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Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i årskurs F-6 kan 
utformas för att stödja elevers begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena. Studiens 
syfte är även att studera hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen i undervisningen. Studie har genomförts genom 
intervjuer och observationer av fyra lärare. Intervjuerna har bearbetats och analyserats med en 
innehållsanalys medan observationerna har analyserats utifrån EMA-riktningsgivare. Resultatet 
från intervjuerna visar att arbetssätten samtal, praktiskt arbete, grupparbete, återkoppling till 
vardag och varierande arbetssätt beskrivs av lärarna som stödjande för elevernas 
begreppsbildning i NO-ämnena. I samband med detta beskriver även lärarna vikten av att låta 
eleverna resonera och diskutera kring NO-begrepp tillsammans. Resultatet av observationerna 
indikerar att även om lärarna i studien använde riktningsgivare på olika sätt fanns ändå 
gemensamma drag för i vilka sammanhang lärarna använde riktningsgivarna. Lärarna använde 
exempelvis genererande riktningsgivare i samband med praktiskt arbete, samtal och 
grupparbete genom frågor till eleverna.  
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Inledning 
 
I de naturorienterande (NO) ämnena i grundskolan ingår kemi, fysik och biologi. När jag har 
medverkat på NO-lektioner under mina verksamhetsförlagda utbildnings-perioder har jag 
uppmärksammat hur mycket av undervisningens framgång som är beroende av att eleverna 
bildar sig en förståelse för de aktuella naturvetenskapliga begreppen. NO-ämnena innehåller en 
rad olika ämnesspecifika begrepp, begrepp som inte används inom andra ämnen så som till 
exempel livscykler, friktion och magnetism (Skolverket, 2017a, s. 149, 159). Dessa 
ämnesspecifika begrepp kan behöva förklaras och utforskas för att eleverna ska kunna ges 
möjlighet att skapa förståelse för dem. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det att undervisningen i de naturorienterande ämnena ska bidra 
till att eleverna utvecklar förtrogenhet för NO-ämnenas begrepp, modeller och teorier samt en 
förståelse för hur dessa utvecklas med hjälp av erfarenheter från undersökningar (Skolverket, 
2017a, s. 148, 158, 169).   
 
I Skolverkets text Att se helheter i undervisningen – Naturvetenskapligt perspektiv (2012, s. 61) 
framhålls att forskning visat att elever upplever ett ointresse för undervisningen i de 
naturorienterande ämnena samt att eleverna inte ser undervisningen som meningsfull. Det 
påpekas att orsaken till detta kan vara att undervisningen i dessa ämnen inte ger eleverna 
tillräckliga möjligheter att dra paralleller eller se samband mellan deras egen vardag och 
undervisningens innehåll. Cogan, Wang och Schmidt (2001, s. 127-128) redovisar i sin studie 
olikheter i länders resultat av undervisningen i bland annat naturvetenskap. Enligt deras resultat 
har det funnits stora kulturella skillnader i hur de naturvetenskapliga ämnena behandlats i 
undervisningen och hur det presenterats för eleverna. Dessa skillnader har dels kunnat utläsas i 
läroplaner, läroböcker och lärares instruktioner. Cogan, Wang och Schmidt (2001, s. 129) 
menar att dessa skillnader i undervisningens stoff och form ligger till grund för skillnaderna i 
ländernas skolresultat. Kan det finnas en koppling mellan hur dessa skillnader i hur 
framgångsrik undervisningen är och hur väl undervisningen gett eleverna möjligheter att koppla 
NO-ämnenas begrepp till elevernas tidigare erfarenheter och vardag? Det finns dock svårigheter 
med att koppla naturvetenskapens begrepp till elevernas vardag, flera begrepp inom 
naturvetenskapen så som skal och effekt betyder något helt annat i vardagen än i 
naturvetenskapliga sammanhang (Skolverket, 2012, s.84-85). 
 
Utifrån denna inledning väcks flera funderingar så som hur undervisningen kan utformas för att 
eleverna ska kunna skapa förståelse för naturvetenskapens begrepp? Hur planerar och utformar 
lärare undervisningen för att stödja elevernas förståelse för naturvetenskapens begrepp? På 
vilka sätt arbetar lärare för att koppla undervisningen om naturvetenskapens begrepp till 
elevernas vardag och tidigare erfarenheter? Detta ämnar denna studie att undersöka.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur undervisningen i årskurs F-6 kan utformas för att 
stödja elevernas begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena. Vidare syfte är att 
studera hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av naturvetenskapliga 
begrepp och fenomen i undervisningen.   

 Hur beskriver lärare att de arbetar för att stödja elevers begreppsbildning inom de 
naturorienterande ämnena? 

 När och på vilka sätt riktar lärare elevens uppmärksamhet mot eller från 
naturvetenskapliga begrepp under NO-lektioner? 
 

Bakgrund 
 
I denna del av arbetet ges en kort sammandrag av grundskolans styrdokument och tidigare 
forskning gällande NO-ämnena och NO-begrepp samt ges en beskrivning av det teoretiska 
ramverket för detta arbete. Under rubriken styrdokument ges en historisk tillbakablick gällande 
hur de tidigare kursplanerna inom de naturorienterande ämnena har sett ut. Under rubriken 
styrdokument redovisas även hur dagens läroplan är utformad, de mål som anges i kursplanerna 
för de naturorienterande ämnena samt hur detta står i relation till begreppsbildning. Under 
rubriken naturvetenskapens språk redogörs för hur språket i de naturorienterande ämnena 
skiljer sig från de övriga ämnena i skolan och vad språket sätter för krav på undervisningen. I 
nästa rubrik, tidigare forskning om begreppsbildning inom NO, sammanställs forskning som 
gjorts kring elevers begreppsbildning i NO-ämnena. Under bakgrundens sista rubrik, teoretiskt 
perspektiv, beskrivs det teoretiska ramverket för detta arbete som har sin utgångspunkt i 
pragmatismen och det sociokulturella perspektivet.  
   
Styrdokument 

Kursplanerna i de naturorienterande ämnena 
Utvecklingen av undervisningen i de naturorienterande ämnena i den svenska skolan går att 
följa genom att studera gamla läroplaner. I texten från Skolverket, Vad händer i NO-
undervisningen? En kunskapsöversikt om undervisningen i natur- orienterande ämnen i svensk 
grundskola 1992–2008 (2008, s. 18-23) framställs en sammanfattning och jämförelser mellan 
läroplanerna. Där framförs att läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 visade en stor tilltro till 
naturvetenskap. I dessa läroplaner lyftes naturvetenskapliga begrepp som viktiga och 
undervisningen skulle ske genom ett undersökande arbetssätt i form av experiment och 
exkursioner. Till skillnad från tidigare läroplaner blev Lgr 80 mer inriktad på att eleven skulle 
utveckla förmågor för att kunna ta ställning i samhällsfrågor med naturvetenskaplig koppling 
och miljöfrågor gavs mer fokus i undervisningen. I Lpo 94 kom undervisningen att bli mer mål- 
och resultatinriktad. Läraren fick också en större möjlighet att välja innehållet i undervisningen. 
Synen på kunskap ändrades från att ha haft fokus på naturvetenskapliga fakta till att belysa 
andra former av kunskap. Undervisningen skulle ge eleverna möjlighet att se samband, lösa 
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problem, analysera och reflektera men även det sociala sammanhang som undervisningen 
skedde i påpekades vara en faktor i kunskapsutvecklingen.  
Enligt den nuvarande läroplanen (Lgr 11) är syftet med undervisningen i biologi, fysik och kemi 
att eleverna ska ges möjlighet att ”använda och utveckla kunskaper och redskap för att 
formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi/fysik/kemi 
har betydelse”. I syftet för NO-ämnena står det även att undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att ställa frågor om naturvetenskap utifrån deras egna upplevelser (Skolverket, 2017a, 
s. 158, 168, 179). Så här beskrivs undervisningens innehåll för NO-ämnena i 
kommentarmaterialet för kursplanen i kemi:   
 

Det centrala innehållet för NO årskurserna 1–3, består av olika områden inom 
naturvetenskapen som kan vara relevanta för de yngre eleverna när de utforskar omvärlden. 
I de senare årskurserna delas områdena upp i ämnena biologi, fysik och kemi. Förmågorna 
som eleverna ska utveckla i de naturorienterande ämnena i årskurserna 1–3 finns i 
respektive ämnes kursplan. Förmågorna för de olika ämnena är dock mycket lika varandra. 
Innehållet är uppbyggt så att det ger en möjlighet att gå från det stora till det lilla, utan att 
lämna det elevnära och observerbara (Skolverket, 2017b, s. 10) 

 
Ett av de långsiktiga förmågemålen för undervisningen i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla förmågan att använda ämnenas begrepp, modeller och teorier för att 
förklara samband mellan natur och samhälle (Skolverket, 2017a, s. 159, 169, 180). I 
kommentarmaterialet till kursplanen i biologi, under rubriken biologins begrepp, modeller och 
teorier, förklaras att för att kunna beskriva och förklara sambanden mellan naturvetenskapen 
och samhället behövs begrepp, modeller och teorier och att dessa är resultaten av människors 
iakttagelser och reflektioner. Vidare förklaras hur teorier ofta har utvecklats ur iakttagelser i 
vardagen som sedan vuxit fram till mer vetenskapliga förklaringsmodeller (Skolverket, 2017c, 
s.8-9). I citatet nedan beskrivs varför eleverna behöver samtala kring begrepp, modeller och 
teorier tillsammans. 
 

Eftersom teorierna har vuxit fram i sociala och kulturella sammanhang är de föränderliga. 
Detta gör biologi, liksom all naturvetenskap, till en öppen och kreativ verksamhet. Genom 
att eleverna blir förtrogna med biologins begrepp, modeller och teorier kan dessa användas 
både för att bearbeta olika frågeställningar och för att formulera nya. Förtrogenhet med 
begrepp, modeller och teorier gör att eleverna bättre kan resonera om och värdera olika 
tolkningar av resultat i undersökningar (Skolverket, 2017c, s.8-9). 

 
I det centrala innehållet för NO-ämnena finns en mängd olika naturvetenskapliga begrepp. Inom 
ämnet biologi ingår begrepp så som livscykler och näringskedjor. Inom ämnet kemi ingår 
begrepp så som magnetism, avdunstning och kondensering. Inom ämnet fysik ingår begrepp så 
som tyngdkraft, friktion, balans och jämnvikt (Skolverket, 2017a, s 159, 169, 180). Dessa 
begrepp är bara en del av de begrepp som ryms inom de naturorienterande ämnena. 
Progressionen av förmågan, att använda ämnenas begrepp, modeller och teorier, går att läsa i 
kunskapskraven för ämnena. Progressionen ska gå från att eleven skall göra enkla beskrivningar 
av egna upplevelser till att det i senare årskurser ställs krav på att eleven använder 
naturvetenskapliga begrepp, och senare även modeller och teorier, i sina förklaringar. Eleven 
ska även visa denna progression i sin kommunikation genom att visa ett ökat djup i sina 
resonemang om, och analyser av naturvetenskapliga samband (Skolverket, 2017c, s. 32). 
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Planering och genomförande av undervisning 
I Lgr 11 under avsnittet skolans uppdrag står det att skolor ska ”främja lärandet" genom att föra 
diskussioner kring vad som ryms i begreppet kunskap samt genom att ställa frågor som; Vad är 
kunskap? Vad är viktig kunskap? Hur kan kunskap utvecklas? Vidare förklaras kunskap som 
något som kan uttryckas i olika former och dessa former är till exempel förståelse och fakta. 
Lgr 11 uppmanar att ge utrymme för olika former av kunskap i undervisningen som i 
kombination ska ge eleverna en helhet (Skolverket, 2017a, s. 10). Det framkommer även i 
skolans uppdrag att eleverna ska stimuleras och ges möjlighet att utvecklas genom uppgifter 
där de får utforska och pröva sig fram för att sedan uttrycka sina kunskaper och erfarenheter på 
olika sätt genom till exempel skapande (Skolverket, 2017a, s. 10). Även skollagen säger att 
barnen ska ledas och stimuleras i sin kunskapsutveckling utifrån deras förutsättningar (SFS, 
2010, Skollag, kap. 3, 3 §). 
 
