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Sammandrag 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare anger att de arbetar med att skapa 
begreppsbildning inom NO-ämnena för elever i årskurs 2-4, hur man arbetar för att eleverna ska 
anamma och förstå begrepp som bearbetas i undervisningen. Studien har genomförts med 8 
pedagoger, varav 2 arbetar i årskurs 2, 2 som arbetar i årskurs 3, 3 lärare som arbetar i årskurs 4 
och en lärare som arbetar i årskurs 1-3. Tanken med studien var att som blivande lärare i NO-
ämnena få ta del av lärares goda exempel på hur begreppsförståelse skapas. Resultatet visar att 
samtliga lärare har många goda exempel på metoder för att arbeta med begreppsbildning men att 
alla metoder inte används av alla lärare. Samtliga lärare belyser vikten av kommunikation i 
begreppsbildningen och att det är något som måste ske kontinuerligt i undervisningen. 

Nyckelord begrepp, kommunikation, naturvetenskapligt språk 
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1. Inledning  
Undersökningsområdet grundar sig från början i min egen skolgång och min erfarenhet av 
begreppens betydelse i NO-ämnena. När jag började årskurs 7 kom en rad nya begrepp inom 
NO-ämnen som kom att bli problem för mig och min förförståelse för dem. Jag hade tidigare 
arbetat med fenomenen men inte skapat mig betydelser för de abstrakta begreppen. Denna grund 
har sedan utvecklats från elevperspektiv till ett pedagogiskt perspektiv för mig som lärarstudent. 
När jag under min sista specialiseringstermin läste NO och teknik och skulle planera min egen 
undervisning utifrån kursplanerna, började jag fundera på hur man skapar bra förutsättningar för 
begreppsförståelse. I varje NO-ämnes syfte i kursplanerna benämns begrepp som en del som ska 
belysas och en mängd olika ämnesbegrepp finner man i det centrala innehållet. Jag själv försökte 
arbeta med begreppen på olika sätt, genom att använda dem i kommunikationen mellan mig och 
elever, genom att diskutera dem genom olika experiment och försöka konkretisera dem genom 
praktisk verksamhet. Detta förde mig slutligen till ett stort intresse av att veta hur lärare i 
grundskolans tidigare år arbetar för att skapa begreppsbildning, men också att undersöka vilka 
problem som kan uppstå i samband med undervisningen. Naturvetenskapen omfattar så mycket 
av vår omvärld och förståelsen för den. Genom dess språk kan vi skapa en gemensam förståelse 
och kunskap för den.  
 
Jag har som förhoppning med studien att exemplifiera och presentera goda exempel på hur man 
som lärare kan arbeta för att hjälpa eleverna att skapa begreppsförståelse. De goda exemplen 
hoppas jag att jag finner i intervjuer med verksamma lärare inom NO-ämnena och den insamlade 
forskning som lägger grunden för arbetet.  
 
Jag vill också inledningsvis nämna att när de naturvetenskapliga ämnena benämns som ”NO-
ämnena”, ”naturvetenskapligt språk” eller ”NO-undervisningen” i arbetet omfattar det alla 
naturvetenskapliga ämnen samt teknik om inget annat skrivs.  
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet beskrivs det naturvetenskapliga språkets roll för undervisning och inlärning i de 
naturvetenskapliga ämnena. Dessutom ges en sammanfattning över hur begreppsbildning inom 
naturvetenskap sett ut över tiden. Dagens styrdokument i form av syfte, förmågor och 
kunskapskrav presenteras i text för årskurs 1-3 och 4-6. Det centrala innehållet för årskurs 1-3 
och 4-6 presenteras i form av begreppslistor för samtliga ämnen som benämns i det centrala 
innehållet. Detta görs enbart för att belysa den mängd naturvetenskapliga begrepp som 
förekommer i kursplanerna och inte för att diskutera begreppen i sig.  
 
2.1. Det naturvetenskapliga språket  
Wellington och Osbourne hävdar att de senaste 30 åren av forskning inom naturvetenskapens 
didaktik tyder på att det naturvetenskapliga språket är det största hindret för lärande. Detta är 
problematiskt då största delen av naturvetenskapsundervisning handlar om att lära sig dess språk. 
Bland de största utmaningarna för det naturvetenskapliga språket är mängden av ord och begrepp 
som används. Många ord används också inom vardagsspråket men har då en annan betydelse. 
Vetenskapen ses ofta som ett praktiskt ämne vilket också är en relevant syn då vetenskapen ofta 
är en empirisk verksamhet. Nästan all undervisning sker genom språket, både verbalt och icke 
verbalt språk (Wellington & Osbourne 2001:2).  
 
