardaglig betydelse (Säljö & Wyndhamn 2002:30–31).  Forskning framhåller 
att språket är ett av de största hindren för elevernas kunskapsutveckling 
(Wellington och Osborne 2001:3). Forskarna påpekar också att vägen till 
naturvetenskapen leder genom det språkliga förståelse och därför bör lärarna 
fokusera på att hjälpa eleverna utveckla det begreppsförrådet de behöver för att 
kunna utveckla den ämnesmässiga förståelsen. Forskning visar att olika 
praktiska arbetssätt kan gynna elevernas begreppsbildning (Nilsson 2005:61). 
För att eleverna ska utvecklas på det bästa sättet så behöver de lärarguidning 
och utrymme för reflektioner (Gyllenpalm 2010:18, Mortimer och Scott 
2003:34, 37, 39). I läroplanen för kemiämnet i grundskolan förtydligar 
Skolverket att utveckling av begreppsförmåga samt fenomensförståelse och 
systematiskt arbete är bland det viktigaste inom kemiundervisningen 
(Skolverket 2016:177).   

 
 
 
 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att, med hjälp av tidigare forskning, få kunskap 
om hur undervisningen kan utformas för att stödja elevers lärande och 
begreppsbildning inom ämnet kemi i grundskolan med extra fokus på årskurs F-
6. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning: 

 
 Vad har visat sig vara betydelsefullt för elevers begreppsbildning inom 

kemi enligt tidigare forskning?   
 
 
 
 

4. Metod 
Metodavsnittet skildrar studiens design och förklarar metodval och 
efterföljande processer. Avsnittet börjar med en förklaring av de väsentliga 
begreppen att överväga i genomförandet av en vetenskaplig studie dvs. etiska 
överväganden, reliabilitet och validitet. Därefter beskrivs studiens design och 
urval. Vidare finns beskrivet valet av sökord och databaser, samt sökstrategier. 
Därpå beskrivs sökningens avgränsningar, sök- och urvalsprocessen, den 
litteraturen som valts ut och dess kvalitetsgranskning samt presentation och 
analys av litteraturen.  

 
 

4.1 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) uppmärksammar i en av sina publikationer God 
forskningssed (2011) en mycket viktig del av forskningsetiken som handlar om 
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hur forskaren behandlar personer som medverkar i studien. Forskaren bör ta 
hänsyn till de deltagande personerna och respektera deras krav på exempelvis 
anonymitet. Deltagande personers rättigheter får inte kränkas på något sätt 
(Vetenskapsrådet 2011:16). 
 
Vetenskapsrådet (2011:16-18) nämner de fyra huvudkraven för 
forskningsetiken: informationskravet, som obligerar forskare att informera alla 
informanter eller forskningspersoner om undersökningens syfte; samtyckekravet 
vilket betyder att alla berörda personer har rätt att välja att inte delta i studien; 
konfidentialitetskravet som innebär att forskaren ska se till att all fakta om 
inblandade personer är konfidentiell och inte överlämnas vidare utan 
deltagarens samtycke; samt nyttjandekravet som betyder att information från 
medverkande personer enbart får användas i forskningssyfte.  

 
En annan viktig etisk aspekt vid val av litteratur var att inkludera studier oavsett 
om de gav stöd till eller sade emot den här studiens författares antaganden. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:70) påpekar att de inte är 
etisk att undersöka ett givet problem enbart från ett perspektiv.  
 
Litteraturen som valdes till den här studien har tidigare kritisk granskats i 
förhållande till etiska principer. Med kritisk granskning i det här fallet menas att 
alla avhandlingar och artiklar har genomgått peer-revew där hänsyn till de 
etiska principerna togs. Utöver peer-revew finns det i varje avhandling en 
beskrivning av hur författaren har förhållit sig till de forskningsetiska 
principerna. Artiklarnas författare var förpliktade av utgivarnas krav att följa de 
etiska aspekterna. Om det hade visat sig under den initiala läsningen att någon 
av texternas författare inte följde de forskningsetiska principerna skulle texten 
tagits bort.   

 
 

4.2 Reliabilitet och validitet 
Kihlström (2007:164) menar att validiteten kan mätas genom studiens 
kommunicerbarhet så att alla inblandade samt läsaren ska kunna förstå och 
kontrollera studiens utfall. Eliasson påpekar att när en studie kallas valid 
innebär det att studien är giltig, det vill säga att den mäter det som författarna 
tog på sig att mäta i syftet (Eliasson 2007:16). Reliabilitet härstammar från 
engelska rely on som betyder på svenska lita på (Eliasson 2007:14). En studies 
reliabilitet handlar om studiens trovärdighet, dvs. om det finns möjlighet att 
upprepa undersökningar och om utfallet blir likadant. En studie som har en hög 
reliabilitet är en studie som går att upprepa och som ger samma eller likande 
resultat (Kihlström 2007:164).  

 
 

4.3 Studiens design 
Systematisk litteraturstudie är denna studiens metod. Metoden är ett verktyg, 
som används vid genomförandet av en vetenskaplig studie, detta verktyg 
används för att samla data. Metoden säkerställer ramar för hur data samlas, 
organiseras och tolkas (Larsen 2009:19). Den här studien är en systematisk 
litteraturstudie som har som mål att redovisa ett resultat utifrån granskning av 
flera andra studier som berör liknande frågeställningar inom samma 
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forskningsområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:24). I en 
systematisk litteraturstudie ska det tydligt framgå hur de vetenskapliga texterna 
valdes, dessutom ska valet av litteraturen motiveras. Alltså vilka sökord som 
valdes och varför dessa valdes, samt vilken strategi som använts för att söka. 
Forskarens ska även välja ut den mest lämpade litteraturen för att besvara 
studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:19–
28).  Litteraturen ska sökas bland vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 
Sedan ska texterna granskas och analyseras med studiens frågeställningar som 
utgångspunkt. Slutligen ska ett resultat redovisas och slutsatserna beskrivas i ett 
diskussionsavsnitt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:23).   En 
systematisk litteraturstudie betecknas av hög tillförlitlighet på grund av 
kvalitetsgranskning som görs av utvald litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:29). 

 
 
 

4.4 Urval  
Det första som gjordes i sök- och urvalsprocessen var att välja kriterier för 
sökord. Sedan valdes databaser och databassökning genomfördes. Därefter 
lästes litteratur igenom och en urvalsprocess genomfördes i flera steg. Till slut 
lades fokus på att granska de valda studiernas redovisning av etiska 
överväganden samt en innehållsanalys av den valda litteraturen (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:83).  

 
 

4.4.1 Sökord  
I sökprocessen användes sökord som hade tagits fram med hjälp av PICOC 
metoden. PICOC är en förkortning och står för P –Population, I – Intervention, 
C – Control, O – Outcome och C – Context (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:71). Studiens population utgörs av grundskolans elever, 
eftersom det är deras lärande som undersöktes, intervention handlar om olika 
arbetssätt som kan användas för att stödja elevers begreppsbildning, controll 
används inte för den här studien, kontexten är kemi och outcome, eller med 
andra ord, utfall var elevers inlärning av begrepp inom kemiämnet. Orden som 
användes vid sökningen var: begrepp, begreppsbildning, begreppsförmåga, 
kemi, grundskola, naturvetenskap, naturvetenskapligt arbetssätt, samt ordens 
motsvarigheter på engelska beroende på sökmotorns krav: concept, 
conceptualization, chemistry, elementary school, primary school och science 
education. Alla dessa ord står i direkt koppling till studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
 
4.4.2 Databaser 
Databaserna som användes till att söka litteratur var NorDiNa, Eric (Ebsco) 
och Summon. Dessa databaser är tillgängliga genom Högskolan Dalarnas 
bibliotek. Litteratur söktes också i databasen avhandlingar.se.  

 
NorDiNa, Nordic Studies in Science Education, är en tidskrift som publicerar 
naturvetenskapsdidaktiska artiklar. NorDiNas sökmotor valdes ut eftersom alla 
artiklar som publiceras där har genomgått peer-review vilket ger en 
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kvalitetsgaranti (Naturfagsenteret u.å.). ”Peer-review” innebär att källan har 
expertgranskats för publiceringen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:61) och därför är en trovärdig källa. 

 
Eric (Ebsco) The Education Resources Information Centre, är en databas som 
innehåller pedagogiska och psykologiska texter av olika typer: böcker, artiklar, 
rapporter, avhandlingar m.m. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:75) där möjligheten finns att välja ”peer-review” vid sökning av källor.   

  
Summon är en databas som är åtkomlig via Högskolan Dalarnas biblioteks 
websida. Det digitala biblioteket ger tillgång till alla dess digitala verk och 
möjlighet finns att göra hemlån av litteratur (Högskola Dalarna 2017).   
 