I avsnittet övergripande mål och riktlinjer i läroplanen lyfts det fram att läraren ska utforma 
undervisningen på ett sätt som ger eleverna möjlighet att utvecklas (Skolverket, 2017a, s. 14). 
Undervisningen ska uppmuntra och stimulera eleverna så att de utvecklar sina förmågor. 
Eleverna ska även få uppleva att de utvecklas kunskapsmässigt och att deras kunskaper är 
meningsfulla. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna får stöd i sin språkutveckling, att 
eleverna ges möjligheter att fördjupa sig i ämnen samt att eleverna får en helhetsbild och 
möjlighet att uppleva ett sammanhang. Det står även tydligt i läroplanen att undervisningen ska 
vara anpassad efter elevernas behov och utgångspunkt i undervisningen ska vara elevernas 
erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper (Skolverket, 2017a, s.8).  
 
I Skolverkets (2011, s. 12) allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 
går att läsa vad lärare bör sträva efter. Här står bland annat att undervisningen ska ge läraren 
möjlighet att stödja elevernas utveckling av kunskaper. Det framhålls även att läraren bör välja 
arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas mot målen. Även här står 
det att utgångspunkten för undervisningen ska vara elevernas och elevgruppens intressen och 
tidigare erfarenheter.  
  
Lärarens inställning till ämnet och val av innehåll och arbetssätt har en stor och avgörande roll 
för elevernas intresse och kunskapsutveckling (Skolverket, 2012, s. 25). Läraren bör därför 
forma undervisningen på ett sätt som känns meningsfullt för eleverna där eleverna kan dra 
paralleller mellan naturvetenskapliga fenomen och deras vardag. För denna uppgift spelar 
ämnesdidaktiska frågeställningar en viktig roll. Det påpekas även att lärarens kompetens 
gällande ämnesdidaktiken är av stor betydelse för att eleverna ska känna sig delaktiga genom 
att de själva får ställa frågor och för att ”nå en djupare kunskapsbildning” (Skolverket, 2012, s. 
25). 
 
Naturvetenskapens språk 
 
Alla ämnen har sitt eget ämnesspecifika språk, eleverna lär sig att använda detta ämnesspecifika 
språk genom att observera hur läraren använder språket (Lemke 1990, s. 155-156). Vidare 
förklarar Lemke (1990, s. 202-203) att språk har olika tematiska mönster och beroende på hur 
frågor eller påstående formas och vilka ord som sätts ihop skapar vi olika mening. 
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Sammanhanget spelar också en stor roll på hur språket används och förstås menar Lemke (1990, 
s. 202-203).  
 
Enligt Lemke (1990, s. 202-203) är begreppen inom naturvetenskapen problematiska då ett ord, 
så som till exempel skal och effekt, ofta kan ha olika betydelser beroende på vilket sammanhang 
de används i. Språket som används i det laborativa arbetet har ett särskilt språkbruk som är mer 
akademiskt menar Lemke (1990, s. 155). Även Hajer och Meestringa (2014, s. 15) vidhåller att 
naturvetenskapens språk skiljer sig från de andra skolämnena i fråga om abstraktionsnivå.  I 
detta sammanhang framlägger de begreppen materia, fas och form som tillhör skolspråket i NO-
ämnena och som ligger långt ifrån elevernas vardagsspråk.   
 
Lärare bör stötta eleverna språkligt för att hjälpa dem skapa bryggor mellan vardagsspråket och 
det akademiska språket menar Hajer och Messtringa (2014, s. 20, 42-43). Hajer och Messtringa 
beskriver att detta kan ske genom en språkinriktad undervisning där eleverna genom strategier 
och gemensamma diskussioner skapar en förståelse och ett gemensamt språkbruk. De påpekar 
dock att det är av stor betydelse att läraren har en insikt i elevernas förförståelser och tidigare 
erfarenheter för att bygga vidare på det i undervisningen.  
 
Tidigare forskning om begreppsbildning inom NO 
 
På Nationalencyklopedins hemsida beskrivs begreppsbildning på följande sätt: 
”begreppsbildning, begreppsinlärning, inom psykologin en process som innebär att man 
försöker upptäcka och lära sig vad som är gemensamt eller karakteristiskt för en grupp objekt, 
en grupp händelser, en grupp beteenden osv.” (Nationalencyklopedin, 2017). Andrée (2007, s. 
78) skriver om ”begreppsliga relationer” vilket beskrivs av Andrée som en process som sker 
hos eleverna då de drar kopplingar mellan kunskapsområdets begrepp och prövar användning 
av begrepp och fakta.  

Att koppla till elevernas vardag och tidigare erfarenheter 
Skolverket (2012, s. 62-63, 65) anger att det i tidigare forskning har beskrivits en motsättning i 
att lärare introducerat begrepp för tidigt, det vill säga för tidigt mot var elever legat 
kunskapsmässigt. Det har dessutom funnits en stor skillnad mellan vad elever funnit intressant 
i undervisningen kontra de begrepp och innehåll i undervisningen som läraren prioriterat. 
Johanssons (2012, s. 55) studie visade att det fanns brister i konversationen mellan lärare och 
yngre elever då eleverna inte gavs möjlighet att utveckla ett mer naturvetenskapligt språkbruk. 
En av bristerna ligger i att lärare inte kopplade elevers språk till det naturvetenskapliga språket. 
Enligt Skolverkets (2012, s. 26) sammanställning av tidigare forskning kring undervisningen i 
NO-ämnena pekar forskningen på att lärarens ämnesdidaktiska kunskaper spelar en stor roll i 
hur framgångsrik undervisningen blir. I lärarens ämnesdidaktiska kunskaper ingår lärarens 
förmåga att vara entusiastisk och tydlig, att presentera nya begrepp och teorier så att elever ser 
det som meningsfullt samt lärarens medvetenhet om var eleverna ligger kunskapsmässigt och 
förmåga att anpassa undervisningen därefter.  
Andrée (2007, s. 156) beskriver sina slutsatser om vad hon sett under sina observationer och 
undersökningar av NO-undervisning. 
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Beskrivningarna av mötet mellan elevers personliga erfarenheter och naturvetenskapen har 
fördjupat vår förståelse av vad som pågår i NO-klassrummet. Däremot är beskrivningar av 
NO-undervisningspraktiken i termer av gränsöverskridanden eller översättning mellan 
vardagsliv och naturvetenskap inte tillräckliga för att göra arbetet i klassrummet begripligt. 
Undervisningspraktiken måste förstås som mer än ett sådant möte (Andreé, 2007, s. 156).    

 
Andrée (2007, s. 131-132) påpekar vikten av att i undervisningen i NO-ämnena koppla det 
vardagliga till det vetenskapliga genom att knyta undervisningen till vardagliga problem och 
sammanhang. I likhet med Andrée menar Johansson (2012, s.55) att hennes studie visar att de 
vardagliga begreppen bör användas i arbetet på ett sätt så att de kopplas ihop med de 
naturvetenskapliga begreppen. Hon menar att det är lärarens uppgift att koppla ihop det 
undersökande arbetssättet till det naturvetenskapliga innehållet genom språket. 
 
I Martins och Veigas (2001, s. 69, 80) artikel studerades strategier för att lära sig begrepp genom 
att använda vardagliga och välbekanta ord och begrepp. I deras undersökning användes olika 
aktiviteter med förskolebarn och deras lärare. Martins och Veigas resultat visar att små barn 
kan lära sig begrepp och vetenskapliga metoder utformade för äldre barn genom att använda 
för dem bekanta sammanhang. På så vis motiverades de att lära sig begrepp då de genom det 
bekanta sammanhanget kunde relatera till dessa. Martins och Veiga (2001, s. 69, 80) anser 
dessutom att experiment med vardagliga inslag gynnar begreppsliga utvecklingen och genom 
denna typ av aktiviteter skapades en miljö där barnen kände sig trygga och motiverade till att 
lära sig. I Malleus, Kikas och Markens (2017, s. 552-555) studie om barns begreppsförståelse i 
förskolan och grundskolan, undersöktes barns förståelse kring begrepp kopplade till väder. 
Malleus, Kikas och Marken menar att deras resultat av studien indikerar att barn ofta använder 
”artificiella” begrepp som förklaringar. De framhäver att de barn i studien som använde sig av 
dessa ”artificiella” begrepp ofta använde samma förklaring medan barn som använde sig av 
vardagliga ord och begrepp som förklaringar ofta ändrade sina förklaringar. Att barnen ändrade 
sina förklaringar menar Malleus, Kikas och Marken (2017, s. 552-555) tyder på en progression 
i deras förståelse för begreppen. De påpekar även vikten av att läraren försöker ta reda på vad 
eleverna förstår, utgå från barnens missuppfattningar för att bygga undervisningen på.  

Reflekterande samtal om begrepp som stöd för elevers begreppsbildning 
Braaten och Windschitl (2011, s. 639, 664-665) skriver i sin artikel om vetenskapliga 
förklaringar i undervisningen i naturvetenskap. De menar att lärare inte fått tillräckligt med 
vägledning i hur de ska arbeta med förklaringar i kombination med argumentation för att främja 
elevers begreppsbildning. De sammanfattar sina resultat genom att påpeka att lärare behöver 
fråga sig dessa tre frågor; Vad klassas som en bra vetenskaplig förklaring? Vad gör en förklaring 
beskrivande eller förklarande? Hur värderar vi kvalitén av elevernas varierande förklaringar? 
Braaten och Windschitl (2011, s. 639, 664-665) understryker också att lärare bör skifta fokus 
från vad till hur och varför i sina förklaringar. De menar också att lärmiljön bör ge elever 
möjlighet att intresserat och aktivt arbeta mot att skapa sina egna vetenskapliga förklaringar. 
Även Lundqvist (2009, s. 70-71) påpekar lärarens viktiga roll som en ledare för att hjälpa elever 
skapa mening av innehållet, orden och begreppen i NO-undervisningen. Lundqvist påvisar även 
de sociala aspekterna i undervisningen och menar att tillsammans skapar inte bara eleverna 
mening utan även normer kring vad kunskap är och hur de ser sig själva i förhållande till sin 
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kunskapsprocess. Koerber m.fl. (2015, s. 333-334) förklara hur barn i grundskolan utvecklar ett 
vetenskapligt tänkande. De menar att simpla begrepp blir mer avancerade med åldern och att 
barn påverkas i sitt vetenskapliga tänkande genom andra barn, familjen och skolan. De menar 
även att det är viktigt för det vetenskapliga tänkandet att lärandet inte sker ensidigt och 
oreflekterat utan genom beskrivande och förklarande samtal.  
 