Debatten om språket inom naturvetenskapsundervisningen sträcker sig långt tillbaka i historien.  
Redan på 70-talet talade man om att kunskap var till största del språk. Det man menade var att 
utan att kunna ämnets specifika språk kan man inte heller tillgodogöras sig kunskaper i ämnet. 
Om alla ord inom exempelvis ämnet biologi skulle tas bort skulle det inte finnas något kvar inom 
ämnet biologi, bara en massa fenomen som ingen kunde sätta ord på. Vet man inte innebörden 
av orden som tillhör ämnet så vet man heller inte innebörden av ämnet. Detta gör också att alla 
lärare naturligt blir språklärare (Wellington & Osbourne 2001:3-4). 
 
 2.2 Historiskt perspektiv 
De grekiska filosoferna var de första naturvetarna med tankeverksamheten som deras enda 
verktyg för att förstå hur omvärlden fungerade. De vetenskapliga arbetssätten i form av 
genomtänkta experiment med hypoteser och teorier utvecklades under senare tid. Vetenskapens 
upptäckter under de senaste århundradena och i nutid har medfört en ständigt växande 
kunskapsmängd inom naturvetenskapen. Naturvetenskapen är ett naturligt fenomen för barn då 
nyfikenheten för att upptäcka finns hos dem. Redan i spädbarnsåldern använder barnet sig av ett 
undersökande sätt att ta sig an världen, genom att smaka, titta, lyssna och känna. Deras sätt att 
undersöka följer ofta det naturvetenskapliga sättet att ta sig an fenomen, experimenterande och 
hypotesprövande. Likt vetenskapsmännen gör barnen egna undersökningar och gör iakttagelser 
för att se hur saker och ting fungerar. Att arbeta med naturvetenskap handlar både om att få 
kunskaper i naturvetenskap men också om naturvetenskapen, hur kunskapen växer fram och att 
kunna använda den. Därför bör det naturvetenskapliga arbetssättet vara ett naturligt inslag i både 
förskola och skola. Samtidigt som barnen måste få upptäcka och utforska på egen hand kan vi 
inte lämna dem att erövra den världen helt själva (Hellden.m.fl.2010:31).  
 
Den dominerande forskningsansatsen inom just begreppsförståelse grundar sig i Jean Piagets 
utvecklingspsykologiska teorier och metoder. De senaste decennierna har ett ökat intresse för hur 
elever tänker kring naturvetenskapliga fenomen ökat och Piagets teorier och modeller ligger till 
grund för vårt sätt att tänka kring begreppsbildning. Den kognitiva forskningen har försökt få 
grepp om hur inlärningsprocesser går till och om specifika särdrag finns i människans tänkande. 
Hur elever formar begrepp är en del av denna forskning och man hävdar att man kan kartlägga 
begreppsförståelse genom att ställa rätt frågor (Schoultz 2002:43). För att genomföra en sådan 
undersökning används oftast intervju som metod för att få fram människors tankar. Ofta visar 
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det sig att de naturvetenskapliga begreppen är svåra att ta till sig och generalisera till andra 
problem och situationer. Detta ger då inte speciellt positiva resultat för forskningen (Schoultz 
2002:43). Man betraktar ofta kunskap som något som hämtas in och lagras, skilt från den sociala 
och kulturella kontexten. Tittar man på Vygotskijs sociokulturella teori skiljer sig detta från det 
kognitivistiska sättet att tänka. Inom denna teori fokuserar man istället på interaktion och 
kommunikation för individens utveckling (Schoultz 2002:44). Man menar att kunskapen inte bara 
finns inom individen utan mellan individer i samspel med varandra. Mediering är ett viktigt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet, vilket handlar om att vi som människor aldrig 
möter en neutral värld utan vi använder oss alltid av redskap eller verktyg för att samverka 
(Schoultz 2002:45). Redskapen är oftast arv från våra förfäder, deras nyfikenhet och sökande 
efter svar. Därigenom har vi ett gemensamt sätt att lära oss och utveckla begrepp. Vygotskij 
menade att varje människas förmåga att tänka, lära och kommunicera är beroende av både den 
sociala och den materiella värld som utvecklats genom historien. Det främsta verktyget vi har för 
att kommunicera kunskap är språket, med hjälp av det kan vi utveckla och diskutera begrepp. 
Genom det språkliga verktyget kan vi forma en bild av verkligheten som är anpassad till de behov 
och traditioner som finns i den aktuella verksamheten. Olika områden har olika begrepp som 
medierar verkligheten och ger perspektiv på den. Men konstruktionen är inte en korrekt 
avbildning av verkligheten utan fungerar i de områden där de har ett sammanhang. Till exempel 
fungerar kanske inte alla naturvetenskapliga begrepp i köket medan de fungerar i laboratoriet eller 
klassrummet (Schoultz 2002:43-45). 
 