Avhandlingar.se är en databas som samlar svenska doktorsavhandlingar och 
licentiatavhandlingar (Avhandlingar.se 2017). Avhandlinga.se är en relevant 
databas för den här studien därför att den innehåller naturvetenskapsdidaktiska 
avhandlingar.  

 
 

4.4.3 Avgränsningar 
Tanken med studien var att den skulle rikta sig huvudsakligen mot 
kemiundervisningen i grundskolans tre första år. Det visade sig dock att det 
inte fanns tillräcklig med relevanta studier med fokus mot dessa årskurser. 
Studien avgränsades därför till att inkludera studier gjorda i grundskolan upp 
till årskurs 8.  Ytterligare en avgränsning var att alla sökningar filtrerades med 
“peer-review”, för att försäkra att forskning av god kvalitet valdes ut. Vid 
litteratursökningarna användes både svenska och engelska ord och fraser. Detta 
för att få en bredare tillgång till litteraturen. Därför utgör både svensk- och 
engelskspråkig litteratur grunden för denna studie. Både svenska och 
internationella texter inkluderades i denna studie. Dessutom begränsades inte 
studiens sökresultat av årtal.  

 
 

4.4.4 Sök- och urvalsprocess 
Vid sökningen användes alltid samma sökord som utgångspunkt i alla baser. 
Sökning påbörjades med sökorden naturvetenskap/science education och 
naturvetenskapligt arbetssätt/scientific approach. De orden i databaser Eric 
(Ebsco), Avhandlingar.se och Summon gav tusentalsträffar och relevant 
filtreringen av träffar hade visat sig omöjligt. Databasen Nordina gav 143 
respektive nio träffar som alla var irrelevanta för denna studie. Därför 
förflyttades fokus från de två fraser vidare till begrepp och motsvarande 
engelsk version concept. Sökningens resultat ledde till ändringar i sökfraser för 
att begränsa sökområde eller för att utvidga det. Första sökningen gjordes i 
tidskriften NorDiNas databas och sökorden begrepp respektive concept 
användes vilket gav en respektive 26 sökträffar. Utav dessa valdes fyra artiklar 
ut.  Sökningen i Eric Ebsco, en engelskspråkig databas krävde en mer specifik 
sökning varvid sökordet concept kombinerades med orden chemistry och 
elementary school. Sökningen gav 212 träffar. Bland alla träffar hittades sju 
relevanta textkällor för studien som lästes i full-text. Av dessa sju texter valdes 
fyra för mer djupgående läsning. Databasen Avhandlingar.se söktes igenom 
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med hjälp av orden begreppsbildning respektive concept. I den här databasen 
hittades tre relevanta doktorsavhandlingar. Databasen Summon gav noll träffar 
på sökorden: kemi begrepp grundskola och tusentals träffar på de engelska 
motsvarigheterna: chemistry, concept, elementary school, av dessa lästes ca 
100 titlar och 54 abstract men ingen titel valdes ut för vidare läsning.  
 
Härnedan kommer sammanställning av sökprocessen (Tabell 1). Sökningen 
med de två första fraser naturvetenskap/science education och 
naturvetenskapligt arbetssätt/scientific approach inkluderas inte i tabellen 
eftersom sökprocessen med dessa sökfraser inte gav något relevant resultat i 
någon av databaserna.  
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av sökprocess. 

 
 

Till slut valdes elva titlar, fyra doktorsavhandlingar och sju artiklar, ut för 
ingående läsning, och av dessa valdes sedan sju texter, tre doktorsavhandlingar 
och fyra artiklar som grund för denna studie. Litteraturen valdes ut med hjälp 
av nyckelbegreppen: kemi, begrepp och grundskola och även dess engelska 
motsvarigheter. Relevansen bedömdes i första steg utifrån titeln och i nästa 
steg utifrån abstracts och i sista steg efter läsningen av hela texter. Artiklar och 
avhandlingar som bedömdes som inte relevanta valdes bort. I fall titeln inte 
hade relevans till nyckelbegreppen valdes den bort vid första sökningsskedet. 
Under läsning av abstrakts lades huvudfokus fortfarande på nyckelbegreppen 
men också på målgrupp för studien. De texter som inte handlade om 
grundskolan valdes bort. Trots att ett av nyckelorden var ”grundskola” fanns 
det många träffar som inte hade ett didaktiskt innehåll som också valdes bort 
direkt. Den slutliga läsningen lade huvudfokus kring de lästa texternas relevans 
till den här studiens frågeställning. Utifrån denna fråga togs beslutet om att de 
texterna som på bästa sätt besvarade frågeställningen valdes ut för att bilda 
grunden för den här systematiska litteraturstudien.  

 

Databas Sökord Avgräns-
ning 

Träffar Titlar Abs- 
tract 

Full-
text 

Vald Typ

NorDiNa Begrepp - 1 1 1 0 0 -
NorDiNa Concepts - 26 26 11 6 4 artiklar

Eric (Ebsco) Chemistry, 
concept, 
elementary 
school  

Peer-
review 

212 212 150 7 4 artiklar, 
avhandlingar

Avhandlingar.se begreppsbildning - 7 6 2 1 1 avhandling

Avhandlingar.se Concept, 
primary school 

- 41 39 8 2 2 avhandling
 

Summon Kemi begrepp 
grundskola 

Peer-
review 

0 - - - - -

Summon Chemistry, 
concept, 
elementary 
school 

Peer-
review 

11 302 100 54 - - -
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4.4.5  Vald litteratur  
Sökningarna resulterade i fyra artiklar och tre avhandlingar (Tabell 2) som 
utgör resultatet för den här studien. Alla dessa texter tar alla upp olika 
begreppsbildningsprocesser.   
 
Tabell 2. Sammanställning av valda litteraturen med författare, titlar, 
publicerings år, databas och sökord.  

 Författare Titel Årtal Databas Sökord

 Artiklar   
1. Nataša Rizman 

Herga, 
Branka Čagran, 
Dejan Dinevski 

 

Virtual laboratory in the 
role of dynamic 

visualization for better 
understanding of 

chemistry in primary 
school. 

 

2016 Eric (Ebsco) Chemistry 
Concept* 

Elementary 
School 

 

2. Haluk Özmen,  
Gökhan 

Demircioglu, 
Yasemin 

Burhan, Akbar 
Naseriazar, 

Hülya 
Demircioglu  

 

Using laboratory 
activities enhanced with 

concept cartoons to 
support progression in 
students’ understanding 
of acid-base concepts. 

2012 Eric (Ebsco) Chemistry 
Concept* 

Elementary  
School 

 

3. Emma 
Weitkamp, 

 Frank Burnet 
 

The Chemedian brings 
laughter to the 

chemistry classroom. 

2007 NorDiNa Concepts 
 

4. Leman Tarhan ,  
Yıldızay Ayyıldız 

,  
Aylin Ogunc 
 Burcin Acar 

Sesen 
 

A jigsaw cooperative 
learning application in 
elementary science and 

technology lessons: 
physical and chemical 

changes. 

 

2013 Eric (Ebsco) Chemistry 
Concept* 

Elementary 
School 

 

 Avhandlingar   

5. Annie-Maj 
Johansson 

 

Undersökande 
arbetssätt i NO-
undervisning i 

grundskolans tidigare 
årskurser. 

 

2012 Avhandlingar.se Concept
Primary school 

6. Helena Näs Teaching 
photosynthesis in a 
compulsory school 
context students’ 

reasoning, 
understanding and 

interactions. 
 

2010 Avhandlingar.se Concept 
Primary school 
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4.4.6 Kvalitetsgranskning 
Alla texter som är underlag för denna studie har genomgått kvalitetsgranskning 
genom peer-review innan publicering.  Tidskriften NorDiNa publicerar enbart 
titlar som har genomgått peer-review. Doktorsavhandlingarna är per automatik 
kvalitetsgranskade i samband med opponeringen och litteraturen vald med 
hjälp av sökmotorn Eric Ebsco filtrerades genom peer-review som tillval. Alla 
texter som valdes till denna studie kan därför anses vara tillförlitliga och av 
god kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:61).  
 