Malleus, Kikas och Markens (2017, s. 552-555) menar att lärare bör använda strategier för att 
ge eleverna möjlighet att samtala och reflektera kring sin förståelse. En sådan strategi redovisas 
i en artikel av Åkerblom, Svensson, Anderberg och Alvegård (2011, s. 255, 268-270). I deras 
studie om språkbruk deltog 40 barn i åldrarna 6-10 år. I undersökningen användes 
naturvetenskapliga problem där eleverna gavs möjlighet att samtala genom att använda en 
strukturerad dialog. Det som undersöktes i studien var elevernas meningsskapande samt 
språkmedvetenhet. Språkmedvetenhet delas i artikeln upp i olika kategorier vilka är; 
medvetenhet av relationer mellan språkets form och språkets mening, medvetenhet om arten av 
förståelse, medvetenhet av den uttrycksfulla funktionen av språk för nya ordbetydelse samt 
medvetenhet av funktionen för språkbruk i förståelse. Några av barnen i studien använde sig av 
”reflektiv variation” vilket betyder att de provade olika vägar till förståelse. Resultatet visar på 
nära kopplingar mellan språkmedvetenhet, språkbruk och tänkande. Sammanfattningsvis 
påpekas att språket som används i undervisningen bör övervägas för att ge barnen möjlighet att 
förstå sina inlärningsprocesser (Åkerblom m.fl., 2011s. 255, 268-270).  

Laborationer och experiment som stöd för elevers begreppsbildning 
Ahtee och Hakkarainen (2005,s. 40-41) belyser vad som behövs för att lärarens demonstrationer 
av experiment och laborationer inför eleverna ska vara lyckade. De summerar att elevernas 
tänkande och förutfattade meningar behöver utmanas genom demonstrationerna. De 
rekommenderar också att den första demonstrationen är av förvånande art för på så vis fångas 
elevernas intresse och de börjar forma sina förklaringar till fenomen och begrepp från början. 
Ahtee och Hakkarainen (2005,s. 41) påpekar även lärarens viktiga roll som en ledare. De menar 
att lärare bör vara medvetna om de varierande uppfattningar om fenomen och begrepp som 
eleverna kan bilda sig. Lärare bör även vara uppmärksamma på detaljer i demonstrationer av 
olika fenomen som kan påverka. Dessutom menar de att läraren bör bistå till att hitta 
förklaringar till varför små variabler ibland kan ge skilda resultat.   
 
Andrée (2007, s. 161) menar att hennes resultat från forskning indikerar att det finns ett behov 
av diskussioner mellan elever samt mellan elever och andra människor om ämnets innehåll för 
att kunna utveckla begreppsliga relationer. Hon påpekar dock att denna typ av samtal bör vara 
lärarledda men ej i form av katederundervisning. ”Risken för en elev med att utveckla 
begreppsliga relationer på egen hand är också stor, eftersom eleven kan missa att utveckla 
någon väsentlig aspekt av ett begrepp” (Andrée, 2007, s. 137). Även Nilsson (2005, s. 67-68) 
beskriver betydelsen av att elever får diskutera de naturvetenskapliga begreppen tillsammans. I 
samband med Nilssons undersökning (2005, s. 67-68) fick elever kommunicera under 
experiment. I början använde eleverna sig av ”spontana” begrepp. Under undersökningens gång 
började eleverna använda mer vetenskapliga begrepp och knöt dessa till deras egna vardagliga 
erfarenheter. Genom att låta eleverna argumentera och utveckla resonemang så utvecklas deras 
vetenskapliga språk och de började använda mer vetenskapliga begrepp.  
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Lemke (1990, s. 190-191) beskriver den sociala processen som sker när elever samtalar om 
naturvetenskap i till exempel laborationer och experiment och menar att samtidigt som gruppen 
erhåller erfarenheter och mening kring begrepp så skapas även mönster och normer i hur språket 
används. Andrée (2007, s. 134) menar att elevernas aktiva deltagande i undervisningen är en 
avgörande faktor för deras lärprocess. Hon menar även att den sociala faktorn kan vara en hjälp 
för eleverna att skapa gemenskap kring ämnet och sina begreppsbildningar. Även Lidar (2010, 
s.69-72) belyser den sociala faktorn i NO-undervisningen i sina resultat och menar att det 
sociala samspelet mellan eleverna bör ses som en resurs i arbetet med laborationer. Lidar 
påpekar dock att läraren bör ge eleverna struktur och redskap till att reflektera i beredskap för 
diskussioner.  
 
Teoretiska perspektiv 
 
Denna studie utgår från pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Nedan ges en 
beskrivning av de delar av dessa lärandeteorier som är av relevans för denna studies syfte och 
frågeställningar. 

Pragmatismen  
Enligt pragmatismen är lärandet ett socialt samspel som sker mellan individer och som påverkas 
av kontexten och samhället runt omkring. Enligt pragmatiker, så som Dewey (1938/2008, s. 63-
65, 100-103, 160-161), bör undervisningen byggas på elevernas tidigare erfarenheter samt ska 
vardagskunskaper sammanvävas med den kunskap som finns inom skolans värld. På så vis 
fördjupas elevernas kunskaper och eleverna förbereds för att verka i samhället. En viktig aspekt 
av undervisningen enligt pragmatismen är att lärandet sker demokratiskt, där alla elever ges 
utrymme att aktivt medverka och påverka. Genom att undervisningen sker demokratiskt 
förbereds eleverna för ett ingå i ett demokratiskt samhälle (Dewey, 1938/2008, s. 63-65, 100-
103, 160-161).  
 
En av grundtankarna i pragmatismen är att lärandet sker genom utövande samt genom att det 
praktiska arbetet kombineras med det teoretiska innehållet då elever ges större möjlighet att 
utveckla kunskaper. Att lösa problem genom praktiskt arbete ses också inom pragmatismen 
som en bra väg till kunskap då praktik möter teori (Dewey, 1938/2008, s.103-105). 
 

Sociokulturella perspektivet 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonar att de förmågor och kunskaper som utvecklas 
är kulturellt betingade och därför påverkas kunskaperna av den kultur den utvecklas i (Säljö, 
2010, s. 184-185). En grundstomme i det sociokulturella perspektivet är de medierande 
redskapen, vilka kan vara både språkliga och materiella i form av till exempel ord, begrepp, 
siffror eller tecken. De medierande redskapen är de redskap vi använder för att kommunicera 
med människor i vår omgivning men de används även för att reflektera kring och analysera vår 
omvärld (Säljö, 2010, s. 184-185). Inom det sociokulturella perspektivet används också 
begreppet ”Scaffolding” vilket betyder att stödja lärprocessen där en kunnig hjälper eleven 
genom vägledning och stöttning tills eleven själv har kommit tillräckligt långt i sin 
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kunskapsutveckling för att klara av att lösa uppgifterna på egen hand. Scaffolding innebär dock 
inte att hjälpa eleven till den grad att den ej behöver försöka att lösa uppgifter, svårigheter och 
problem på egen hand då detta snarare hämmar utvecklingen. (Säljö, 2010, s. 191-192).  
 
Vygotskij som var en av nyckelpersonerna i det sociokulturella perspektivet diskuterade, enligt 
Säljö (2010, s. 190-191) skillnaderna mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. 
Vygotskij menade att för att förstå vetenskapliga begrepp som ofta känns abstrakta och långt 
från de vardagliga begreppen så är det av största vikt att få stöd i att göra dessa begrepp 
begripliga. Detta menade han kan göras genom att eleverna får undersöka och samtidigt 
använda medierande verktyg för att kommunicera fram till en förståelse. Han menade även att 
scaffolding , är viktig i detta sammanhang då eleverna först behöver en förklaring till begreppen 
och sedan stöd i sin kunskapsutveckling för att sätta in begreppen i sitt sammanhang (Säljö, 
2010, s. 190-191).  
 
Inom både pragmatismen och sociokulturell teori påpekas språkets betydande roll för lärandet 
och som meningsbärare (Säljö, 2010, s. 179-182 ; Säljö, 2010, s. 186-189). Inom båda 
lärandeteorier betonas även att det sociala samspelet i klassrummet ses som en resurs för lärande 
(Dewey, 1938/2008, s. 195-197 ; Säljö, 2010, s. 193-194). Dessa två faktorer; språkets 
betydelse och det sociala samspelets betydelse för lärandet, är av relevans för de 
frågeställningar som detta arbete syftar till att undersöka. 
 
Metod 
 
I detta avsnitt redovisas hur studien genomförts. Här redovisas studiens design i val av metoder 
men även hur studiens genomförande har övervägts för att uppnå hög reliabilitet, validitet, 
generaliserbarhet och objektivitet. I detta avsnitt redovisas även de etiska överväganden som 
har föregått studien.  
 
Studiens design 
 
Som metod för detta arbete valdes en kombination av flera kvalitativa metoder som intervju 
och observation eftersom en kombination av metoder kan komplettera samt styrka varandra i 
en undersökning (Larsen, 2009, s. 28). Eliasson (2010, s. 21) menar att de kvalitativa metoderna 
kan användas för att tränga djupare in i det som ska undersökas till skillnad från kvantitativa 
metoder som exempelvis enkäter. De kvalitativa metoderna kan med fördel användas för att 
söka en förståelse för olika företeelser och sådant som inte är på ”ytan” för att sedan sättas in i 
ett sammanhang (Eliasson, 2010, s. 21). De kvalitativa metoderna är även mer flexibla än de 
kvantitativa metoderna eftersom de kan anpassas mer under undersökningens gång och 
undersökningens data kan även kompletteras lättare under undersökningen (Eliasson, 2010, s. 
27). En nackdel med kvalitativa metoder är att insamlad data, till skillnad mot den kvantitativa 
metodens data, är svårare att generalisera (Eliasson, 2010, s. 21). De kvalitativa metoderna 
kräver också ett större efterarbete än de kvantitativa metoderna då erhållen data i kvalitativa 
metoder kräver ett större analysarbete (Larsen, 2009, s. 27). I denna undersökning lämpar sig 
dock de kvalitativa metoderna bättre då undersökningen syftar till att undersöka lärarnas 
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beskrivningar av deras arbete med begreppsbildning inom NO vilket inte kan beskrivas i 
tillräcklig utsträckning med hjälp av kvantitativa metoder så som enkäter.  

Intervju 
Intervju som metod används för att skapa en större förståelse eller gå djupare i frågor som till 
exempel uppfattningar, tankar eller attityder hos intervjupersonerna (Larsen, 2009, s. 22; 
Eliasson, 2010, s. 26). Nackdel med intervjuer är den så kallade ”intervjueffekten” vilket 
betyder att forskaren kan påverka intervjuns utgång genom till exempel ordval eller tonfall 
(Larsen, 2009 s. 27-28; Stukát, 2011, s.43). Fördelar med intervjuer är att intervjusvaren kan 
breddas eller ges följdfrågor på och därigenom förtydligas (Stukát, 2011, s. 42-43). Intervjuer 
kan vara mer eller mindre strukturerade. Ju mer strukturerad en intervju är desto mindre 
utrymme ges till den intervjuade att bredda sina svar. Samtidigt betyder detta att ju mer 
ostrukturerad en intervju är desto mer krävs det av forskarens intervjuteknik (Stukát, 2011, s. 
42-44). Även tidsaspekten, det vill säga hur lång intervjun är, påverkar resultat. Tidsåtgången 
45min per intervju valdes för att informanterna inte skulle känna sig stressade och samtidigt 
inte vara för långt du detta sedan skulle transkriberas (Stukát, 2011, s. 45). I denna undersökning 
valdes en semi-strukturerad intervju vilket betyder att några av intervjufrågorna som ställdes i 
intervjun inte var med i schemat för de förutbestämda intervjufrågorna (Eliasson, 2010, s. 26). 
Syftet med intervjuerna var att synliggöra lärares detaljerade beskrivningar av ett begränsat 
ämnesområde, nämligen deras arbete med begreppsbildning inom NO i fråga om arbetssätt och 
utformning av undervisning. Intervjufrågorna valdes för att besvara frågeställningen; hur 
beskriver lärare att de arbetar för att stödja elevernas begreppsbildning inom de 
naturorienterande ämnena? Samt hur beskriver lärare NO-begrepp och begreppsbildning? 