Vidare bygger Vygotskijs teori på att begrepp utvecklas genom kommunikation och interaktion 
med omvärlden, men just de vetenskapliga begreppen utvecklas på ett annat sätt. Man kan se det 
som ett upp och ned-perspektiv i de två olika begreppsbildningarna. De vardagliga begreppen 
uppkommer mer spontant genom variationer och genom att möta dessa begrepp i vardagen, 
detta är då nedifrån och upp-perspektivet. De vetenskapliga begreppen faller sig inte naturligt 
utan de måste göras synliga och tillgängliga för barnet att använda sig av. Nedifrån och upp-
begreppen lägger en grund för de teoretiska och mer vetenskapliga begreppen som eleverna 
behöver för mer precisa definitioner (Hellden m.fl. 2010:32). 
 
I den tidiga svenska undervisningshistorien kring 1860-talet, finner man inget arbete med 
undersökande arbetssätt där begreppsförståelsen bearbetades genom upprepning och 
reproduktion (Hartman 2010:42-43). Däremot finner man i den tidiga förskolepedagogiken 
benämnd som barnträdgård en start på det undersökande arbetssättet. I barnträdgårdarna 
använde man sig av temaorganiserat arbete och ämnena skulle ligga nära barnets värld. 
Metodiken gick ut på att hjälpa barnet att samla sig och rikta intresset på att förstå sammanhang i 
omgivningen. Man arbetade med årstider, olika frukter och träd, trädgården och statsmiljön som 
exempel på utgångspunkter för lärande (Hartman 2010:61).  
 
Man bearbetade dessa teman på olika sätt där man första inledde med gemensamma upplevelser, 
sedan följde lektioner med samtal, sånger, berättelser, sagor, modellering, pappersvikning och 
sånglekar, lektionerna fokuserades utifrån det valda temat (Hartman 2010:61).  
 
 
2.3 Dagens styrdokument - syfte, förmågor och kunskapskrav 
I det här avsnittet redovisas vad dagens läroplan säger om begrepp och kommunikation. Syften 
och förmågor omfattar både årskursuppdelningarna 1-3 och 4-6. Kunskapskraven delas upp i 
årskurs 3 och årskurs 6. Det centrala innehållet presenteras i form av en lista med begrepp som 
förekommer i det centrala innehållet för varje kursplan samt årskurs, 1-3 och 4-6, under en egen 
rubrik. 
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 Syftet i varje kursplan för NO-ämnen skrivs med samma ord där enbart ämnesordet skiljer sig: 
 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med […] begrepp […] samt 
förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och 
människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, 
tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll (Skolverket 
2011:111, 127, 144). 

 

Syftet för ämnet Teknik utrycks annorlunda gentemot NO-ämnena: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i 
vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika […]  begrepp. […] (Skolverket 2011:269). 

Urval av förmågorna i de olika NO-ämnena där utveckling av förmågan att använda begrepp 
uttrycks:  

Genom undervisningen i ämnet […] ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (2011:111-112)  

•  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
fysikaliska samband i naturen och samhället (2011:127) 

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan (2011:144)  

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (2011:269) 

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 för NO-ämnena (BI, FY, 
KE)benämns inte begrepp som en del att kunna utan eleven ska kunna beskriva, samtala om, 
sortera, dokumentera och ge exempel på olika fenomen som benämns. I ämnet Teknik finns inga 
kunskapskrav för årskurs 3. De begrepp som omnämns i form av att kunna beskriva och ge 
exempel på, samt samtala om, är: livscykler, närmiljön, årstider, hälsa, tyngdkraft, friktion, jämvikt, 
föremål, material, ljus, ljud, vatten, luft, kraft, rörelse, solen, månen, jorden, näringskedjor. Eleven ska också 
kunna namnge några djur och växter och deras kopplingar till varandra i näringskedjor (2011:148-
149).  

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 benämns ordet begrepp i samtliga NO-
ämnen men inte i Teknik. Det som benämns inom samtliga ämnen inklusive teknik är att kunna 
samtala om, beskriva, ge exempel och resonera (2011:116, 132-133, 148-149, 272).  

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 i biologi benämns begrepp: 

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge 
exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp (2011:116). 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 i fysik benämns begrepp:  

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på 
och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp (2011:133). 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 i kemi benämns begrepp: 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska 
sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av 
kemins begrepp (2011:149). 
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2.4 Begrepp - urval ur det centrala innehållet i NO-ämnena och Teknik för 
årskurs 1-3 samt 4-6 
Nedan finns listor över begrepp som förekommer ur centrala innehållet i varje kursplan för NO-
ämnena och Teknik. Det centrala innehållet i NO-ämnena för årskurs 1-3 ser likadant ut i alla 
ämnen och är därför listade tillsammans (tabell 1), begreppen ur det centrala innehållet för 
Teknik (tabell 2) står i egen lista då den har ett annat innehåll. Sedan följer listor av begrepp ur 
det centrala innehållet för samtliga NO-ämnen och Teknik (tabell 3) för årskurs 4-6, med ämnena 
åtskilda. Att skriva ut begreppen i listor syftar till att synliggöra förekomsten och mängden av 
begrepp i kursplanerna. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: 1-3, Teknik (2011:270) 
mekanismer 
hävstänger 
länkar 
tekniska lösningar 
konstruktionsarbete  
föremål 
utformade 
konstruktioner 
mekanismer 
skisser 
fysiska modeller 
teknikanvändning 
elektricitet 
föremål 
 