Förutom att välja litteratur som genomgått peer-review gjordes en granskning 
av huruvida etiska överväganden hade utförts av författarna till litteraturen 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:70). Två av avhandlingarna, 
Johansson (2012) och Näs (2010), hade tydliga beskrivningar av författarnas 
etiska överväganden och bedömdes därför vara av god kvalitet i detta 
hänseende. Den tredje avhandlingen, Österlind (2006), innehöll även den en 
del där författaren kort upplyste om etiska antaganden. Artiklael av Weitkamp 
och Burnet (2007) kommer från tidskriften NorDiNa, vilken har egen guide för 
etiska övervägande. Där utrycks det tydlig att artiklar som publiceras hos 
NorDiNa måste följa de etiska reglerna som tidskriften kräver 
(Naturfagsenteret u.å.). Andra artiklar hittades i databasen Erik Ebsco och 
publicerades av olika vetenskapliga tidskrifter. Artikel av Rizman Herga, 
Cagran och Dinevski (2016) publicerades av tidskriften Eurasia Journal of 
Mathematics, Science & Technology Education. Tidskriften har en tydlig 
policy för vilka etiska normer som författarna ska följa för att kunna publicera i 
tidskriften (iSER Publications 2017). Artikel av Tarhan, Ayyıldız, Ogunc, Acar 
Sesen (2013) publicerades i tidskriften Research in Science & Technological 
Education.  I tidskriftens anvisningar för författare anger tidskriften att det är 
av vikt att ”the manuscript contains nothing that is abusive, defamatory, 
libellous, obscene, fraudulent, or illegal” (Taylor & Francis group 2017). 
Författarna måste tänka på att artiklar som de lämnar till publiceringen inte får 
innehålla något skymfande, nedsättande, kränkande, oanständigt, bedrägligt 
eller olagligt innehåll. Den sista av artiklarna som är skriven av Özmen mfl. 
(2012) är publicerade i Asia - Pacific Forum on Science Learning and 
teaching, en vetenskaplig webbaserad tidskrift. På hemsidan av Asia-Pacific 
Forum Science Learning and Teaching (Asia-Pacific Forum Science Learning 
and Teaching 2016) finns information att de är en produkt av EBSCO 
Publishing som i sin tur har som möjlighet att välja ”peer-review” som 
avgränsning vid litteratursökning. Att texten har kritiskt granskats av andra 
oberoende forskare är en beteckning på att den har hög tillförlitlighet 
(Eriksson, Barajas, Forsberg & Wengström 2013:61) 

 
Med de premisserna anses den valda litteraturen vara av tillräckligt god 
kvalitet för att utgöra ett bra underlag för denna studie.  

7. Karolina 
Österlind 

 

Begreppsbildning i 
ämnesövergripande och 
undersökande arbetssätt 
 

2006 Avhandlingar.se begreppsbildning
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4.5  Presentation och analys av vald litteratur  
I det här avsnittet kommer den valda litteraturen att presenteras och analysen 
av litteraturen att beskrivas. Presentation av litteraturen innebär, i det här fallet, 
information om titel och författare (författarna), publiceringsställe, 
publikationens typ, en kort sammanfattning av innehållet samt en kort 
motivering av textens relevans för denna studie.  

 
 

4.5.1 Presentation av litteratur 
Författare & titel: Rizman Herga N., Čagran B., Dinevski D. (2016), Virtual 
laboratory in the role of dynamic visualization for better understanding of 
chemistry in primary school. 
Publicering: Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology, 
Education 
Typ: Vetenskaplig artikel.  
Sammanfattning: Artikelns syfte var att undersöka hur arbete med det 
virtuella laboratoriet påverkade 12- och 13-åringars (årskurs 6) kunskaper 
inom ämnet kemi på en skola i Slovenien. Eleverna skulle lära sig om 
materiens kemiska egenskaper och kemiska förändringar. Forskarna 
fokuserade mest på undersökning av elevernas utveckling av abstrakta kemiska 
kunskaper på submikroskopisk nivå (dvs. det som är osynligt även under ett 
vanligt mikroskop). Empiri samlades utifrån undervisning i två elevgrupper där 
en grupp fick traditionell undervisning och den andra gruppen (kontrollgrupp) 
fick arbeta med ett virtuellt laboratorium.   
Relevans: Studien gäller kemiundervisning i grundskolan och undersöker på 
vilket sätt användning av digitala medier påverkar elevernas begreppsbildning, 
vilket korresponderar väl med den här studiens frågeställning. 
  
 
Författare & titel: Özmen H., Demircioglu G., Burhan Y., Naseriazar A., 
Demircioglu H. (2012), Using laboratory activities enhanced with concept 
cartoons to support progression in students’ understanding of acid-base 
concepts.  
Publicering: Karadeniz Technical University. 
Typ: Vetenskaplig artikel. 
Sammanfattning: Artikeln handlar om kemiundervisning om baser och syror. 
Deltagande i studien var elever i årskurs 7 (13 och 14-åringar). Forskarna ville 
testa ifall concept cartoons förstärker det traditionella laborativa arbetet och 
om eleverna förbättrar sin begreppsuppfattning (conceptual change) vid 
kombinering av dessa två undervisningsmetoder, dvs. laborativt arbete och 
concept cartoons.  Studien visar att concept cartoons i samverkan med 
laborativt arbete förbättrar elevernas förståelse av begrepp men att metoden 
även behöver utvecklas för ännu bättre kunna stödja elevers lärande.  
Relevans: Studien ger tydliga exempel på hur undervisningen kan lyfta elevers 
begreppsförmåga med hjälp av visualisering av begrepp och experiment.  

 
 

Författare & titel: Weitkamp E., Burnet F. (2007), The Chemedian brings 
laughter to the chemistry classroom. 
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Publicering: International Journal of Science Education. 
Typ: Vetenskaplig artikel. 
Sammanfattning: Artikeln syftar till att belysa vikten av användningen av 
berättelser för elevernas förståelse av begrepp inom naturvetenskapen. 
Studiens berättelse är i form av en serie som handlar om en påhittad figur i en 
elevnära värld som hittar lösningar för att hjälpa de som är svagare. Karaktären 
övervinner olika hinder med hjälp av vetenskapliga kunskaper. Serien 
skapades som ett sätt att föra kemin närmare eleverna. Studien inbegrep över 
150 barn i åldern 7 till 10 år. Studien visar att en berättelse kan ge upphov till 
frågor kring kemiska fenomen. Bristen i metoden var att barnen hade 
svårigheter med att generalisera kunskapen.  
Relevans: Artikeln visar att det finns en viss koppling mellan 
begreppsbildning och användningen av berättelser i undervisningen.   
 
 
Författare & titel: Tarhan L., Ayyıldız Y., Ogunc A., Acar Sesen B. (2013), A 
jigsaw cooperative learningapplication in elementary science and technology 
lessons: physical and chemical changes. 
Publicering: Research in Science & Technological Education. 
Typ: Vetenskaplig artikel. 
Sammanfattning: Artikelns syfte var att undersöka om jigsaw som 
undervisningsmetod skulle förbättra elevernas förståelse av och förebygga 
eventuella missuppfattningar av begrepp kopplat till fysiska och kemiska 
förändringar. Studien fokuserade på elever i årskurs 6 (motsvarande årkurs 5 i 
Sverige). Det deltog ungefär 60 elever i studien och hälften av de placerades i 
en kontrollgrupp och den andra hälften i en experimentell grupp.  Forskarna 
belyste om att elever ofta hade egna uppfattningar gömda under de 
vetenskapliga begreppen.  
Relevans: Artikeln problematiserar missuppfattningar av begrepp och 
begreppsförändringar som utgör en väsentlig del av den här studiens 
frågeställning. 
 
Författare & titel: Johansson A.-M. (2012), Undersökande arbetssätt i NO-
undervisning i grundskolans tidigare årskurser. 
Publicering: Stockholms Universitet. 
Typ: Doktors avhandling, sammanläggningsavhandling av fyra artiklar. 
Sammanfattning: Avhandlingens delstudie fyra är mest relevant för den här 
studien varav sammanfattningen nedan gäller enbart denna studie.  Delstudiens 
syfte var att undersöka lärandeprogression med fokus på hur lärare organiserar 
undervisningens syften och hur detta påverkar undervisningens innehåll. 
Delstudiens utgångspunkt var observationerna gjorda i klassrummet på elever 
och pedagoger i årskurserna F-3. Klassrumsmomenten filmades för att sedan 
analysera och sammanställa givet data. Författaren lyfter vikten med syftens 
organisering och kontinuiteten. 
Relevans: Författaren berör viktiga processer som gynnar begreppsinlärning.  

 
 

Författare & titel: Näs H. (2010), Teaching photosynthesis in a compulsory 
school context students’ reasoning, understanding and interactions. 
Publicering: Umeå Universitet 
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Typ: Doktors avhandling, sammanläggningsavhandling av fyra artiklar. 
Sammanfattning: Avhandlingens syfte var att undersöka och analysera 
elevernas resonemang och förståelse gällande fotosyntesen. Studien omfattade 
både yngre och äldre grundskoleelever. Forskare undersökte elevernas 
förståelse uttryckt i skriftliga och muntliga produktioner.  Författaren 
diskuterar elevernas användning av biologiska och (bio)kemiska begrepp som 
stomata (klyvöppningar), växtcell, gas och koldioxid.  
Relevans: Denna avhandling berör bland annat frågor om vikten av 
sammanhang för elevernas inlärning av begrepp. Författaren beskriver också 
lärarens roll och de känslomässiga aspekterna vid begreppsbildning.   