Observation 
Observation som metod används för att iaktta sammanhanget och de sociala faktorerna kring 
det som undersöks (Larsen, 2009, s.89). Observationer används också för att undersöka vad 
som faktiskt sker och hur människor talar och agerar i olika situationer. Fördelen med 
observationer som metod är att det ger ett konkret och stabilt underlag (Stukát, 2011, s. 55-56). 
Nackdelen med observationer som metod är att det tar mycket tid att utföra och kräver att 
forskaren har tänkt igenom genomförandet i hur det ska ske och vad som ska observeras (Stukát, 
2011, s. 55-56). I undersökningen användes observation som metod i syfte att undersöka hur 
lärarnas beskrivningar omsätts i praktiken, hur undervisning om naturvetenskapens begrepp 
kopplas till elevernas vardag och tidigare erfarenheter samt om det överensstämde eller stod i 
kontrast till hur lärarna beskrev sitt arbete. 
 
Även observationer kan vara mer eller mindre strukturerade eller systematiserade. 
Kontrollerade observationer kan betyda att en kontrollgrupp inryms i ett rum där de noggrant 
observeras med hjälp av till exempel en kamera. Då denna typ av observation kan förstärka 
”kontrolleffekten”, det vill säga att den observerade gruppen känner sig iakttagna och därmed 
ändra sitt beteende, valdes en observation i mindre kontrollerade former och med ett passivt 
deltagande (Larsen, 2009, s. 89-91). Detta betyder att undersökningens observation utfördes 
genom att vid sidan av undervisningen endast observera och föra löpande protokoll.  



 

11 
 

Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet 
 
Larsen (2009, s. 26-27) menar att det kan vara av fördel att forskaren får träffa 
intervjupersonerna personligen eftersom det då ges möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut 
missförstånd på en gång. Hon menar även att detta ger undersökningen en högre grad av 
validitet eller giltighet när intervjupersonen ges möjlighet att prata ”friare”. Samtidigt menar 
Larsen (2009, s. 87) att det är av stor betydelse att inte ställa ledande frågor i intervjuer då detta 
påverkar intervjupersonens svar. Frågorna till intervjuerna utformades med omsorg för att dessa 
skulle vara öppna och ge intervjupersonerna större frihet att svara samt höja arbetet validitet. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades för att inget skulle missas eller misstolkas. Detta 
också i syfte att öka undersökningens reliabilitet, undersökningens trovärdighet.  Larsen (2009, 
s. 40-41) menar att validiteten ökar genom att ställa relevanta frågor i förhållande till de 
frågeställningar som valts till en undersökning. Med detta i åtanke och för att uppnå en hög 
reliabilitet och validitet valdes intervjufrågorna noga.  
 
Resultatet från både intervjuer och observationer kan påverkas av forskarens närvaro i sättet 
frågor ställs eller hur forskaren deltar i observationer (Eliasson, 2010, s. 22). Vid observationen 
valdes därför ett passivt deltagande för att inte påverka resultatet samt för att koncentrerat 
observera vad som sas och vad som skedde (Larsen, 2009, s. 90). Alla intervjuer har hållits i ett 
enskilt rum och samma tidsåtgång har används till samtliga intervjuer. Frågorna har ställts i 
samma ordning för att skapa likvärdigt resultat dock har följdfrågor ställts för att förtydliga 
vissa svar. 
 
En nackdel med kvalitativa metoder är att analysen och efterarbetet är mer tidskrävande än med 
de kvantitativa metoderna (Larsen, 2009, s. 27). Det är viktigt i analysarbetet av insamlad data 
”att tolka utan att övertolka” (Larsen, 2009, s. 107). Det är även viktigt för analysen i den 
kvalitativa forskningen att forskaren är objektiv och är öppen i analysen och uppmärksam på 
sina fördomar vid analysen för att inte riskera rikta analysen mot ett resultat som inte är 
tillförlitligt (Fejes och Thornberg, 2014, s. 28-29).  
 
Stukát (2011, s.136-137) menar att urvalet av undersökningsgrupp och antal är av stor betydelse 
för undersökningens generaliseringsbarhet. Han menar att urvalet måste vara ”representativt” 
för att öka generaliserbarheten.  För att öka studiens generaliserbarhet gjordes därför ett noga 
urval av antal lärare och hur många klasser/tillfällen som skulle observeras.   
 
 
Etiska överväganden 
 
De etiska kraven att förhålla sig till i denna undersökning var de fyra huvudkraven som ingår 
individskyddskravet vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Dimenäs, 2007, s. 26-27; Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär 
att de som medverkar i forskning behöver informeras om vad studien menar att undersöka samt 
dess syfte. Detta gjordes genom ett informationsbrev som skickades till de medverkande innan 
undersökningen genomfördes (bilaga 1). Ett informationsbrev till elevernas vårdnadshavare 
skrevs även för att informera dem om den kommande observationen (bilaga 2). Detta 
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informationsbrev mailades till informanterna för att de skulle distribuera dessa vidare till 
elevernas vårdnadshavare. Eftersom endast lärarnas handlingar skulle observeras och inte 
elevernas, beslutades det att vårdnadshavarnas medgivande inte behövde ges med signatur utan 
att de endast behövde informeras. Samtyckeskravet innebär att de medverkande behövde ge sitt 
samtycke innan de kunde medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär även att 
de som ingår i forskningen ska skyddas av konfidentialitet. Därför har intervjupersonernas 
personuppgifter skyddats från att komma ut till obehöriga. Slutligen innebär nyttjandekravet att 
den information eller data som samlas in endast får användas till forskningssyftet som 
meddelats i förväg och även detta har tagits i övervägande och följts i denna studie (Dimenäs, 
2007, s. 26-27; Vetenskapsrådet, 2017).  

Thurén (2005, s. 74-75) framför en del andra etiska aspekter som bör följas vilka är att forskare 
bör sträva efter att vara så ärliga och sakliga som möjligt, hålla sig borta från att framföra 
halvsanningar, partiskhet och ensidighet i sin forskning. Dessutom menar Thurén att forskare 
bör vara kritisk i granskningen av forskning. Även detta har eftersträvats under 
undersökningens arbete och genomförande.  

Urval 
 
För att undersöka hur lärare stödjer elever i begreppsbildning inom NO beslutades antalet 
informanter att intervjua och observera från början till fem stycken. Detta antal valdes dels för 
att rymmas inom den tidsåtgången för studien och dels för att erhålla ett tillräckligt underlag 
(Stukát, 2011, s.136-137). Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval där två 
kommuner valdes. I dessa två kommuner ringdes flera skolors rektorer. Rektorerna 
informerades om studien, förfrågades om deras möjlighet att medverkan i studien och om 
möjlighet att fråga lärare om möjlig medverkan. Rektorerna mailades sedan ett kort mail om 
förfrågan om medverkan som de sedan vidarebefordrade till lärare. Till de lärare som sedan 
tackade ja till medverkan mailades ett informationsbrev om studien (bilaga 1). Informanternas 
utbildning skulle vara lärarutbildning alternativt längre erfarenhet inom läraryrket och med 
erfarenhet av att undervisa i de naturorienterande ämnena. Informanternas erfarenheter 
avgränsades till minst tre år som lärare. Urvalet av informanter i tal om erfarenhet och 
utbildning gjordes för att säkra att informanterna hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter 
om hur begreppsbildning inom NO kan stödjas. Oerfarna lärare valdes således bort för att 
undersökningen krävde att informanterna hade kunskap om begreppsbildning och erfarenhet av 
didaktiska övervägningar. Det ursprungliga urvalet på de årskurser informanterna undervisar i 
beslutades till en början till från förskoleklass till årskurs 3 men på grund av svårigheter att hitta 
lärare som följde dessa krav breddades urvalet från förskoleklass upp till årskurs 6. En spridning 
på informanternas antal år i yrket önskades även för att bredda resultatet och för att öka 
generaliserbarheten i undersökningen.  

Genomförande 

Intervjuer  
Tidsåtgången för intervjuerna var 45minuter för att ge tillräckligt utrymme för att hinna alla 
intervjufrågor samt eventuella följdfrågor. Totalt intervjuades fyra informanter. Informanterna 
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ombads i förväg att förbereda en plats för intervjun som gav möjlighet att föra intervjun ostört. 
Intervjufrågorna ställdes enligt ett intervjuschema (se bilaga 3) och i några av intervjuerna 
ställdes även följdfrågor för att förtydliga informanternas svar. Under intervjun spelades 
samtalet in för att sedan transkriberas och förvarats på hårddisk. Efter den första intervjun 
korrigerades några av intervjufrågorna eftersom de upplevdes som otydliga eller för breda enligt 
den första informanten.  

Observationer  
Observationerna utfördes vid ett tillfälle per informant. Observationerna skedde under 
lektionstid av NO-undervisning och ett SO/NO-temaarbete. Observationerna skedde genom ett 
passivt deltagande där endast läraren i fråga observerades. Innan observationerna utfördes var 
det planerat att observationerna skulle utförars med användningen av observationsschema riktat 
till studiens syfte och frågeställningar. Under första observationen användes först detta 
observationsschema i kombination med skrivande av löpande protokoll. När sedan 
riktningsgivare i samråd med handledare valdes som analysverktyg beslutades det att frångå 
observationsschemat och endast utföra observationerna med löpande protokoll. De 
anteckningar som gjordes under observationerna förvarades sedan i ett skåp med lås. Dessa 
anteckningar renskrevs sedan för att förvaras på hårddisk.  

Bearbetning och analys 

Intervjuer- beskrivning av analys och analysverktyg  
Analys av intervjuer har utförts ur ett pragmatiskt och ett sociokulturellt perspektiv som 
ramverk. Intervjuerna har analyserats utifrån hur lärarna beskriver att de utformar 
undervisningen i NO för att stödja elevernas begreppsbildning. Som verktyg till analys av 
intervjuerna valdes en innehållsanalys på grund av den stora mängd av text som erhölls vid 
transkribering av intervjuerna. Innehållsanalys innebär att det insamlade materialet kodas och 
klassificeras in i kategorier. Därefter ska det insamlade materialet sorteras enligt kategorierna, 
granskas och mönster identifieras samt skall det erhålla resultatet utvärderas mot forskning och 
teorier (Larsen, 2009, s. 101-102). Efter transkribering av intervjuer har informanternas 
intervjusvar bearbetats och analyserats för att få fram meningskoncentration, det vill säga 
kärnan i deras svar. Svaren av intervjuerna har sedan satt satts in i överskådliga tabeller. Efter 
en genomgång av tabellerna har svaren från informanterna jämförts för att hitta gemensamma 
drag som sedan identifierats som olika kategorier. Analysen av materialet har utgått från 
studiens syfte och frågeställningar med de teoretiska perspektiven i fokus.  