Tabell 1 består av en lista över ämnesbegrepp som ingår i det centrala innehållet för årskurs 1 till 
3 i ämnena biologi (2011:112-113), fysik (2011:128-129), kemi (2011:145-146) och tabell 2 består 
av en lista över ämnesbegrepp som ingår i det centrala innehållet för årskurs 1 till 3 i ämnet 
Teknik (2011:270). Begreppen i listorna har ingen koppling till varandra i denna presentation utan 
presenteras för att synliggöra mängden av begrepp som förekommer i kursplanerna.  
 
 
 
 
 

Tabell 1: 1-3, biologi (2011:112-113), fysik (2011:128-129) och kemi (2011:145-146)  

månens olika faser 
jorden 
solen 
månen 
stjärnbilder 
stjärnhimlen 
årstidsväxlingar 
livscykler 
närmiljön 
artbestämmas 
arter  
näringskedjor 
organismer 
ekosystem 
motion 
sociala relationer 
olika sinnen 
 

tyngdkraft 
friktion 
balans 
tyngdpunkt 
jämvikt 
material 
föremål  
magnetism 
ledningsförmåga 
flyter 
sjunker 
källsorteras 
fast 
flytande 
gas  
avdunstning 
kokning 
 

kondensering 
smältning 
stelning  
observeras 
lösningar 
blandningar 
beståndsdelar 
avdunstning 
filtrering 
kulturers 
fenomen 
fältstudier 
observationer 
närmiljön 
naturvetenskapliga undersökningar 
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Tabell 3 består av en lista över ämnesbegrepp som ingår i det centrala innehållet för årskurs 4 till 
6 i ämnena biologi (2011:113-114), fysik (2011:129-130), kemi (2011:146-147) och Teknik 
(2011:270-271). I varje spalt står de ämnesbegrepp som tillhör det angivna ämnet och som 
återfinns i det centrala innehållet. Begreppen i listorna har ingen koppling till varandra i denna 
presentation utan presenteras för att synliggöra mängden av begrepp som förekommer i 
kursplanerna. 

Tabell 3: 
biologi (2011:113-114) 

fysik (2011:129-130) kemi (2011:146-147) teknik (2011:270-271) 

hållbar utveckling 
ekosystemtjänster  
nedbrytning 
pollinering 
rening av vatten och 
luft 
organismer fotosyntes 
förbränning 
ekologiska samband 
rekreation 
beroendeframkallande 
medel 
sexualitet 
reproduktion 
identitet 
jämställdhet 
relationer  
kärlek (och ansvar)  
pubertet 
levnadsvillkor 
livets utveckling 
livsmiljöer 
(organismers) 
anpassningar 
(organismer) 
identifieras 
(organismer) sorteras 
(organismer) 
grupperas  
rening (av vatten och 
luft) 
nyttja (nyttja naturen) 
förebyggas 
behandlas 
funktion 
samverkan 
(kärlek) och ansvar 
 

energins oförstörbarhet 
flöde 
energikällor 
miljön 
energianvändningen 
väderfenomen 
energiflöden 
temperatur 
elektriska kretsar 
elektrisk utrustning  
magneters (egenskaper) 
krafter 
rörelser  
ljud (uppstår)  
ljusets utbredning 
ljuskällor  
ljusområdens & skuggors 
form och storlek 
solsystemets 
himlakroppar  
dag (hur de kan förklaras) 
natt (hur de kan 
förklaras) 
månader (hur de kan 
förklaras) 
år (hur de kan förklaras) 
årstider (hur de kan 
förklaras) 
rymden 
satelliter 
tidmätning  
påverkan 
observeras  
(magneters) egenskaper 
(ljud) uppstår  
rörelser i förhållande till 
varandra  
planering 
utförande 
utvärdering  
solur 
atomur 
mätningar 
mätinstrument 
 

partikelmodell 
materiens  
kretslopp 
partiklar  
fast form 
flytande form 
gasform 
ämnen 
material 
ledningsförmåga  
löslighet 
brännbarhet 
surt 
basiskt 
fotosyntes 
förbränning 
kretslopp 
råvaror 
förädling 
näringsämnen 
hälsan 
metoder  
uppbyggnad  
(materiens) oförstörbarhet 
sammansättning 
reaktioner 
egenskaper  
produkter 
avfall  
återgår 
historiska 
nutida 
påverkan 
planering 
utförande 
utvärdering 
tolkning 
granskning 
hållbarhet 
kemikalier 
fossila bränslen 
förnybara bränslen 
energianvändning  
klimatet 
levnadsvillkor  
systematiska undersökningar 
metoder 
blandningar 
lösningar 
(lösningar och blandningars) 
beståndsdelar 
 