 
 

Författare & titel: Österlind K. (2006), Begreppsbildning i 
ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. 
Publicering: Stockholm Universitet 
Typ: Doktorsavhandling, sammanläggningsavhandling som innefattar tre 
artiklar.   
Sammanfattning: Avhandlingens syfte var att undersöka elevernas skapande 
av sammanhang vid inlärningsprocessen. Forskare undersökte också hur detta 
sammanhang påverkar elevernas förståelse av undervisningens innehåll. 
Dessutom hade studien som mål att utforska organisation av 
ämnesövergripande undervisning och undersökande arbetssätt och se hur det 
bidrar till elevernas skapande av ett sammanhang. Avhandlingen består av tre 
artiklar som i sin tur behandlar 1) elevernas begreppsbildning vid arbete med 
växthuseffekten, 2) sammanbindning av teori och praktik under arbete med 
förorening av sötvatten och 3) känslomässiga faktorer som påverkar elevernas 
begreppsbildning. 
Relevans: Avhandlingen berör, för denna studie, relevanta frågor om 
begreppsbildning i olika klasrumsklimat och hur det påverkar förståelse för 
fenomen och begreppsbildning. 

 
 

4.5.2 Analys 
I det här avsnittet presenteras analysen av den valda litteraturen gentemot 
studiens frågeställning: Vad har visat sig vara betydelsefullt för elevers 
begreppsbildning inom kemi, enligt tidigare forskning? Dessutom beskrivs i 
detta avsnitt olika teman som tagits fram efter en noggrann innehållsanalys av 
de valda texterna.  
 
En innehållsanalys är en process där den valda litteraturen granskas och 
relevansen övervägs för att försäkra bästa möjliga utfall.  Att genomföra en 
innehållsanalys innebär att den utvalda litteraturen granskas och teman 
(mönster) systematiskt identifieras och sammanfattas (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013:147).  Med fokus på studiens syfte lästes den 
valda litteraturen ett flertal gånger för att genomföra en grundlig analys av 
texterna. Det relevanta innehållet sammanfattades för att underlätta analysen. 
Analysen ledde till identifikation av de teman som besvarade studiens 
frågeställning. Därefter granskades och jämfördes likheter och skillnader 
utifrån de olika teman som framkommit vilket resulterade i sex valda teman.        
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Nedan presenteras funna teman som var relevanta för den här studien. Tabell 3 
visar litteraturens koppling till utvalda teman. Ett X i rutorna anger att 
information som kopplar till temat förekommer i angiven litteratur. Bokstäver 
A – E står för följande teman: 
 
A) Laborativt arbete för att konkretisera kemins begrepp 
B) Lärarens betydelse för elevers begreppsbildning 

C) Betydelsen av att sätta begrepp i ett sammanhang 

D) Att visualisera abstrakta begrepp 

E) Vikten av känslomässiga faktorer för begreppsbildning 

Tabell 3. Temafördelning 
Teman–> A B C D E 

 
1) Nataša Rizman Herga,  

Branka Čagran, 
Dejan Dinevski, 

2016. 
 

X - - X - 

 
2) Haluk Özmen,  

Gökhan Demircioglu, Yasemin Burhan, 
Akbar Naseriazar, Hülya Demircioglu,  

2012. 
 

X X - X - 

 
3) Emma Weitkamp, 

 Frank Burnet, 
2007. 

 

X - X X X 

 
4) Leman Tarhan ,  
Yıldızay Ayyıldız ,  

Aylin Ogunc 
 Burcin Acar Sesen, 

2013. 
 

- - X - X 

 
5) Annie-Maj Johansson, 

2012. 
 

X X X - X 

 
6) Helena Näs,  

2010. 

X X X X X 

 
7) Karolina Österlind, 

2016. 
 

- - X - X 
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5. Resultat 
I det här avsnittet redovisas för resultat för under analysen funna teman och 
varje tema utgör en separat rubrik. Dessa rubriker är: laborativt arbete för att 
konkretisera kemins begrepp, lärarens betydelse för elevers begreppsbildning, 
betydelsen av att sätta begrepp i ett sammanhang, att visualisera abstrakta 
begrepp, vikten av känslomässiga faktorer för begreppsinlärning, och att knyta 
vardagliga begrepp till vetenskapliga. Avslutningsvis finns det en 
sammanfattning av resultatet av samtliga teman.  

 
 

5.1 Laborativt arbete för att konkretisera kemins begrepp 
Laborativt arbete lyfts i flera artiklar upp som ett arbetssätt för att konkretisera 
kemins begrepp. Rizman Herga, Cagran, Dinevski (2016:593) framhåller att 
laborativt arbete är det mest effektiva arbetssättet för att uppnå kunskaper i 
kemi. ”The most effective basic method when acquiring chemistry knowledge 
is the experimental and laboratory work” (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 
2016:593). Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna i denna studie lyfter att 
det laborativa arbetet kan utvecklas så att elevernas förståelse för kemiska 
fenomen och begreppsbildning förbättras. Lärarna/deltagarna i olika studier 
understryker dock att laborativt arbete är NO-undervisningens grundpelare 
(Weitkamp & Burnet 2007:1921).  I Weitkamp och Burnet (2007:1921) studie 
uttrycker sig lärarna tydlig om att andra arbetssätt kan vara en förstärkning av 
det laborativa arbetssättet i kemiundervisningen men att de inte vill gå ifrån det 
laborativa arbetet helt, då de ser laborationer som det bästa sättet att lära om 
kemiska fenomen och begrepp. 
 
Även Özmen m.fl. (2012:15) hävdar att det laborativa arbetet vid undervisning 
om baser och syror inom kemi förbättrar elevernas förståelse och 
begreppsförmåga. Även om de sedan ger exempel på en möjlig utveckling och 
förbättring av detta arbete så slutar de aldrig framställa det laborativa arbetet 
som startpunkt för utveckling av elevernas förståelse för kemins fenomens och 
begrepp. Johansson (2012:41) beskriver att det laborativa arbetet ger 
möjligheten för eleverna att uppleva de kemiska fenomenen med flera sinnen, 
fantasi och kreativitet som i sin tur förstärker elevernas begreppsbildning. 
Författaren skriver att eleverna upplever att det är svårt att möta nya begrepp 
och att laborationer är ett sätt för elever att ta till sig de nya begreppen och 
skapa en förståelse för dessa (Johansson 2012:41). Näs (2010:58) lyfter i sin 
studie att det laborativa arbetet möjliggör tillfällen för diskussion som skulle 
kunna stödja elevers förståelse för de ”nyvunna” begrepp. Näs (2010:63) 
menar att lärare bör ge eleverna mer talutrymme vilket skulle ge dem möjlighet 
att utvidga sitt resonemang kring naturvetenskapliga begrepp och fenomen.  
Det är först när elever pratar om kemiska sammanhang och knyter ihop det 
med vardagliga erfarenheter som de utvecklar sin förståelse för kemiska 
begrepp och fenomen (Näs 2010:63). 

 
 

5.2 Lärarens betydelse för elevers begreppsbildning 
Både Johansson (2012), Näs (2010) samt Özmen m.fl. (2012) lyfter samtliga 
lärarens betydelse för elevers begreppsbildning i kemi. Lärarens uppgift är att 
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knyta ihop det praktiska arbetet med det teoretiska innehållet för att stödja 
elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp och fenomen (Johansson 
2012:55). Det är lärare som bär ansvaret för att i diskussioner lägga fokus på 
det som laborationen syftar till för att stödja elevers lärandeprogression 
(Johansson 2012:56). Näs (2010:61) belyser att när en lärare förstår sina 
elevers resonemang och funderingar så kan hen leda diskussionen och arbetet, 
förstärka med metaforer och inspirera så att eleverna bättre förstår nya kemiska 
begrepp. Johansson (2012:56) anser också att lärarnas och elevernas delade 
erfarenheter är av betydelse för elevernas inlärning. Det gemensamma 
genomförandet av laborationer ger tillfälle att diskutera utfallet och på det 
sättet förstärka elevernas inlärning. Lärarnas didaktiska kunskaper är även av 
betydelse för elevernas förståelse av begrepp. Özmen m.fl. (2012:16) förklarar 
att lärarna ofta tror att om de förklarar detaljerat så bör elever enkelt förstå 
innehållet men så är inte fallet. Ofta räcker det inte med muntliga förklaringar, 
för de ändrar inte elevernas begreppsliga missuppfattningar (Özmen m.fl. 
2012:16). Exempelvis kemiska begrepp som beskriver det som finns på 
mikroskopisk nivå och som inte är synliga med blotta ögat behöver bli 
förklarade på fler sätt än enbart genom muntlig förklaring. Näs (2010:62) 
påpekar att lärarna behöver förbättra sin ämneskunskap inom naturvetenskap 
då det inte räcker med enbart didaktiska kunskaper då forskning visat att 
eleverna har större förutsättningar att lära sig naturvetenskap av lärare med hög 
ämneskompetens (Näs 2010:60).  
 