Intervjuer- analys av beskrivningar av utformning för stödjande undervisning 
I intervjuerna beskrev lärarna hur de arbetar med begreppsbildning och vad som enligt deras 
erfarenheter är stödjande för elevers begreppsbildning. Det transkriberade materialet från 
intervjuerna har sedan vid analysen bearbetats och identifierats som olika kategorier. Vid 
analysen identifierades kategorierna; praktiskt arbete, samtal, återkoppling till vardag, 
teoretiskt arbete, enskilt arbete, grupparbete och varierande arbete. Därefter har informanterna 
svar delats in i de olika kategorierna, sammanställts för att jämför svaren och söka mönster i 
informanternas beskrivningar av arbetssätt. Tabell 1 visar exempel på hur lärarnas intervjusvar 
bearbetas för att identifiera kategorier.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys på beskrivningar av arbetssätt 

Transkriberat svar: Vilka 
typer av arbetsmetoder 
stödjer begreppsbildningen? 

Meningskoncentration Kategorier 

”Gemensamt arbete, samtal 
stödjer begreppsbildningen 
tycker jag. Funderingar, 
resonemang stödjer 
begreppsbildning” 

Gemensamt arbete 
Samtal 
Funderingar och 
resonemang 

Grupparbete 
Samtal 
 
 

”Att använda begreppen 
diskutera kring 
orden/begreppen” 

Använda begreppen 
Diskutera 

Samtal 

Flera vändor ,se och göra, 
prata om, diskutera med andra 

Göra, prata om, 
diskutera med andra 

Praktiskt arbete 
Grupparbete 
Samtal 

Observationer- beskrivning av analys och analysverktyg  
Analysen av observationerna består av två delar varav de ena delen är kopplat till hur lärarna 
under observationerna genom sina handlingar riktade elevernas uppmärksamhet mot innehållet 
i undervisningen. Den andra delen av analysen av observationerna är en analys av i vilka 
arbetssätt de olika riktningsgivarna används. Som analysverktyg för denna första del av 
analysen av observationerna och för att bearbeta det insamlade materialet från observationerna 
används EMA vilket betyder epistemologiska riktningsgivare. Med hjälp av EMA analyseras 
hur läraren riktar elevernas uppmärksamhet mot eller bort ifrån privilegierat eller önskat 
undervisningsinnehåll (Hedefalk, 2014, s.28). Olika kategorierna av riktningsgivare är; 
bekräftande, rekonstruerande, instruerande, genererande och om-orienterande. Bekräftande 
riktningsgivare betyder att läraren genom ord eller handling bekräftar att eleven gör rätt eller är 
inne på rätt spår. Rekonstruerande riktningsgivare betyder att läraren riktar elevens 
uppmärksamhet mot tidigare behandlat innehåll för att påvisa dess relevans. Instruerande 
riktningsgivare betyder att läraren instruerar eleven hur hen bör handla eller vad hen bör 
uppmärksamma. En genererande riktningsgivare betyder att läraren riktar eleven mot att 
sammanföra tidigare kunskaper eller fakta för att utveckla en förklaring. Slutligen en 
omorienterande riktningsgivare betyder att läraren riktar eleven mot annat håll i dess arbete 
(Lidar, s. 48-49). Lundquist (2009, s. 46) menar att EMA bör ”analyseras i relation till de 
praktiska epistemologier som eleverna använder för att på så sätt studera den meningsskapande 
processen i mötet mellan elev och lärare”. Eftersom endast lärarnas handlingar har studerats 
under observationerna har därför inte riktningsgivarna används på ett helt korrekt sätt.  

Observationer- användning av riktningsgivare  
EMA riktningsgivarna användes i analysen av observationerna för att undersöka hur lärarna 
stödjer eleverna genom att rikta dem mot innehållet, begrepp eller fenomen, i undervisningen. 
Genom att koppla lärarnas handlingar till riktningsgivarna kunde gemensamma drag och 
underkategorier för de olika riktningsgivarna hittas. Tabell 2 visar de underkategorier som 
hittats genom analys med EMA- riktningsgivarna vilket är gemensamma drag för hur samtliga 
lärare använde riktningsgivarna.  
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Tabell 2. Underkategorier till riktningsgivarna funna under observationerna 

Riktningsgivare Underkategorier 
Bekräftande Nickar 

Muntlig bekräftelse 
Återupprepning av elevernas svar 

Rekonstruerande Framåtsyftande återkoppling 
Bakåtsyftande återkoppling  

Instruerande Förklarar nya ord/begrepp 
Återkoppla till vardag 
Förklarar genom att berätta om egna 
erfarenheter 
Visar bilder eller filmer  

Genererande Öppna frågor  
Frågor med två eller flera alternativ 

Om-orienterande Frågor  
Visar exempel 
Ignorerar svar/uttalande 

 

Observationer- riktningsgivarnas användning kopplat till arbetssätt 
Den andra delen av i analysen av observationerna har de kategorier av arbetssätt som framkom 
i analysen av intervjuerna används. Tabell 3 och 4 visar exempel på hur anteckningarna från 
observationer bearbetats för att sättas in i de olika kategorierna av arbetssätt.  
 
Tabell 3. Exempel på bearbetning av anteckningar från observation till kategorier av arbetssätt 

Anteckningar för lärare 1 Kategori 
NTA (Gemensam diskussion ,  
öppna frågor, experiment i grupper ) 

Samtal 
Grupparbete/Praktiskt arbete 

 
Tabell 4. Exempel på analys av användning av riktningsgivare kopplat till arbetssätt 

Riktningsgivare Arbetssätt 
Bekräftande Samtal (Gemensam diskussion)  

Samtal (öppna frågor)  
Grupparbete/Praktiskt arbete 
(experiment i grupper) 

Rekonstruerande Samtal (Återkoppling/frågor om 
tidigare undervisning) 

Instruerande Samtal (Gemensam diskussion) 
Genererande Samtal (Gemensam diskussion) 

Grupparbete/praktiskt arbete 
(experiment i grupper) 

Om-orienterande Samtal (Gemensam diskussion) 
 
 
5 Resultat 
 
Under detta avsnitt redovisas resultatet av arbetets empiri vilket är uppdelat i två huvuddelar; 
intervjuer och observationer. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur undervisningen i 
årskurs F-6 kan utformas för att stödja elevernas begreppsbildning inom de naturorienterande 
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ämnena. I intervjuerna gavs därför lärarna möjlighet att beskriva hur de arbetar för att stödja 
elevernas begreppsbildning i NO. Under observationerna studerades studiens andra 
frågeställning, hur lärarna riktar elevers uppmärksamhet i meningsskapandet av 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen i undervisningen.  
 

Bakgrundsinformation informanter 
Lärarna som intervjuats och observerats i detta arbete har mellan 2 och 25 års erfarenhet i yrket 
som lärare. Samtliga lärare har lärarutbildning med olika inriktningar. Lärare 1 och 4 har 
utbildat med inriktning för årkurs 1-7 och lärare 2 och 3 har utbildat sig med inriktning för 
fritids och årkurs F-3. Lärare 1 och lärare 3 är utbildade inom NO medan lärare 2 och 4 inte är 
det. Samtliga lärare har dock gått utbildningsdagar för olika NTA-teman eftersom detta krävs 
för att lärare ska få undervisa i NTA. NTA (naturvetenskap och teknik för alla) är ett 
skolutvecklingsprogram innehållande olika teman med material och lärarhandledning (NTA, 
2018). 

Lärarnas definition av begreppsbildning i NO 
För att få insikt i hur lärarna resonerade kring NO-begrepp och hur de definierar 
begreppsbildning i relation till undervisningen i NO ställdes fyra frågor i intervjuerna i detta 
syfte. I intervjuerna framgick att både lärare 1 och lärare 2 beskriver begreppsbildningen som 
en process där eleverna utvecklar förståelsen för begrepp över tid genom. Så här beskriver lärare 
4 begreppsbildning; ”Det är när vi tillsammans försöker få en uppfattning om vad begreppet 
betyder och när man kan använda det”. Även lärare 1 nämner att begreppsbildningen sker 
tillsammans med andra.  
 
Resultat intervjuer  

Lärarnas beskrivningar av utformning av stödjande undervisning i NO 
 
Praktiskt arbete 
Samtliga lärare beskriver praktiskt arbete som arbetssätt som stödjer begreppsbildningen. 
Lärare 1 beskriver att i arbetet med NO använder hen ofta praktiskt arbete och grupparbete som 
arbetessätt där fokus ofta är att eleverna ska diskutera och resonera kring begreppen eller det 
aktuella fenomenet. Även lärare 2 beskriver att enligt hens erfarenheter är praktiskt arbete så 
som experiment och försök stödjande för begreppsbildningen. Hen menar att eleverna behöver 
”se begreppen” vilken hen också menar att eleverna ges möjlighet att göra genom att undersöka 
och studera fenomen som är kopplade till begreppen. Lärare 2 understryker också att lärare bör 
se till att det som ska befästas faktiskt befästs. Lärare 3 beskriver i intervjun att eleverna arbetar 
mycket med NTA där de experimenterar, utför praktiskt arbete och undersöker och hen menar 
att NTAs arbetssätt är stödjande för begreppsbildningen.  
 
Samtal 
I intervjun beskriver lärare 1 att enligt hens erfarenheter är gemensamt arbete och samtal med 
funderingar och resonemang stödjande för begreppsbildning. Lärare 1 menar att samtal är en 
stor del av arbetet med begreppsbildningen inom NO och hen menar också att ett begrepp 
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befästs genom att använda dem och genom att diskutera kring orden eller begreppen. Lärare 4 
nämner samtal i kombination med andra arbetssätt i intervju. Även Lärare 2 och 3 nämner 
samtal i intervjuerna och båda lärare nämner då samtal som svar på frågan om hur eleverna 
uppmuntras att tala tillsammans med varandra och med dem som lärare om NO-begrepp. Båda 
lärarna menar att detta kan ske genom någon form av diskussionsuppgift. Enligt lärare 2 befästs 
ett begrepp genom flera vändor där eleven får se, göra, prata om och diskutera begreppet med 
andra. I fråga om hur elevernas erfarenheter från tidigare undervisningstillfällen och tidigare 
erfarenheter från hemmen kopplas till undervisningen i NO svarar lärare 1 att det sker genom 
samtal. Lärare 2 menar på att detta beror på vad elevgruppen har för erfarenhetsbas eller 
bakgrund men att läraren bör utgå från elevernas erfarenheter för att sedan utveckla 
begreppsbildningen. Lärare 4 beskriver att enligt hens erfarenhet kan denna återkoppling göras 
i undervisningen genom att knyta elevernas erfarenheter till diskussioner och uppgifter.  
 
Återkoppling till vardag 
Lärare 1 menar att undervisningen i NO går att koppla till elevernas vardag på många olika sätt. 
I intervjun framgår att hen gör detta genom att elevernas intressen förs in i undervisning och 
om elevgruppen funnit något i undervisningen som särskilt intressant undersöker och arbetar 
de vidare med det ämnet. Vidare framgår att enligt läraren 1 kan eleverna även stödjas att dra 
paralleller mellan NO-begrepp och vardagliga begrepp genom varierande arbete och samtal. 
Även lärare 2 menar att elevernas vardag kan kopplas till undervisningen på olika sätt och att 
beroende på elevernas intressen kan dessa kopplas till de olika NO-ämnena men även till andra 
ämnen så som SO-ämnena. I intervjun framgick att lärare 2 menade att eleverna kan stödjas i 
att dra paralleller mellan NO-begrepp och vardagliga begrepp genom försök, experiment samt 
genom att lyfta elevernas funderingar, reflektioner och erfarenheter från vardagen och använda 
dessa för att jobba vidare med i undervisningen. 
 