föremål 
mekanismer  
hållfasta 
stabila 
konstruktioner 
elkomponenter  
tekniska lösningar  
komponenter 
tekniska system 
material  
identifiering av behov 
undersökning 
utprövning  
hållfasta och stabila strukturer 
elektriska kopplingar 
digitala modeller 
måttangivelser 
fysiska modeller 
tekniska system  
(konsekvenser av) teknikval 
rörliga delar 
sammanfogade 
överföra 
förstärka 
hushålla (med energi) 
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3 Tidigare forskning  
Under rubrikerna 3.1-3.4 presenteras tidigare forskning i form av problembilden kring att lära sig 
naturvetenskapliga begrepp och varför det är viktigt att ha en god förtrogenhet med ämnenas 
begrepp. Under rubrikerna 3.5-3.7 presenterar systematiska tillvägagångssätt som kan ge goda 
förutsättningar för begreppsförståelse i undervisningssammanhang. 
 
3.1 Naturvetenskapsundervisningen - en utmaning 
Lärare som undervisar i naturvetenskap står inför en utmaning som skapar ett behov av att vi 
som lärare antar olika roller. Den första rollen kan beskrivas som läraren som läkare, läraren 
behöver ställa diagnos på barns olika idéer, både de idéer vi redan vet finns men också upptäcka 
vilka uppfattningar som finns. Läraren som lyssnare: för att komma underfund med dessa idéer 
måste vi låta eleverna utveckla dessa både i gruppsammanhang och i klassrumssammanhang. Det 
kräver också att man skapar ett klassrumsklimat som är lyhört för andras idéer och åsikter. 
Läraren som experimenterare: vi måste objektivt utvärdera de nya inblickar och nya metoder vi 
möjligtvis gett eleverna i undervisningen. Läraren som forskare: likt en god forskare delar man med 
sig av sina nya upptäckter vad det gäller begreppsbildning hos eleverna, att man både delar sina 
framgångar och misslyckanden för att utvecklingen ska gå framåt till andra lärare. När man 
diskuterar barns begreppsbildning hamnar man ofta i en diskurs mellan att inte för tidigt 
implementera vetenskapliga begrepp hos små barn och risken att den egna begreppsbilden vuxit 
sig så stark hos äldre barn att den är svår att förändra. Det finns inget enkelt svar på detta men 
man måste bygga sin undervisning på realistiska antaganden om inlärningsprocessen och utgå 
från det man får reda på om barns idéer (Osbourne 1996:110-111). Som lärare ska man inte 
överföra ett tankesätt utan genom kommunikation stötta dem inom den närmste 
utvecklingszonen och leda dem på den väg generaliseringarna ska ta (Héllden m.fl. 2010:32). 
Genom att låta eleverna formulera sina svar och lyssna till andras tankar kan barnets egen 
förståelse klargöras. Pedagogen gör också en stor vinning genom att få lyssna till barnets tankar 
och resonemang och därmed få en förståelse för hur barnet tänker kring naturvetenskapliga 
begrepp och sammanhang. För att barnets uppfattning om olika fenomen ska förändras måste 
barnet få insikt om att det finns olika sätt att se på fenomenet (2010:33). Inte förrän den egna 
uppfattningen synliggörs i interaktion med andra kan detta ske. Här kan läraren fungera som en 
länk som skapar situationer där eleven får presentera sina tankar men också lyssna till andras. 
Som en aktiv lärare kan man hjälpa eleven att sätta fokusen åt olika håll och på så vis kan målet 
för lärandet gå från konkret och situationsbunden till mer abstrakt och generellt (2010:32-33).   
 
3.2 Kommunikation - en förutsättning för begreppsbildning 
Begrepp har olika innebörd beroende på var man befinner sig, i klassrummet eller i hemmet. 
Trots att man använder samma ord på båda platserna är betydelserna olika. Ett exempel är när 
man studerar växter i klassrummet. I hemmet kallar man tomat för grönsak medan det i 
klassrummet benämns som frukt. Ett annat exempel är skaldjur i köket som är en helt obiologisk 
benämning på en samling organismer. I kemin kan den vardagliga uppfattningen om att ämnen 
försvinner vara ett problem, till exempel att man säger att en sockerbit smälter i kaffet hemma 
medan man i skolan talar om att sockerbiten löser sig i kaffet. Löser sig i sin tur har en helt annan 
innebörd i vardagen. Det här är exempel på en lång lista av språk- och begreppsproblem som kan 
uppstå i de två världarna mellan hem och skola. Ett annat exempel som i flera olika synvinklar 
kan krångla till förståelsen är begreppet energi, i vardaglig bemärkelse används det ofta som ork. I 
och med detta sker lätt missförstånd och risken för att lärare och elever pratar förbi varandra är 
stor. Man måste tänka på att inte språket alltid ger en bild av verkligheten då sammanhanget 
bestämmer om användningen av begreppet är rätt. Målet med undervisningen är inte att ersätta 
elevernas vardagsbegrepp med vetenskapliga begrepp utan snarare få dem att inse att olika 
användningar passar i olika sammanhang. I affären skulle benämningen av tomat som en frukt 
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vara om inte felaktig så i alla fall konstig (Wickman m.fl. 2008:124-125).  
 