 

5.3 Betydelsen av att sätta begrepp i ett sammanhang 
Österlind (2016), Näs (2010), Weitkamp och Burnet (2007), Johansson (2012), 
samt Tarhan m.fl. (2013) lyfter alla betydelsen av att kemiska begrepp sätts i ett 
sammanhang för att stödja elevernas begreppsinlärning.  

 
Begreppsbildning förekommer när eleverna differentierar olika innebörder av 
samma begrepp, då sker det en begreppsförändring (Österlind 2006:60). 
Begreppsförändring är när ”elever i läroprocessen överger sina spontant 
utvecklade föreställningar, så kallade alternativa referensramar, till förmån för 
mer vetenskapligt grundade begrepp” (Österlind 2006:46). För att 
begreppsförändring ska ske behövs det ett sammanhang där eleverna kan 
identifiera den nya betydelsen av begreppet.  Österlind (2006:58) beskriver att 
olika sammanhang anger olika betydelser för begreppen, exempelvis kan 
katalysator betyda ett ämne som påskyndar en kemisk process men i ett annat 
sammanhang kan det innebära ett avgasreningsverk i bilen. Eleverna, försöker, 
oavsett deras förståelse, alltid att sätta ett begrepp i ett sammanhang (Näs 
2010:59, Österlind 2006:58). För att kunna orientera sig i ett vetenskapligt 
område finns det alltså ett behov för ett sammanhang (Österlind 2006:54). Att 
eleverna kan ha svårigheter med deltagande i undervisningen kopplar Österlind 
(2006:56) till att de inte kan kontextualisera de nya begreppen i undervisningen. 
Även Johansson (2012:58,59) menar att begrepp och fenomen måste behandlas 
och sättas i ett sammanhang. Lektionens syfte bör alltid specificeras (Johansson 
2012:47) vilket bidrar till att skapa ett sammanhang för eleverna. Forskning 
visar att eleverna inte alla gånger vet undervisningens mål och om de inte 
förstår det så kan de lätt hamna i en situation att de gissar i stället för att läsa av 
det de ser (Johansson 2012:54). På detta sätt kan begreppsbildning utebli.  
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Österlind fokuserar i sin avhandling på att bristande kontextualisering skapar 
problem för elevers begreppsförståelse, hon framhåller dock att sammanhanget 
kan men inte behöver vara elevnära (Österlind 2006:56). Weitkamp och Burnet 
(2010:1920) däremot diskuterar vikten med ett elevnära sammanhang. I sin 
undersökning skapade de en tecknad serie som handlade om fotboll där ett 
kemiskt innehåll utgjorde en viktig del av berättelsen. I deras forskning 
användes en tecknad serie för att utveckla elevers förståelse för kemiska 
begrepp och fenomen. Forskarna skapade en egen tecknade serie som lästes 
tillsammans med eleverna. Den tecknade serien handlade om en tioåring, busig 
flicka som anlände från en annan värld och som gjorde roliga kemiska tricks 
och ändrade materiens egenskaper, ändrade gräs till is osv. för att påverka 
poängställningen i fotbollsmatcher (Weitkamp & Burnet 2007:1914, 1915). 
Den aktuella undervisningen handlade om materials/substansers egenskaper, 
eleverna fick träna på att beskriva olika material, exempelvis metall och trä. 
Forskarna påstår att det var på grund av detta elevnära fotbollstema som 
undervisningen blev framgångsrik i relation till elevernas begreppsbildning. 
Däremot gav detta undervisningsupplägg utrymme för förbättringar då eleverna 
förstod det kemiska innehållet och lärde sig nya begrepp men hade svårt att 
generalisera denna kunskap (Weitkamp & Burnet 2010:1922).  
 
Ett annat sätt att skapa ett sammanhang är att ge eleverna ett sådant 
inlärningstillfälle där eleverna skapar sitt eget lärande. Tarhan m.fl. (2013:197) 
påstår att Jigsaw är en bra lösning för elevernas begreppsutveckling då den 
metoden kräver att eleverna inte bara förklarar ett visst begrepp för sig själv 
men även är tvungna att redovisa begreppet för andra elever vilket förstärker 
deras förståelse och gynnar memorering av nya begrepp och fenomen (Tarhan 
m.fl. 2013:198–199). Jigsaw är en undervisningsmetod där elever delas in i så 
kallade hemgrupper. Eleverna i hemgruppen tilldelas olika delar av samma 
material. De får sedan leta efter elever från andra hemgrupper som fått liknande 
uppgifter för att bilda en expertgrupp. I expertgrupperna arbetar eleverna 
tillsammans och skapar ett sammanhang för att utveckla sina kunskaper om ett 
visst fenomen och för att bygga sitt begreppsförråd. Deras nya kunskaper och 
begrepp befästs sedan igen när de redovisar inför sin hemgrupp (Tarhan m.fl. 
2013:186). Tarhan m.fl. undersökte elevernas begreppsförändring när det gäller 
undervisning kopplat till kemiska förändringar. Forskarna upptäckte att 
elevernas engagemang i inlärningsprocessen genom att undersöka, analysera, 
ifrågasätta och lära ut gjorde processen mer meningsfull för eleverna själva 
(Tarhan m.fl. 2013:199). Forskarna såg även att missuppfattning av ett begrepp 
kunde orsaka problem med att förstå ett naturvetenskapligt fenomen (Tarhan 
m.fl. 2013:198). 

 
 

5.4 Att visualisera abstrakta begrepp   
Flera av de utvalda artiklarna lyfter betydelsen av att på olika sätt visualisera 
abstrakta begrepp för att stödja elevers lärande i kemi (Rizmen m.fl. 2016, 
Özmen m.fl. 2012, Näs 2010, Weitkamp & Burnet 2007). Rizman Herga, 
Cagran, Dinevski (2016:602) beskriver användandet av ett virtuellt 
laboratorium i kemiundervisningen. I sin undersökning använde forskarna det 
virtuella laboratoriet för att undersöka om det skulle förbättra elevernas 
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fenomensförståelse vilket är nära förknippat med begreppsbildning. Eleverna 
arbetade med kemiska substanser, deras egenskaper, förändringar och kemiska 
föreningar. Eleverna fick undersöka de kemiska substanserna på tre olika 
kemiska nivåer: 1) symbolisk, 2) mikroskopisk, och 3) submikroskopisk nivå. 
Det svåraste för eleverna var förståelsen av den submikroskopiska nivån, dvs. 
den nivå som inte är synlig för blotta ögat eller med hjälp av ett vanligt 
mikroskop. Det interaktiva laboratoriet inte bara visualiserade det osynliga 
utan gav även möjligheten att se och undersöka det abstrakta upprepade gånger 
och på det sättet skingrades elevernas eventuella tvivel om vad som pågick. 
Slutligen konstaterade forskarna att denna visualisering signifikant förbättrade 
elevers begreppsförmåga inom (elektro)kemi: “the use of animations and 
visualisations contributes to students’ and pupils’ conceptual understanding” 
(Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:603).  
 
Även Özmen m.fl. (2012:15) konstaterar att visualisering kan förstärka det 
laborativa arbetet och ge bättre resultat för elevernas begreppsbildning. De 
undersökte en grupp elever och utvecklingen av deras begreppsförmåga i kemi 
med hjälp av concept cartoons. Concept cartoon kan översättas till svenska 
som ”teckningar av begrepp” och innebär en tecknad framställning av 
vetenskapliga fenomen eller begrepp i ett vardagligt sammanhang eller en 
tecknad framställning som förklarar vardagliga situationer med stöd av 
vetenskaplig kunskap. Tecknade karaktärer föreställer olika, alternativa åsikter, 
som ska provocera eleverna och uppmuntra dem till att delta i diskussionen om 
det naturvetenskapliga fenomenet (Özmen m.fl. 2012:3, 4). Eleverna som 
deltog i experimentet arbetade med syror och baser. De undersökte och testade 
sina tidigare föreställningar som exempelvis att syror är frätande men inte 
baser (Özmen m.fl. 2012:14). Forskarna undersökte huruvida eleverna skulle 
lära sig mer med hjälp av concept cartoons och de lyckades samla evidens som 
bekräftar att visualiseringen i form av concept cartoons förstärker elevernas 
begreppsbildning inom kemi (Özmen m.fl. 2012:18).  
 