Enligt Lärare 4 kan undervisningen i NO kopplas till elevernas vardag genom att ge eleverna 
möjlighet att berätta om de kopplingar de själva ser mellan undervisningen och deras egna 
erfarenheter. Hen menar även att eleverna kan stödjas att dra paralleller mellan NO-begrepp 
och vardagliga begrepp genom att lyfta de kopplingar eleverna själva ser och om de inte ser 
kopplingarna att visa kopplingar till exempel genom läxor för eleverna att undersöka hemma 
eller utföra undersökningar i naturen. Lärare 3 menar att undervisningen kopplas till elevernas 
vardag då arbetet med NTA kan skapa nyfikenhet hos eleverna att vilja prova det de lärt sig 
hemma. Lärare 3 beskriver att eleverna kan stödjas att dra paralleller mellan NO-begrepp och 
vardagliga begrepp genom att prata om och lära sig om begreppen eller begreppsorden i 
undervisningen för att sedan ha nytta av dem i sin vardag.  
 
Teoretiskt arbete 
Lärare 4 nämner även teoretiskt arbete så som läsa, skriva, titta på film som arbetssätt som kan 
stödja elever i begreppsbildningen. Hen menar dock att de teoretiska arbetssätten ska användas 
i kombination med andra arbetssätt.  
 
Enskilt arbete 
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Endast lärare 4 nämner enskilt arbete i intervjun. Hen menar att eleverna kan stödjas att dra 
paralleller mellan NO-begrepp och vardagliga begrepp genom att få läxor att utforska något 
hemma. 
 
Grupparbete 
Grupparbete nämns av lärare 1 men i båda fallen nämner hen grupparbete i kombination med 
någon typ av samtal. Så här säger också lärare 1 i intervjun angående grupparbete: ”men den 
gamla typen av grupparbeten kan man ju ha som, som inte byggs på resonemang och på 
understödjande av en lärare, som kanske inte ger jättemycket begreppsbildning men det tror jag 
inte ger så mycket”.  
 
Varierande arbete 
Tre av lärarna (1,2 och 3) beskriver att ett begrepp befästs genom att använda begreppet, genom 
att diskutera kring begreppet och genom att arbeta med begreppet i en variation av arbetsätt och 
i en variation av sammanhang. Lärare 4 beskriver så här om varierande arbete: ”mina 
erfarenheter säger ju som sagt att ju mer jag får möjlighet att variera mig kring samma begrepp 
desto bättre blir resultatet men att få se ordet, att fått säga ordet, att fått skriva det, att fått sätta 
in det i sammanhang är ju det absolut viktigaste då”. I frågan om hur hen utformar 
undervisningen för att stödja begreppsbildningen svarar lärare 4 att hen försöker att variera 
arbetssätten genom exempelvis samtal, praktiskt arbete och teoretiskt arbete. Utifrån intervjun 
framgår att enligt läraren 1 kan eleverna stödjas att dra paralleller mellan NO-begrepp och 
vardagliga begrepp genom varierande arbete och samtal. Lärare 2 nämner varierande arbete i 
form av ämnesintegrering till exempel temaarbete som ett arbetssätt i arbetet med NO-begrepp. 
Lärare 2 ser begreppsbildning och inlärning som samma sak och att det därför är med i allt hen 
gör i undervisningen.  
 
Resultat av observationer   
 
De lektionerna som observerades bestod av ett uppdrag i NTA-temat ”kemiförsök”, en 
gruppuppgift där eleverna skulle sortera väderord, ett uppdrag i NTA-temat ”från frö till frö” 
och ett temaarbete om Sveriges geografi. På grund av det låga antal informanter valdes att 
redovisa resultatet av observationerna som en grupp och inte som enskilda lärare. Detta då det 
uppfattades som mer givande och att det möjligtvis kan ge en bättre och mer generell bild av 
hur riktningsgivare används samt i vilka arbetssätt de olika ritningsgivarna används inom NO.   

Lärarnas användning av riktningsgivare under observationerna 
 
Syftet med observationerna var att undersöka hur lärarna stödjer eleverna genom 
riktningsvisning mot naturvetenskapliga begrepp och fenomen. I observationerna använder tre 
av lärarna praktiskt arbete genom experiment i grupper, sortering/kategorisering och 
undersökande arbete. Samtliga lärare använder samtal i observationerna genom gemensamma 
diskussioner eller gruppdiskussioner. Samtliga lärare återkopplar också till tidigare 
undervisning under gemensam diskussion. En av lärarna återkopplar till elevernas vardag i 
observationen. Även teoretiskt arbete används av endast en lärare i observationerna och detta 
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sker i form av en film. Två av de fyra lärarna använder enskilt arbete under observationerna 
och detta görs genom enskilt skrivande. Två av de fyra lärarna använder grupparbete under 
observationerna. Varierande arbete används av tre av lärarna under observationerna. Tre av 
lärarna använder varierande arbete under observationerna. Under observationerna använder 
samtliga lärare alla riktningsgivarna men på lite olika sätt. Dock hittades gemensamma drag 
eller underkategorier för hur de gav uttryck eller kommunicerar med eleverna med de olika 
riktningsgivarna och dessa går att utläsa i tabell 2.  
 
Bekräftande riktningsgivare 
Bekräftande riktningsgivare var en av de mest använda riktningsgivarna som observerades. 
Samtliga lärare använde denna riktningsgivare genom att nicka, återupprepa elevernas svar 
muntligt eller genom att skriva upp på tavlan och genom muntlig bekräftelse (ljud så som ja, 
jo, mm). Bekräftande riktningsgivare används av samtliga lärarna i samtal. Tre av de fyra 
lärarna använder bekräftande riktningsgivare i det praktiska arbetet. Två av lärarna använder 
bekräftande riktningsgivare under grupparbete. Detta skedde till exempel i samband med att 
eleverna arbetade i grupper med att filtrera ämnen då läraren nickade bekräftande då eleverna 
förklarade hur vattnet såg ut efter filtrering. Detta skedde även när en annan lärare muntligt 
bekräftar när elever resonerade kring hur de sortera väderord i sin grupp. Ingen av lärarna 
använder bekräftande ritningsgivare under teoretiskt arbete eller återkoppling till vardag.  
 
Rekonstruerande riktningsgivare 
Rekonstruerande riktningsgivare användes av lärarna under observationerna genom 
bakåtsyftande återkoppling eller framåtsyftande återkoppling. Den bakåtsyftande 
återkopplingen kunde till exempel vara i form av frågor som ”kommer ni ihåg när vi arbetade 
med”…? eller yttranden som ”Det här har vi pratat om förut”. Den framåtsyftande 
återkopplingen skede under observationen till exempel genom öppna frågor som ”Vad är det 
viktiga?” ”Vad är det här bra för?”, men även genom yttrande som ”Det här ska ni kunna sen”. 
De rekonstruerande riktningsgivarna används av samtliga lärare under samtal. Vid samtliga 
tillfälle användes den rekonstruerande riktningsgivaren i samband med gemensam diskussion i 
helklass.  Lärarna använder inte rekonstruerande riktningsgivare i de övriga arbetssätten.  
 
Instruerande riktningsgivare 
Den instruerande riktningsgivaren användes även flitigt av lärarna under observationerna. En 
av de fyra lärarna använde denna riktningsgivare extra mycket. Den instruerande 
riktningsgivaren användes främst genom olika förklaringar för nya ord eller begrepp men även 
genom återkopplingar till vardag, tidigare erfarenheter i undervisningen, lärarens egna 
erfarenheter eller genom att visa film eller bilder. Den instruerande riktningsgivaren används 
av samtliga lärare under samtal och två av lärarna under praktiskt arbete, grupparbete och 
enskilt arbete. Instruerande riktningsgivare används endast av en av lärarna under återkoppling 
till vardag då gallring kopplades till att rensa ogräs och under teoretiskt arbete när eleverna fick 
titta på en film som beskrev begreppen atomer, molekyler, grundämnen och kemiska 
föreningar.  
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Genererande riktningsgivare 
Genererande riktningsgivare användes av lärarna under observationerna genom frågor. Dessa 
frågor kunde vara öppna frågor eller frågor med två eller flera alternativ. Dessa frågor var frågor 
som uppmanade eleverna till att utveckla sina svar eller förklaringar frågor som till exempel 
”Varför det?” ”Vad kan man kalla denna grupp?” ”Vad finns det mer för delar?”. Den 
genererande riktningsgivaren används av tre av lärarna under samtal i form av gemensam 
diskussion i helklass där klassen tillsammans diskuterade till exempel – Vad är det som är gult 
på kartan? – Vad behöver en växt? – Finns det något som inte består av atomer? 
Riktningsgivaren används av två av lärarna under praktiskt arbete och under grupparbete. 
Genererande riktningsgivare används inte av lärarna under de övriga arbetssätten. 
 
Om-orienterande riktningsgivare 
Den om-orienterande riktningsgivaren var den riktningsgivaren som användes minst av lärarna 
under observationerna. Denna ritningsgivare var dock ganska tydlig då lärarna använde denna 
riktningsgivare genom att till exempel ignorera elevernas uttalanden och fortsätta diskutera det 
som diskuterats innan, genom att visa elever andra exempel eller genom frågor som leder 
eleverna in på andra spår. Tre av lärarna använder om-orienterande riktningsgivare under 
samtal. Två av lärarna använder denna riktningsgivare under praktiskt arbete, enskilt arbete och 
grupparbete. Lärarna använder inte om-orienterande riktningsgivare i de övriga arbetssätten.  
 
 

Diskussion  
 
Under denna del av arbetet diskuteras resultatet av undersökningen. I metoddiskussionen 
diskuteras bland annat arbetets validitet och reliabilitet i genomförande och val av metoder. I 
resultatdiskussionen diskuteras undersökningens resultat och kopplas samman med forskningen 
inom detta ämne.  
 
Metoddiskussion 

Urval 
På grund av svårigheter att få tag i lärare att medverka i undersökningen och tidsbrist 
intervjuades och observerades endast fyra lärare. Det låga antalet informanter påverkar 
resultatets generaliserbarhet eftersom ett större antal informanter hade varit mer representativt 
(Stukát, 2011, s.136-137). Intentionen var ursprungligen att intervjua lärare för årskurs F-3 men 
även detta urval utökades till årskurserna F-6 på grund av svårigheter att få tag i medverkande 
lärare. Att de lärare som intervjuats och observerats har varierande erfarenhet kan vara positivt 
eftersom ett brett urval kan ge möjlighet att se variationer och vara mer representativt (Larsen, 
2009, s.78-79).   