Många gånger skiljer sig lärarens idébild över vad som ska läras inom de naturvetenskapliga 
ämnena gentemot elevens egen idébild. För att skapa en förståelse över elevernas kunskapsbredd 
brukar man inför ett nystartat tema ofta ställa övergripande frågor för att ta reda på vad eleverna 
redan kan. I den bemärkelsen handlar det mest om att ta reda på hur vetenskapligt ”korrekta” 
begrepp de redan bär med sig (Osbourne 1996:98). Vid ett undersökningstillfälle som Osbourne 
presenterar frågade man barn om ordet djur och vilken betydelse ordet hade för barnen. Genom 
att visa bilder på olika slags djur fick barnen motivera om det som på bilden visades var ett djur 
eller inte. Intervjuerna med den utvalda undersökningsgruppen visade att majoriteten barn ansåg 
att de större landdäggdjuren hade kriterierna för att vara ett djur. De kunde då vara husdjur, djur 
på zoo eller på bondgårdar som var exempel på sådana. De kriterier som dessa djur skulle uppfylla 
enligt barnen var till exempel antalet ben (fyra stycken), storlek (stora), förekomst (att de levde på 
land) och om de hade päls. En procentuell sammanställning gjordes för att se vilka ”djur” som 
betraktades som djur. Diagrammet delades också upp åldersmässigt bland barnen. Diagrammet 
visade då att det var en större majoritet av de yngre barnen som ansåg att fler ”djur” var djur 
(1996:99). Detta kan bero på att de äldre eleverna fått en annan förståelse i skillnader mellan olika 
djur i en annan utsträckning än de yngre barnen. Talesätt som ”Djur går till veterinären och 
människor till läkaren” kan markera en tydlig gräns mellan oss människor och djuren. Ju högre 
upp i årskurserna desto mer arbetar man med undergrupper såsom t.ex. däggdjur, spindeldjur 
osv, vilket också kan vara en bidragande faktor till begränsningar i de äldre barnens användande 
av ordet djur (1996:101).  
 
Olika studier har visat att man inte får de resultat man önskat inom begreppsförståelse trots att 
man behandlat dessa i undervisningen. Detta kan bero på ett flertal orsaker. Barn har alltid en 
slags förförståelse för naturvetenskapliga begrepp även om dessa inte alltid är vetenskapligt 
korrekta. Redan när barnet är litet försöker det förstå omvärlden genom att anamma det språk 
som pratas kring barnet. Dessa begrepp är då förnuftiga, sannolika och användbara så långt som 
barnets erfarenhet sträcker sig och skaffar sig barnet erfarenhet som strider mot 
begreppsförståelsen är risken att de känner sig lurade eller att begreppet har en begränsning i 
användbarhet.  
 
För att förändra barnets begreppsuppfattning räcker inte klassrummets tillgjorda miljö, utan 
barnet behöver bygga upp begreppet själv på nytt. Det andra kan vara att lärare inte tillräckligt 
uppmärksammar de ovetenskapliga idéer som eleverna har utan är inställda på att ta reda vilka 
vetenskapliga begrepp som finns med i deras förförståelse. Sällan tar läromedel upp 
ovetenskapliga uppfattningar och dessa ovetenskapliga idéer kan i hög grad påverka barnets 
resonemang i olika sammanhang. Att lyssna till varje individs funderingar och tankar i en klass på 
30 elever är heller inte lätt. Den tredje tänkbara orsaken kan vara att lärare ofta har antaganden 
om inlärning och undervisning. Det är farligt att tro att eleverna kommer som oskrivna blad när 
det gäller att undervisa i naturvetenskap. De tidigare frågeställningar eleverna redan bär med sig 
kommer att påverka dem när de ska lära sig något nytt. Den fjärde och sista tänkbara anledningen 
är bristande kommunikation mellan lärare och elever. När människor kommunicerar med 
varandra använder man sig av ord och gester för att förmedla innehållet man vill få fram, inte 
betydelsebegreppet i sig själv. Läraren har en idé om vad man vill förmedla och man sätter ord på 
dem eller redovisar i diagram eller symboler för att få fram dessa. Eleverna lyssnar på orden, ritar 
diagrammet men för att ta till sig måste eleverna bygga upp en betydelse kring dessa olika former. 
När betydelsen skapas finns det stor risk att den inte är densamma för barnet som läraren avsåg 
att den skulle bli. Risken för att dessa två uppfattningar kommer att skilja sig väldigt är störst om 
barnet inte är förtroget med det språk som används av läraren eller läroboken (Osbourne 
1996:104-105).  
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Utvärderingar visar att elevers svårigheter för naturvetenskap skiljer sig beroende på vilken form 
som används för utvärdering. I samtal visar sig eleverna som mer kompententa i jämförelse med 
skriftliga tester. Ofta handlar det om missförstånd mellan den som skrivit frågorna och eleverna 
som ska svara på dem. Missförstånden kan bero på olika saker, sammanhanget frågan ställs i, 
själva problemet i frågan eller frågan i sig.   
 