Näs (2010) genomförde i sin studie en rad undersökningar i syfte att undersöka 
elevers förståelse för olika begrepp kopplade till fotosyntes. Hon introducerade 
användning av ett vanligt mikroskop och med hjälp av mikroskopet 
visualiserade hon begreppen stomata (klyvöppningar) och växtcell för eleverna 
för att förklara utbyte av gaser i fotosyntesprocessen. Både stomata och 
växtceller är osynliga för blotta ögat. Först vid användning av mikroskopet 
kunde eleverna förstå att både stomata och växtceller verkligen existerar, det 
vill säga visualiseringen gav eleverna i det här fallet en möjlighet att 
konkretisera det som hittills var abstrakt. Näs (2010:57) förklarar att 
visualisering av dessa begrepp främjade elevernas förståelse för fotosyntes.   
 
Även Weitkamp och Burnet (2007:1921) beskriver att visualiseringen är en 
viktig faktor för elevernas begreppsförståelse och intresse för 
naturvetenskapen. Med hjälp av tecknad serie där huvudpersonen var en flicka 
som förändrade materien kunde eleverna öva sig i beskrivningar av 
substansernas egenskaper genom att lyssna, se och använda sin fantasi vid 
lästillfällena. Weitkamp och Burnet (2007:1921) konstaterar att visualiseringen 
av kemiska begrepp och fenomen med hjälp av en tecknad serie väcker 
elevernas fantasi och på det sättet förstärks inlärningen. Författarna hävdar att 
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berättelsen kan provocera fram frågor hos eleverna alltså ge en avspark för 
utveckling av nya begrepp (Weitkamp och Burnet 2007:1921). Eleverna i 
studien förstod och kunde relatera till det specifika vetenskapliga innehållet 
men de kunde inte generalisera denna kunskap. Forskarna beskrev att en 
möjlig orsak till detta kan vara att eleverna saknade tidigare kemiska 
kunskaper, inte förstod ordleken i flickans namn Chemedian (Comedy + 
Comedian + Chemistry) och att eleverna inte var tillräckligt bekanta med 
karaktären.  
 
 

5.5 Vikten av känslomässiga faktorer för begreppsinlärning 
Känslomässiga faktorer lyfts i flera artiklar som viktiga för elevers 
begreppsinlärning i kemi (Johansson 2012, Näs 2010, Tarhan 2013). Näs 
(2010:45) berör i sin undersökning de känslomässiga faktorerna och menar att 
eleverna reagerade positiv till ett nyintroducerat undervisningsinnehåll i 
hennes studie. Undervisningen som Näs observerade handlade om 
undersökningar kopplade till förståelsen för fotosyntes. Eleverna fick bland 
annat undersöka tulpanväxter för att upptäcka blommans växtcell och stomata. 
Eleverna fick också genomföra andra experiment kopplade till förståelse av 
andra osynliga komponenter av fotosyntesen, som till exempel gaser som syre 
eller koldioxid (Näs 2010:28).  Näs (2010:45) rapporterar att eleverna var 
entusiastiska och ställde följdfrågor som ledde till livliga diskussioner vilket 
visade att eleverna ville lära sig mer. De emotionella aspekterna spelar en 
viktig roll i elevernas intresse och val av inriktning som de väljer att lägga sin 
energi på (Näs 2010:58). För att elever ska lära sig de nya begreppen ska de 
helst vara intresserade av det som de pratar om/lär sig om, för annars är risken 
stor att de tappar intresse och att lärande uteblir (Näs 2010:58). Också 
Johansson (2012:57–58) förknippar begreppsbildning med känslomässiga 
faktorer och intresse och är av den åsikten att estetiken kan leda till känslor 
som exempelvis gillande, ogillande osv. (Johansson 2012:57) och menar att 
”ett estetiskt erfarande kan (…) beskrivas med hjälp av Deweys (…) begrepp 
aesthetic experience som estetiska, praktiska, emotionella och intellektuella 
aspekter samtidigt” (Johansson 2012:59). Johansson belyser därför indirekt att 
emotionella faktorer är av betydelse när det gäller elevernas intresse för 
naturvetenskapen (Johansson 2012:57) och om eleverna inte upplever ett 
arbete/tema/fenomen estetisk positivt så tappar de intresse och kan inte 
fortsätta att arbeta (Johansson 2012:58). En positiv naturvetenskaplig 
upplevelse framhäver positiva känslor som i sin tur kan inbjuda till 
diskussioner där begreppen kan användas. Tarhan m.fl.  (2013:199) visade i sin 
forskning att när elevernas arbete framhäver positiva känslor så blir eleverna 
engagerade och att ett tydligt framsteg, däribland begreppsinlärningen, 
observeras.  

 
 

5.6 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis har resultatet i denna studie visat att det laborativa arbetet 
är viktig för begreppsbildning men att de kan utvecklas och kompletteras med 
andra arbetssätt (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016, Weitkammp & 
Burnet 2007:1921). Laborationer leder till att eleverna närmar sig begreppen 
(Johansson 2012:41) och det är läraren som ansvarar för att eleverna vet syftet 
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med laborationer och för att leda elevers utveckling åt ett rätt håll (Johansson 
2012:55, Özmen m.fl. 2012:16). Näs (2010:62) påpekar att lärarna bör 
utveckla sina didaktiska egenskaper men också sin ämneskunskap för att det är 
väsentligt för elevernas begreppsbildning. Forskning bekräftar att de kemiska 
begreppen bör sättas i ett sammanhang (Österlind 2016, Näs 2010, Weitkamp 
& Burnet 2007, Johansson 2012, samt Tarhan m.fl. 2013) men är inte enig om 
sammanhanget bör vara elevnära (Weitkamp & Burnet 2010:1920) eller inte 
(Österlind 2006:56). Sätta begreppen i ett sammanhang kan göras på olika sätt, 
till exempel med en virtuellt laboratorium som hos Rizman Herga, Cagran, 
Dinevski (2006) eller med hjälp av en tecknad serie som Weitkamp och Burnet 
(2007) gjorde eller med concept cartons som hos Özmen m.fl. (2012). Tidigare 
forskning har också upptäckt vikten med känslomässigafaktorer för 
begreppsbildning. Forskarna påstår att känslorna styr motivation hos eleverna 
och därför kan det avgöra om eleverna väljer att lära sig de nya begrepp eller 
inte (Näs 2010:45, Johansson 2012:58, Tarhan m.fl. 2013:199).  
 

 
 
 

6. Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Avsnittet delas in i 
två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion.  

 
 

6.1 Metoddiskussion 
Arbete med denna studie syftade till att besvara frågeställning på ett 
transparent sätt så att resultaten i studien skulle bli öppen för eventuell 
granskning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2014:27–31, 103,105). 
Dessutom bör en systematisk studie vara generaliserbar (Larsen 2009:71). I 
metoddiskussionsdelen diskuteras metodologiska överväganden kring studiens 
reliabilitet och validitet och undersökningens svagheter och styrkor, så kallad 
metodkritik (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013:50) för att förklara 
studiens reliabilitet och validitet.  
 
 
6.1.1 Urval- och sökprocess 
En systematisk litteraturstudie har för syfte att sammanställa data från tidigare, 
noggrann utvalda studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:31). 
Sökprocessen i ett forskningsarbete är kanske den viktigaste delen i 
metodgenomförandet för att en studie ska besvara frågeställningen på ett 
korrekt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:46). Det finns ett 
hav av vetenskapliga texter och det är svårt att orientera sig i och välja de rätta, 
speciellt när skrivandet är tidsbegränsat.  Därför var den första utmaningen att 
hitta den relevanta litteratur som kunde besvara frågeställningen. För en person 
som genomför forskningsarbete för första gången är även uppgiften att skapa 
en besvarbar frågeställning en utmaning. Sökningen pågick i flera veckor och 
resulterade i att frågeställning justerades något för som Barajas Eriksson, 
Forsberg och Wengström påstår ”konsten att söka fakta i databaser handlar om 
att formulera rätt frågor” (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013:78). 
Ett skifte av fokus skedde från det hur ett undersökande arbetssätt kan stödja 
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elevers begreppsbildning i kemi till att öppnas upp för att även inbegripa andra 
undervisningsmetoder och arbetssätt. Denna ändring gjordes då inte tillräckligt 
med litteratur påträffades med enbart undersökande arbetssätt som fokus. Det 
är dock viktigt att nämna att ”kemi” och ”begrepp” är det huvudfokus som 
åtföljde studiens syfte hela tiden.  
 