Genomförande 
Intervjuerna audioinspelades med hjälp av en mobiltelefon för att inget skulle missas och för 
att svaren skulle kunna transkriberas (Larsen, 2009, s. 87). I informationsbrevet till 
informanterna ombads de förbereda en plats för intervjun där risken för störning var liten. 
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Tyvärr blev det mindre störningar av informanternas kollegor i alla intervjuerna. Eftersom detta 
är svårt att förutse är det också svårt att säga hur detta hade kunnat förhindras. Dessa störningar 
kan haft en påverkan på informanternas koncentration och möjlighet att svara på 
intervjufrågorna (Stukát, 2011, s.45). För att öka resultatets reliabilitet ställdes följdfrågor i 
intervjuerna när informanternas svar var otydliga eller något fattades i deras svar (Larsen, 2009, 
s. 26-27). Efter första intervjun ändrades två av frågorna som uppfattades av den första 
informanten som för breda eller svåra att svara på. Att den första informanten inte har svarat på 
exakt samma frågor som de övriga informanterna kan han minskat reliabiliteten på resultatet av 
intervjuerna (Fejes och Thornberg, 2014, s. 263). En nackdel med intervjuer är den så kallade 
”intervjueffekten” vilket betyder att informanterna kan påverkas av det sätt intervjufrågor 
framförs (Larsen, 2009 s. 27-28; Stukát, 2011, s.43). Intentionen vara att frågor skulle ställas 
på ett sätt som inte påverkade informanternas svar men att informanterna inte har påverkats av 
till exempel ordval på frågorna kan ej garanteras.  
 
Lärarna observerandes endast vid ett tillfälle och under en lektion varför resultatets 
generaliserbarhet inte är så hög. För att öka generaliserbarheten hade flera observationstillfällen 
behövts (Larsen, 2009, s. 110). Observationen gjordes med hjälp av ett löpande protokoll 
eftersom det varken fanns möjlighet eller tillåtelse till att filma varför händelser eller utsagor 
kan ha missats. Observationer som utförs genom skrivande av löpande protokoll kallas för 
ostrukturerade observationer. Larsen (2009, s. 94) menar att det är viktigt att 
anteckningsskrivandet vid ostrukturerade observationer förs så detaljerat som möjligt samt att 
anteckningar görs i nära anslutning till observationen så att minnet är färskt. Det finns därför 
en risk att anteckningsskrivandet för observationerna i denna studie inte varit tillräckligt 
detaljerat. Det löpande protokollet skrevs dock med riktningsgivarna i fokus. Då observationen 
observerades från en stol i bakre delen av klassrummen finns även möjlighet att handlingar och 
yttringar från informanterna kan ha missats under observationerna (Larsen, 2009, s. 109).  
 

Analys 
I analysen har det insamlade materialet noggrant bearbetats och analyserats utifrån studiens 
syfte och frågeställningar och med det teoreriska perspektiven i åtanke. Intervjuerna har 
analyserats genom innehållsanalys och observationerna har analyserats med hjälp av 
analysverktyget EMA (riktningsgivare). Det bör dock nämnas att EMA inte används på ett helt 
korrekt sätt i detta arbete eftersom med EMA bör den kommunikation som sker mellan läraren 
och eleven noteras, dokumenteras och analyseras (Lundquist, 2009, s. 46). I detta arbete har 
endast lärarens kommunikation till eleven analyseras. För att försäkra att undersökningens 
resultat har hög reliabilitet har resultatet både i textform och i tabeller kontrollerats flera gånger. 
Att resultatet har kontrollerats flera gånger kan vara både positivt och negativt. Enligt Fejes och 
Thornberg (2014, s.260-262) bör forskare vara noggranna och kritiska till sina resultat men 
samtidigt inte överanalysera utan vara sensitiva och lita på det första intrycket. Ett objektivt 
förhållningssätt är enligt Fejes och Thornberg (2014, s. 28-29) viktigt för forskare som arbetar 
med kvalitativ analys därför har detta eftersträvats i såväl genomförande samt analys av resultat. 
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Resultatdiskussion 

Lärarnas beskrivningar av utformning av stödjande undervisning i NO  
Resultatet av lärarnas beskrivningar av vilka arbetssätt de använder för att stödja 
begreppsbildningen visar att samtal i olika former nämns som stödjande för begreppsbildningen 
av samtliga lärare. Två av lärarna beskriver i intervjun att enligt deras erfarenheter befästs ett 
begrepp genom att använda begreppet flera gånger. Två av lärarna menar också att för att ett 
begrepp ska befästas så behöver det samtalas och diskuteras kring begreppet. Detta stödjer 
bilden av vad forskningen visar i denna fråga, att kommunikation och språket spelar stor roll i 
begreppsbildningen. Nilsson (2005, s. 67-68) beskriver betydelsen av att elever får diskutera de 
naturvetenskapliga begreppen tillsammans. Nilsson menar att genom att låta eleverna 
argumentera och utveckla resonemang så utvecklas deras vetenskapliga språk och de börjar 
använda mer vetenskapliga begrepp. Detta resultat har även en koppling till det sociokulturella 
perspektivet syn på kunskap där kunskap utvecklas och fördjupas genom användning av 
språkliga medierande redskap som ord, begrepp och tecken (Säljö, 2010, s. 184-185). Enligt 
Skolverket (2017c, s.32) ska elevernas progression av förmågan, att använda ämnenas begrepp, 
modeller och teorier, gå från enkla beskrivningar av egna upplevelser till att eleven använder 
naturvetenskapliga begrepp, och senare även modeller och teorier, i sina förklaringar. Eleven 
ska även visa denna progression i sin kommunikation genom att visa ett ökat djup i sina 
resonemang av naturvetenskapliga samband (Skolverket, 2017c, s.32). Hajer och Messtringa 
(2014, s. 20, 42-43) menar att lärare bör stötta eleverna genom en språkinriktad undervisning 
där eleverna genom strategier och gemensamma diskussioner skapar en förståelse och ett 
gemensamt språkbruk. De påpekar dock att det är av stor betydelse att läraren har en insikt i 
elevernas förförståelser och tidigare erfarenheter för att bygga vidare på det i undervisningen. 
 
Det varierande arbetet nämns också mycket i intervjuerna. En av lärarna förklarar i intervjuerna 
att enligt hens erfarenhet befästs ett begrepp hos eleven genom att eleven använder begreppet 
flera gånger samt i flera olika sammanhang. Enligt Lemke (1990, s. 202-203) spelar 
sammanhanget en stor roll på hur språket används och förstås. Även praktiskt arbete och 
grupparbete nämns av samtliga lärare som arbetssätt de använder i arbetet med NO som 
stödjande för begreppsbildningen. Teoretiskt arbete och enskilt arbete nämns endast av en av 
lärarna men då bör påpekas att detta nämndes i kombination med andra arbetssätt. Att 
kombinera arbetssätt och framför allt att kombinera teori med praktik i undervisning går i linje 
med pragmatismen då enligt pragmatismen är kombinationen av teori och praktik till fördel för 
lärandet (Dewey, 1938/2008, s.103-105).   Lemke (1990, s. 190-191) beskriver den sociala 
processen som sker när elever samtalar om naturvetenskap vid till exempel laborationer och 
experiment. Lemke menar att samtidigt som gruppen skapar erfarenheter och mening kring 
begrepp så skapas även mönster och normer i hur språket används. Andrée (2007, s. 134) 
betonar att elevernas aktiva deltagande i undervisningen är en avgörande faktor för deras 
lärprocess. Hon påpekar även att den sociala faktorn kan vara en hjälp för eleverna att skapa 
gemenskap kring ämnet och sina begreppsbildningar. Även Lidar (2010, s.69-72) belyser i sin 
avhandling den sociala faktorn i NO-undervisningen som av stor betydelse för 
begreppsbildningen.  
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Resultatet av intervjuerna visar att samtliga lärare i studies nämner återkoppling till elevernas 
vardag som stödjande för begreppsbildningen. Detta är i linje med tidigare forskning som menar 
att det är viktigt för elevernas begreppsbildning att koppla det vardagliga till det vetenskapliga 
i undervisningen i NO-ämnena (Andrée, 2007, s. 131-133 ; Johansson, 2012, s.55). Enligt det 
pragmatiska perspektivet på lärande är vikten av koppling mellan undervisningen och elevernas 
vardag betonat (Dewey, 1938/2008, s. 63-65, 100-103, 160-161). Enligt Skolverket (2011, s. 
12) bör läraren välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas mot 
målen och utgångspunkten för undervisningen ska vara elevernas och elevgruppens intressen 
och tidigare erfarenheter. Återkoppling till tidigare erfarenheter i undervisningen nämns av 
samtliga lärare i intervjun men endast när de ska besvara om hur detta kan göras. Samtliga 
lärare i studien har svårt att förklara hur detta kan göras men menar att denna typ av återkoppling 
sker genom samtal eller diskussioner i helklass. Under observationerna kopplade dock samtliga 
lärare undervisningens innehåll till elevernas tidigare erfarenheter flera gånger. Kanske är 
denna typ av återkoppling så vanlig eller en så naturlig del av undervisningen att den inte fäst 
någon särskild vikt vid av lärarna.  

Lärarnas riktningsgivning under NO-undervisning  
Lundqvists (2009, s. 70-71) forskning visar att läraren har en viktig roll som ledare att hjälpa 
elever skapa mening av innehållet, orden och begreppen i NO-undervisningen. Lundqvist lyfter 
även de sociala aspekterna i undervisningen och menar att tillsammans skapar inte bara eleverna 
mening utan även normer kring vad kunskap är och hur de ser sig själva i förhållande till sin 
kunskapsprocess. Enligt Lemke (1990, s. 155-157) lär sig eleverna det ämnesspecifika språket 
genom att observera hur läraren använder språket. Den bekräftande riktningsgivaren var en av 
de mest använda riktningsgivarna under observationerna. Denna riktningsgivare användes av 
lärarna för att visa eleverna att de förstod elevernas uttalanden eller att de var på rätt väg i sina 
förklarningar. Bekräftande riktningsgivare användes av lärarna i samband med praktiskt arbete, 
samtal, grupparbete och enskilt arbete. Att det är just i arbetssätten praktiskt arbete, grupparbete 
och enskilt arbete som lärarna använder bekräftande riktningsgivare kan möjligtvis bero på att 
dessa arbetssätt kräver att eleven är aktiv. Genom lärarens bekräftelse manas då eventuellt 
eleven att fortsätta samtidigt som läraren visar att de är på rätt väg i sin förklaring/förståelse av 
begreppet eller fenomenet.  
 
Den instruerande riktningsgivaren var även en av de mest använda riktningsgivarna under 
observationerna. Den instruerande riktningsgivaren användes främst genom olika förklaringar 
för nya ord eller begrepp men även genom återkopplingar till vardag, tidigare erfarenheter i 
undervisningen, lärarens egna erfarenheter eller genom att visa film eller bilder. Detta kan 
kopplas till den forskning som Skolverket (2012, s. 26) omskriver vilket visar att lärarens 
ämnesdidaktiska kunskaper spelar en stor roll i hur framgångsrik undervisningen blir. I lärarens 
ämnesdidaktiska kunskaper ingår lärarens förmåga att vara entusiastisk, tydlig, samt att 
presentera nya begrepp och teorier så att elever ser det som meningsfullt (Skolverkets, 2012, s. 
26). Det kan dock diskuteras om för mycket användning av instruerande riktningsgivare 
hämmar elevernas eget reflekterande och meningsskapande kring begreppen. Enligt forskning 
är det viktigt att eleverna ska känna sig delaktiga genom att de själva får ställa frågor och för 
att ”nå en djupare kunskapsbildning” (Skolverket, 2012, s. 25). Samtidigt användes 
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instruerande riktningsvisare av lärarna vid praktiskt arbete, grupparbete och enskilt arbete vilket 
är arbetssätt där eleverna behöver lärarens stöd i sin begreppsbildning för att minska risken för 
missförstånd eller att någon aspekt missas (Andrée, 2007, s. 137).  
 