De naturvetenskapliga fenomenen kan grunda sig på flera olika sätt och har en väsentlig betydelse 
(Shoultz 2002:45-46). Det räcker inte med att veta vad varje enskild term betyder utan man måste 
också kunna koppla dem i sammanhang med andra termer inom området. För att öka 
förtrogenheten med begreppen och kunna tillämpa dem som verktyg i kommunikativa medel 
såsom samtal eller i text behöver eleverna få interagera med en mer kunnig person. Ett samtal är 
ett mycket bra verktyg i detta sammanhang då det sker ett utbyte mellan de talande personerna, 
vilket leder till att eleven tvingas bli mer förtrogen för att kunna följa resonemangen. En lärare 
kan stödja elevens eget resonemang och få eleven att komma till insikt. Det är i diskussion och 
samtal som man bekantar sig med de funktionella egenskaperna hos begrepp (2002: 51-52).  
 
3.3 Varför vill vi skapa en förändrad begreppsbild hos eleverna? 
Det lilla barnet undersöker ständigt sin omvärld men olika faktorer påverkar vad barnet 
upptäcker, såsom situationen eller människorna kring det. Här spelar lärarens kompetens in, hur 
läraren kan se barnets utforskande och ta till vara på upptäckterna. Ingen kunskap överförs per 
automatik men en bra förutsättning för att lättare lära är att barnet är aktivt och motiverat och för 
att detta ska ske måste undervisningen vara lustfylld och stimulerande (Helldén m.fl. 2010:33). 
Den språkliga interaktionen mellan barn och lärare avgör vad som kommer att läras. 
Interaktionen har stor betydelse för vad begreppets innebörd kommer att bli. Om vi har ett mål 
för begreppet och som lärare själva har förståelse för begreppet kan vi lyckas. Vi måste också 
känna till de kritiska aspekterna kring begreppets innebörd och genom variation synliggöra 
begreppets innebörd för eleverna. Genom att följa upp och utvärdera elevens förståelse under 
pågående lärprocess kan vi finna eleven i sin utvecklingszon och stötta därifrån (Helldén m.fl. 
2010:33-34).  
 