Studiens syfte och frågeställning användes för att definiera sökorden (Eriksson 
Barajas, Forsberg, Wengström 2013:83). PICO-metoden användes för att välja 
sökorden. PICO-metoden anger en struktur för val av sökorden, enligt PICO-
metoden ligger utgångspunkten i problemformuleringen för att hitta rätt 
litteratur i databaser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:71). 
PICO-metoden är en vetenskapligt framtagen metod och användning av den 
försäkrar studiens validitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:70). Slutligen valdes sökorden som var mest relevanta och olika 
databaser genomsöktes för att hitta den mest relevanta litteraturen. Tidspressen 
gjorde att synonyma sökord inte användes vilket möjligtvis kan innebära att 
relevant litteratur för denna studie missades. Databaserna genomsöktes dock 
med engelska motsvarigheter vilket gav fler sökträffar än sökning enbart med 
svenska ord. Även sökning med olika kombinationer av utvalda ord och 
ordfraser utvidgade sökresultaten. Det var fyra databaser som användes 
(NorDiNa, Eric [Ebsco], Avhandlingar.se, Summon) dock resulterade endast 
sökning i tre av dessa databaser (NorDiNa, Eric [Ebsco], Avhandlingar.se) i 
relevant litteratur för denna studie. Det kan diskuteras om tre databaser är 
tillräcklig många för att finna all relevant litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013:31), studiens tidsbegränsning gjorde att fler databaser inte 
användes. Det är dock en styrka att sökningen genomfördes i både svenska och 
internationella databaser samt att de databaser som användes gav stora chanser 
att hitta litteratur inom naturvetenskapens didaktik. Också detaljerad 
beskrivning av sökprocessen var ger denna studie en god reliabilitet (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström 2014:27–31) 
 
Även urvalsprocessen utgick från studiens problemformulering för att på det 
sättet försäkra den här studiens höga validitet (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:137). Majoriteten av de sökträffar som påträffades vid 
databassökningar behandlade lärarstudenters begreppsbildning och andra 
undersökningar inom kemiämnet som var irrelevanta för denna studies 
frågeställningar och inkluderades därför inte i studien. Sökresultat gav 
förhållandevis få träffar som fokuserade på elevers kemibegreppsbildning i 
grundskolan.  
 

 
  
 

6.1.2 Kvalitetsgranskning och Analys 
Innan analysen av litteratur börjar bör etiska överväganden i den valda 
litteraturen granskas (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013:69). Alla 
inkluderade artiklar i denna studie uppfyller kraven på etiska överväganden 
och de har därför bedömts vara av en god kvalitet, vilket stryker den här 
studiens höga reliabilitet.  
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Alla utvalda artiklar hade dessutom genomgått vetenskaplig granskning av 
oberoende forskare genom peer-review som ytterligare försäkrar texternas 
höga kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013:61). De valda 
avhandlingarna har genomgått granskning av oberoende forskare i samband 
med opponering och artiklarna som ingår i avhandlingarna har tidigare 
genomgått peer-review vilket ger stöd för att avhandlingar har en hög validitet 
och reliabilitet.  

 
Analysen av utvald litteratur, det vill säga identifiering av temana, upplevdes 
av författaren som en utmaning. Detta delvis på grund av att alla texter som är 
kopplade till den här studien samt själva studien lästes och producerades i ett 
annat språk än författarens modersmål.  
 

 
6.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen beskrivs de svar som hittades i tidigare forskning för den 
här studiens frågeställning och dessa svar diskuteras i relation till läroplanen 
och annan litteratur som återfinns i den här studiens bakgrund.  
 
Denna studies syfte var att, med hjälp av tidigare forskning, få kunskap om hur 
undervisningen kan utformas för att stödja elevers lärande och 
begreppsbildning inom ämnet kemi i grundskolan med ett extra fokus på 
årskurs F-6. Syftet skulle besvaras med hjälp av nedanstående frågeställning: 

 Vad har visat sig vara betydelsefullt för elevers begreppsbildning inom 
kemi, enligt tidigare forskning?   

 
Skolverket (2016:177) lyfter i läroplanen att ett syfte med undervisning i kemi 
är bland annat att eleverna ska kunna beskriva de olika kemiska fenomenen.  
 
Läroplanen anger att eleverna ska lära sig bland annat de kemiska begreppen 
för att kunna orientera sig inom kemins värld och för att dokumentera sina 
arbeten (Skolverket 2016:180) och att kemiundervisnings syfte är bland annat 
att ge eleverna möjlighet att resonera kring och beskriva olika kemiska 
fenomen (Skolverket 2016:177). Nilsson (2005:61) menar att upplevelser av 
olika naturvetenskapliga processer kan stödja elevers förståelse för 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen och Gunnarsson (2008:38) påstår att 
det laborativa arbetet kan vara ett bra sätt för eleverna att knyta den teoretiska 
och begreppsliga förståelsen med praktiken. Denna studies resultat visar att 
laborativt arbete kan vara ett effektivt sätt att förbättra elevers förståelse för 
kemiska begrepp och att många lärare uttrycker att de, även om de kan tänka 
sig att komplettera det laborativa arbetet med andra undervisningsmetoder, 
ändå ser det laborativa arbetet som en viktig grund för att förstå kemiska 
begrepp och fenomen (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 2016:593, Weitkamp 
& Burnet 2007:1921). Det laborativa arbetet ger möjlighet att uppleva kemiska 
fenomen med flera sinnen, och inbegriper användning av fantasi och kreativitet 
som förbättrar elevernas begreppsbildning (Johansson 2012:44). Det laborativa 
arbetet skapar även möjlighet för diskussioner mellan elever och lärare för att 
förstärka begreppsbildningen (Näs 2010:63). Det laborativa arbetet framstår 
därför som en viktig del av kemiundervisning för att stödja elevers 
begreppsbildning samtidigt som det i litteraturen också lyfts fram områden 
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som behöver utvecklas kopplat till ett laborativt arbetssätt. Denna studie visar 
exempelvis att elever behöver ges mer talutrymme för att kunna utveckla 
resonemang och träna på de nya begreppen (Näs 2010:63). Detta är i 
överensstämmelse med vad Mortimer och Scott (2003:27) skriver om vikten av 
ett dialogiskt klassrum där de föreslår att lärare integrerar med eleverna i 
diskussioner eller att hen leder elevernas diskussioner så att de handlar om 
naturvetenskapen där nya tankar kan behandlas och begreppsbildning kan ske. 
 
För att en laboration ska fungera bra, så att eleverna utvecklar sina kunskaper 
och begreppen så behövs det en lärare som guidar elever under laborationens 
genomförande menar Gyllenpalm (2010:18). Skolverket (2016:14) anger i 
läroplanens kapitel Övergripande mål och rikt linjer att ”[l]äraren ska 
organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Skolverket 2016:14). Det är alltså lärarens ansvar 
att nå eleverna med sina instruktioner och organisera olika 
inlärningssituationer, bland annat diskussioner, på ett sådant sätt att eleverna 
förstår laborationens syfte.  
 
Läraren har alltså en viktig roll i laborationens förlopp. Bland annat hens 
aktiva deltagande ger eleverna en möjlighet att tillägna sig nya kemiska 
begrepp och nya kunskaper. Denna studies resultat visar att det inte räcker att 
läraren explicit förklarar ett givet fenomen. Lärarens muntliga förklaringar 
förändrar inte elevernas missuppfattningar om begrepp (Johansson 2012:56). 
Lärare bör förstå sina elever och förstärka lärandet med metaforer så att 
eleverna bättre förstår de nya kemiska begreppen (Näs 2010:61). Denna studies 
resultat indikerar att lärare behöver inta en starkare ställning och styra eleverna 
i deras resonemang för att hjälpa dem på vägen mot begreppsbildning. Flera av 
de artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie ger en bild av att lärare bör 
vara tydligare med att förklara målen för eleverna så att eleverna vet var 
undervisningen är på väg (t ex Johansson 2012:54). Detta är i 
överensstämmelse med Gunnarsson (2008:40) och Lindahl (2003:115) som 
beskriver att eleverna inte alltid förstår målet med det laborativa arbetet. De 
tydliga målen är av betydelse när det gäller att sätta begrepp i ett sammanhang 
har denna studie visat (Johansson 2012:54). Denna tydlighet kan vara grunden 
till kontextualisering där eleverna genom diskussioner lär nya begrepp. En 
bristande kontextualisering leder till svårigheter med deltagande i 
undervisningen. (Österlind 2006:56).  