Rekonstruerande riktningsgivare användes av lärarna under observationerna genom 
bakåtsyftande återkoppling eller framåtsyftande återkoppling. Riktningsgivaren användes av 
lärarna genom frågor som var mer eller mindre ledande eller som öppna frågor, men även 
genom yttrande som ”det här ska ni kunna sen”. Den rekonstruerande riktningsgivaren 
användes i minst antal arbetssätt dock använder samtliga lärare denna riktningsgivare under 
samtal och återkoppling till vardag i form av gemensam diskussion i helklass. Detta kan 
möjligtvis stämma överens med det Andreé (2007, s. 156) beskriver, att översättningen från det 
vardagliga till det vetenskapliga sker i för liten omfattning. Dock bör det nämnas att två av 
lärarna undervisande grupper som under tillfället för observationerna var relativt nya för dem. 
De nya relationerna mellan läraren och eleven påverkar självklart lärarens möjlighet att koppla 
undervisningen till elevernas vardag då läraren har liten vetskap om hur den ser ut.   
 
Även genererande riktningsgivare användes av lärarna under observationerna genom frågor. 
Dessa frågor kunde vara öppna frågor eller frågor med två eller flera alternativ. Dessa frågor 
använder lärarna i syfte att uppmuntra eleverna till att utveckla sitt resonemang eller 
förklaringar av fenomen och begrepp. Genererande riktningsgivare används av lärarna i 
samband med praktiskt arbete, samtal och grupparbete. Att använda genererande 
riktningsgivare för att stödja elevernas begreppsbildning inom NO kan möjligen vara ett sätt 
för eleverna att äga sin egen kunskap och känna sig mer delaktiga i meningsskapandet 
(Skolverket, 2012, s. 25). Genom lärarnas genererande riktningsgivare i form av frågor under 
arbetets gång ges eleverna även möjlighet att koppla praktik till teori samt under experimenten 
ges eleverna möjlighet till meningsskapande kring begreppen/fenomenen (Dewey, 1938/2008, 
s.103-105; Nilsson, 2005, s. 67-68).  
 
Om-orienterande riktningsgivare används i samband med praktiskt arbete, grupparbete och 
enskilt arbete det vill säga arbetssätt som inte är så lärarstyrda. Den om-orienterande 
riktningsgivaren var den riktningsgivaren som användes minst av lärarna under 
observationerna. Denna ritningsgivare var dock ganska tydlig då lärarna använde denna 
riktningsgivare i syfte att leda om elevernas uppmärksamhet genom att till exempel ignorera 
elevernas uttalanden och fortsätta diskutera det som diskuterats innan. Här kan diskuteras om 
denna riktningsgivare är nödvändig i syfte att leda eleverna bort från missförstånd (Andrée, 
2007, s. 137). Denna riktningsgivare användes även i samtal i form av gemensam diskussion i 
helklass där den riktningsgivaren snarare användes av lärarna i syfte att fortsätta undervisningen 
för att hinna med. Lärarna nämnde även i intervjuerna att tidsbristen är en begränsning för 
arbetet med begreppsbildning. 

Slutsats 
Syftet med denna studie var att studera hur undervisningen kan utformas för att stödja elevernas 
begreppsbildning inom de naturorienterande ämnena samt hur lärarna riktar elevers 
uppmärksamhet mot naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Lärarna i studien beskriver flera 
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olika arbetssätt som stödjande för begreppsbildningen och lärarna har olika preferenser vid val 
av arbetssätt i arbetet med NO. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att de arbetssätt som 
beskrivs av lärarna som stödjande är samtal, praktiskt arbete, grupparbete, återkoppling till 
vardag och varierande arbetssätt. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning säger om 
att arbeta med begreppsbildning inom NO nämligen vikten av att kommunicera med andra om 
begreppen (Nilsson, 2005, s. 67-68 ; Andrée, 2007, s. 161).  

I studien studerades även lärarnas stödjande av elevernas meningsskapande och 
begreppsbildning genom riktningsgivare. I studien diskuteras om det sätt som lärarna använde 
riktningsgivarna stod i relation till det arbetssätt som användes samt hur dessa riktningsgivare 
stöttat elevernas meningsskapande och begreppsbildning. Resultatet av observationerna visar 
att samtliga lärare använde alla riktningsgivare och även om lärarna använde riktningsgivarna 
på lite olika sätt så förekom gemensamma drag för hur de användes och i vilka arbetssätt.  

Förslag till fortsatt forskning 
 
För fortsatt forskning inom begreppsbildning i NO föreslås undersöka hur framgångsrika lärare 
är i att koppla elevernas vardag till undervisningen i NO. Det behövs även mer forskning i hur 
lärare kan göra detta mer praktiskt i undervisningen med NO.  

Under studien fanns vinkeln om lärarnas syn på NO-begrepp och begreppsbildning påverkar 
deras val av arbetssätt detta kunde dock inte analyseras i brist på tid och insamlad data. Det kan 
därför vara intressant för fortsatta forskning att undersöka hur stor denna påverkan är. Det kan 
även vara av godo att forska vidare på hur viktig lärarens egna utvecklig på syn av 
begreppsbildningen inom NO är för elevernas framgång i begreppsbildning. 
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Bilaga 1- Informationsbrev till informanter  
 
 

 
 
Information om undersökning om lärares stöttande av elevers begreppsförståelse inom NO-ämnena 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. I undersökningen ingår 5 lärare som undervisar i NO-
ämnen för åldersgrupper från förskoleklass upp till årskurs 3. De lärare som tillfrågas ingå i undersökningen har 
lärarutbildning alternativt minst 3års arbetserfarenhet som lärare. Anledningen till detta är att undersökningen 
kräver att de tillfrågade lärarna har kunskap om hur elever kan stödjas i begreppsbildning inom NO-ämnena. Det 
finns gedigen forskning inom ämnet elevers begreppsbildning inom NO. Denna undersöknings syfte är att utöka 
forskningen om hur lärare beskriver sin roll som stödjande av elevernas begrepps- bildning inom NO. Syftet är 
även att undersöka hur denna stöttning görs i praktiken. I undersökningen kommer du intervjuas och observeras.  

 
Intervjun kommer ta minuter max. 45min där vi förväntas sitta någonstans där vi kan prata ostört. Dina 
intervjusvar kommer skrivas ner och ljudet kommer även spelas in för att sedan transkriberas. Observationen 
kommer endast ske vid ett tillfälle under lektionstid när du undervisar i något av NO-ämnena. Det som ska 
observeras är din stöttning av eleverna och dina val av arbetsmetoder i undervisningen. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Du kommer, efter transkribering och innan uppsatsen lämnas in, få ta del av dina intervjusvar och godkänna 
dessa. Du kommer även ges möjlighet att ta del av uppsatsen när den är klar om så önskas. Din medverkan 
kommer vara anonym i undersökningen och dina personliga uppgifter kommer även skyddas. Det insamlade 
materialet kommer att förvaras där endast jag har tillgång till det. Resultatet av det insamlade materialet kommer 
endast tas del av mig och min handledare fram till uppsatsen är klar. Efter uppsatsen godkänts av en examinator 
vid Högskolan Dalarna, kommer allt handskrivet från intervjuer och observationer samt inspelat material att 
strimlas och raderas.  
 
Resultatet av intervjuer och observationer kommer sedan att analyseras, kopplas till forskning inom ämnet och 
sammanfattas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  Ytterligare 
upplysningar lämnas av nedstående ansvariga.  
 
xxxx 18-01-21  
 
Student 
Carolina Ribbert Berger                                            
Tel: xxxxxxxx 
E-post: h12carri@du.se 
 
Handledare 
Hed Kerstin Larsson 
Tel: 023-77 88 42 
E-post: hkl@du.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2- Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
 

 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Carolina Ribbert Berger och jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
För tillfället skriver jag ett examensarbete om hur begreppsförståelse stöttas av lärare inom NO-ämnena och ska 
därför utföra en undersökning om detta. Under veckorna 6-14 kommer jag därför att vid ett tillfälle utföra en 
observation av läraren i ditt barns klass under en NO-lektion. I observationen kommer jag endast observera och 
föra anteckningar av hur läraren lägger upp och leder undervisningen för att stötta elevernas begreppsförståelse. 
Ditt barn kommer alltså inte observeras och vad barnen säger under observationen kommer heller inte att citeras.  
 
Som lärarstuderande omfattas jag av den yrkesetik som gäller för alla utbildade lärare. Jag kommer också att ta 
hänsyn till både den generella policy som finns och den eventuellt specifika policy skolan har gällande 
exempelvis tystnadsplikt och fotodokumentationer etc.  
 
Om du har frågor eller synpunkter som gäller mina observationer kan du höra av dig till mig eller min 
handledare vid Högskolan Dalarna.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carolina Ribbert Berger 
 
Student 
Carolina Ribbert Berger 
Tel: xxxxxxxx 
E-post : h12carri@du.se 
 
 
Handledare 
Hed Kerstin Larsson 
Tel: 023-77 88 42 
E-post: hkl@du.se  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3- Intervjuguide 
 
Intervjufrågor:  

Vad har du för utbildning/erfarenhet som lärare? 

Vilken utbildning har du i NO?  

Har du någon annan utbildning inom NO? (t.ex. Mulle)? 

Vad är ett NO-begrepp? Vad innebär det för dig?  

Vad är begreppsbildning? 

Hur befästs ett begrepp i enligt dina erfarenheter? 

Vad ser du som möjligheter/begränsningar med begreppen i NO-ämnena? 

Vilka typer av arbetsmetoder (experiment, undersökningar osv.) stödjer begreppsbildningen 
enligt dina erfarenheter? 

Hur formar du undervisningen för att stödja elevernas begreppsbildning? (arbetsformer, 
diskussionstid, arbetsuppgifter osv.) 

Hur återkopplas elevernas erfarenheter från tidigare undervisningstillfällen och tidigare 
erfarenheter från hemmen i undervisningen i NO?  

Hur kopplas undervisningen i NO till elevernas vardag? (Intressen, vardagliga sysslor etc.) 

På vilka kan du stödja eleverna att dra paralleller mellan NO-begrepp och vardagliga 
begrepp? 

Hur uppmuntras eleverna att tala tillsammans med varandra och med dig som lärare om NO-
begrepp och i vilka sammanhang? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4- Observationsschema 
 
Hur ges möjlighet för eleverna att samarbeta med varandra genom praktiskt arbete och genom 
kommunikation?  

Hur ges eleverna möjlighet att använda mediterande redskap? Språkligt och med verktyg 

Hur ges eleverna möjlighet att koppla teori till det praktiska arbetet? 

Hur ges eleverna möjlighet att koppla begrepp till tidigare erfarenheter? Från tidigare 
undervisningstillfällen? Från vardagen utanför skolan? 

Hur ges eleverna möjlighet att koppla NO-begrepp till deras vardag?  

Hur använder läraren vardagsbegrepp som översättning till NO-begrepp?  

Hur tar läraren tillvara på elevernas tidigare erfarenheter för att förklara NO-begrepp? 

Hur leder/stödjer läraren eleverna att själva komma fram till förklaringar för begrepp? 
(Praktiskt och med hjälp av språket)  

 
 