 
Svanelid (2014:55) förklarar att begreppsförmåga innebär självständig 
användning av begrepp vid olika tillfällen och användning av det inlärda 
begreppet i olika sammanhang. Den här studien visar att eleverna oavsett om 
de förstår begrepp eller inte alltid försöker sätta de kemiska begreppen i ett 
sammanhang (Näs 2010:59, Österlind 2006:58). De måste alltså ha ett 
sammanhang för att kunna navigera i de naturvetenskapliga begreppens värld 
(Österlind 2006:54). Den här studien ger inte ett tydligt svar på om 
sammanhanget bör vara elevnära eller inte. En del forskning hävdar att ett 
elevnära sammanhang är viktig för elevernas begreppsbildning (Weitkamp & 
Burnet 2007:1920) medan en annan lägger tyngd på själva sammanhanget utan 
att betona det elevnära sammanhanget för elevernas begreppsbildning 
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(Österlind 2006:56). Forskning visar att det är bäst att inte bygga 
undervisningen enbart kring elevernas intresse för risken finns att de inte 
utvecklas vidare, därför är det viktigt att ge ett naturvetenskapligt sammanhang 
åt de nya kemiska begreppen (Johansson 2012:58–59). Studiens resultat 
korresponderar på det sättet med Skolverket (2016:177) som anger i läroplanen 
att grundskoleelever ska lära sig kemiska begrepp och fenomen samt utveckla 
kunskaper om kemiska sammanhang.  
 
Att visualisera kemins begrepp är ett sätt att skapa ett sammanhang för att 
förenkla elevernas förståelse. Den här studien visar att det finns flera olika sätt 
att skapa ett sammanhang med hjälp av visualisering vilket bidrar till elevernas 
förbättrade fenomenförståelse och begreppsbildning inom kemi (Rizman 
Herga, Cagran, Dinevski 2016:603, Özmen m.fl. 2012:18). Exempelvis kan 
osynliga komponenter på cellnivå (stomata, växtcell) visualiseras med hjälp av 
ett vanligt mikroskop (Näs 2010:57) och det submikroskopiska kan synliggöras 
med hjälp av ett virtuellt laboratorium (Rizman Herga, Cagran, Dinevski 
2016). Andra exempel på visualiseringen av kemiska begrepp från denna 
studie är användandet av tecknade serier för att beskriva materiens egenskaper 
(Weitkamp & Burnet 2007) eller användandet av concept cartoons (Özmen 
m.fl. 2012). Denna studies resultat står i enigheten med Sjøberg (2006:38, 281) 
som menar att olika slags illustrationer underlättar elevernas 
begreppsförståelse. Som bland annat af Geijerstam (2006) och Sjøberg (2005) 
påpekar måste elever först förstå begreppen för att kunna förstå ett 
naturvetenskapligt fenomen. Skolverket (2016:179) uppmuntrar även eleverna 
att visualisera sina arbeten som ett sätt att dokumentera. Skolverket (2016:177) 
beskriver också att läraren och skolan ska skapa en miljö där elever får 
möjlighet att utveckla kunskaper och använda olika redskap för att diskutera, 
argumentera och ta ställning i frågor med koppling till kemi.  De ska lära sig 
att hantera praktiska, etiska och estetiska situationer i den kemiska kontexten 
(Skolverket 2016:177). I studiens resultat lyfts concept cartoons som ett 
arbetssätt för att stödja elevers begreppsbildning.  Syftet med concept cartoons 
var bland annat att möjliggöra för eleverna diskussioner, argumentation och 
ställningstagande i olika kemiska sammanhang för att gynna elevernas 
fenomenförståelse och begreppsbildning (Özmen m.fl. 2012), vilket kopplar 
till ovannämnda förmågemål i läroplanen. Detta kopplar även till kemins 
förmågemål om att använda ”begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan” 
(Skolverket 2016:177). Visualiseringen med hjälp av concept cartoons 
uppfyller således styrdokumentets krav på flera sätt.   
 
Alla inkluderade artiklar i denna litteraturstudie som behandlar någon form av 
visualisering, använder visualiseringen som en fördjupning av ett redan 
pågående laborativt arbete och lyfter därför dessa arbetssätt som ett 
komplement till den traditionella laborativa undervisningen inom 
naturorienterande ämnen. Forskningslitteraturen tar även upp att 
visualiseringen kan förstärka elevernas intresse för naturvetenskapen och 
därigenom för den naturvetenskapliga begreppsvärlden (Weitkamp & Burnet 
2007:1921), vilket också uttrycks som ett mål med undervisningen i kemin i 
läroplanen (Skolverket 2016:177). Denna studie visar att känslorna påverkar 
elevernas intresse och val av vad de vill fördjupa sig i. Undervisning som 
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väcker entusiasm eller positiva estetiska upplevelser kan därigenom stödja 
elevers begreppsbildning (Näs 2010:58, Johansson 2012:57, Tarhan m.fl. 
2013:199).   Visualiseringen kan påverka elevers känslor, på både ett negativt 
eller ett positivt sätt.  När elever ser ett fenomen och upplever det på ett 
positivt sätt så blir deras intresse för fenomenet och tillhörande begrepp större 
eller tvärtom (Näs 2010:45). Den här studien visar att när eleverna blir 
intresserade så blir de även mer motiverade till att lära sig (Näs 2012:58). 
Skolverket (2016:8, 177) beskriver i läroplanen att pedagogerna bör göra 
undervisningen till ett intressant inlärningstillfälle.  
 
Tidigare forskning visar att det naturvetenskapliga språket är ett av de största 
hindren i NO-undervisningen (Wellington & Osborne 2001:3). Detta på grund 
av mängden av begrepp och att begreppen ofta har olika betydelse i en 
vardaglig respektive vetenskaplig kontext (Säljö & Wyndhamn 2002:30–31). 
Denna studie lyfter att eleverna ofta använder vardagliga begrepp för att 
förklara kemiska fenomen och när de överger den vardagliga 
begreppsinnebörden till förmån för de kemiska begreppen då sker det en 
begreppsförändring. (Österlind 2006:60). Även Säljö och Wyndhamn 
(2002:30–31) berör denna fråga och menar att begreppen har olika betydelsen 
beroende på kontexten de hittas i och att detta kan orsaka problem vid 
inlärningen. Forskarna menar att eleverna behöver tid att diskutera och 
resonera kring begreppen men den här studien visar att eleverna ofta inte har 
den tiden (Näs 2010:58). Denna studies resultat visar att det är av stor 
betydelse att elever förstår de nya begreppen. Konsekvensen av att elever inte 
gör det blir att de inte begriper själva fenomenet heller (Tahran 2013:198). 
Detta är i överenstämmelse med vad af Geijerstam och Sjöberg beskrivit om 
att den bristande förståelsen av ett begrepp resulterar i att en naturvetenskaplig 
lag kan missförstås (af Geijerstam 2006:74, Sjöberg 2010:413).  

 
 

6.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att de betydelsefulla faktorerna för 
begreppsbildning inom kemi är: det laborativa arbetet, lärarens kunnighet och 
ledarroll i klassrummet samt olika sorters sammanhang. Det finns olika sätt att 
skapa ett sammanhang på. Visualisering är ett sätt att ge eleverna ett 
sammanhang eller också att låta dem skapa egna sammanhang. Det har visat sig 
också att känslorna påverkar vilket kemiskt sammanhang, fenomen och 
begreppsförråd eleverna väljer att fördjupa sig i. En utmaning som eleverna står 
inför när de ska tillägna sig de nya kemiska begreppen är att förändra meningen 
av de välbekanta vardagliga begreppen till deras kemiska varianter och använda 
begreppen i denna nya kemiska kontext vilket de inte är vana med. Alla de 
ovannämnda aspekterna är avgörande för elevernas begreppsbildning inom 
kemiämnet enligt den här studien.    

 
 

7. Förslag på vidare forskning 
Den här studien visar att forskning inte tidigare i någon större utsträckning 
intresserat sig för den kemiska begreppsbildningen på grundskolenivå. 
Litteratursökningen gav många träffar men oftast handlade artiklarna om kemi- 
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eller lärarstudenters lärande. Begreppsbildning i grundskolenivå är därför ett 
intressant område att undersöka mer ingående. 

 
Den här studien visar tydligt att sammanhang är viktig för elevernas förståelse 
av kemiska begrepp men studien ger inte svar på betydelsen av elevnära 
sammanhang. Om sammanhanget bör vara elevnära eller inte är därför en 
intressant fråga för vidare forskning. Detta skulle kunna vara av en nytta för 
skolvärlden att undersöka för att sedan med större säkerheten kunna 
implementera effektiva arbetssätt för begreppsbildning i undervisningen. Även 
känslors påverkan på undervisning om naturvetenskapliga begrepp och 
fenomen verkar vara ett område som inte mycket forskning finns på och som 
vore intressant att forska vidare kring.  
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