Barnets bestämda uppfattningar om hur och varför det beter sig som det gör är rimliga, begripliga 
och användbara utifrån barnets erfarenheter. Om barnets förståelse för dessa uppfattningar 
fungerar för barnets begreppsvärld måste vi ställa frågan om varför vi vill ändra den. Ett sätt att 
se det är att syftet med att undervisa i naturvetenskap är att hjälpa elever att skapa en större 
förståelse för omvärlden på alla nivåer. Genom att nya perspektiv på en situation eller ett 
fenomen görs mer begripliga, rimligare och mer användbara än den tidigare uppfattningen, får 
man förhoppningsvis en större tillfredsställelse för situationen. Som lärare har man också ofta en 
dröm om att eleverna ska inse att vetenskapliga tankar och begrepp är till nytta för samhället. Vi 
hoppas på att de i framtiden tar med sig dem och personligen ser det som nyttiga och rimliga 
begrepp och tankar. Men det finns tankar som drar åt ett annat håll vad det gäller att ta upp 
vetenskapliga begrepp i tidig ålder. Många pedagoger kan känna att man måste låta barnen få 
utveckla sina egna idéer och att det är fel att implementera vetenskapliga begrepp på barn allt för 
tidigt. Givetvis måste elevernas egna tankar ha en plats i förståelsen men som lärare måste man 
finnas där och stötta eleverna i utvecklande av begrepp. Risken om eleverna lämnas helt 
ensamma i utvecklandet av begrepp inom vetenskapliga förklaringar är att dessa kan bli 
missvisande och oanvändbara i det långa loppet. Den vidare utbildningen kommer att påverkas 
och de tankemönster eleven fått skapa på egen hand kommer att vara svårare att förändra ju äldre 
barnet blir. Det finns ingen nytta med att lämna barnet kvar i sina egna idéer då dessa inte hjälper 
dem i vidare stadier (Osbourne 1996:106-107).  
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3.4 Hur kan begreppsbilden förändras? 
Det finns ingen enkel lösning eller ett enkelt svar men det finns vissa faktorer man kan använda 
sig av för att skapa goda förutsättningar. Först och främst måste vi acceptera barnets idéer och 
begrepp och att dessa kan försvåra vidare inlärning och undervisning. Vi måste vara beredda på 
alla tänkbara utfall vad det gäller vår undervisning kontra inlärningen. Barnets minne är inte en 
notering nedskriven med blyerts på ett papper, som lätt kan suddas ut och ersättas med nya 
noteringar. Man måste också inse att direktundervisning ofta har en liten effekt på begreppen. 
Eleverna kan misstolka, strunta eller spara begreppen i minnet och i bästa fall är uppfattningen 
intakt eller i värsta fall förstärkt genom misstolkning av läraren. Osbourne hävdar att i intervjuer 
av barn har visat att det finns de som inte längre har någon förståelse för begrepp som skulle 
kunna vara användbara för dem själva och för alla andra (Osbourne 1996:107). Givetvis finns det 
en del av barnen där de vetenskapliga begreppen finns med i deras tänkande och språk, men man 
ska var försiktig med att gå för snabbt fram och tro att eleverna har tillägnat sig de tidigare 
begrepp som bearbetats. För att kunna möjliggöra en förändrad begreppsbild hos eleverna finns 
några förutsättningar och förslag på vad man bör och kan tänka på. Likaväl som vi är medvetna 
om vetenskapens åsikter om ett ämne måst vi vara medvetna om elevernas idéer. För att 
överhuvudtaget kunna diskutera begrepp måste eleverna få skaffa sig förstahandserfarenhet, t.ex. 
för att diskutera elektrisk ström bör de vara vana med att kunna koppla en glödlampa med ett 
batteri (1996:108). Det är i de praktiska situationerna som barnen ska få börja fundera, tänka ut 
möjliga svar och försöka klargöra begreppen. För att barnen ska ändra sin begreppsuppfattning 
måste de få chansen att uttrycka sina tankar och presentera sina idéer för andra och även höra 
andras åsikter, såväl klasskamraters som lärarens. Det måste finnas ett värde i att förändra sin 
uppfattning om begreppen genom att man använder dem till att lösa problem och tillämpa dem 
på nya försök.  
 
Vikten av kommunikation bör nämnas som det största verktyget för att eleverna ska kunna 
systematisera sina tankar och kunna presentera sina egna tankar för andra. Genom att få resonera 
och experimentera inser barnet förhoppningsvis att den vetenskapliga uppfattningen är mer 
användbar och rimligare (Osbourne 1996:106-108). Man bör också skilja på begrepp, term och 
fenomen enligt Wickman och Persson (2008:126-128). Begrepp handlar om förståelse för något 
och grundar sig i verbet begripa. Term är själva tecknet eller ljudet vi använder för att 
kommunicera med andra. Dessa två tillsammans handlar om ting i världen vi måste prata om och 
förstå, det något vi måste förstå heter fenomen. Det är först när vi kan använda en term som det 
får mening och då blir det till ett begrepp. Men termer, begrepp och fenomen hänger inte alltid 
ihop på samma sätt i naturvetenskapen som i andra sammanhang. Ett exempel på användningen 
är om en elev säger att vattnet försvunnit när en kastrull på spisen kokat torr är användningen 
helt funktionell i en vardaglig mening. Det betyder nödvändigtvis inte heller att eleven tror att det 
är borta. Eleven talar så andra förstår och kan också påpeka att kastrullen behöver fyllas med 
vatten. Men det vardagliga språkbruket räcker inte alla gånger för att lösa problem och ibland 
behövs de naturvetenskapliga begreppen. Undersöker man vattnets kretslopp i klassrummet 
räcker det inte att benämna vattenångan som vatten som försvunnit. Men det är just i sådana här 
experiment och laborationer man som lärare har chansen att visa användningen och vikten av de 
naturvetenskapliga begreppen, då finns det en anledning att anamma det nya språket. Många 
gånger slarvar lärare och även forskare som har en högre naturvetenskaplig kompetens med att 
säga att saker försvinner. De säger det men det är inte detsamma som att det är borta. Detta gör 
det problematiskt i sammanhang där vi ska få eleverna att förstå att ingen materia försvinner. 
Som lärare måste man använda begrepp och ord på ett konsekvent sätt så att detta blir tydligt för 
eleverna, speciellt med dessa begrepp som har olika användning i olika sammanhang. I vardagen 
sker inte begreppsbildning genom att någon definierar dem utan de sker i en situation där det 
finns ett sammanhang för dem. Man lär exempelvis sig att känna igen grönsaker genom att vara i 
köket eller handla i affären men de flesta kan nog inte definiera ordet grönsak. Detta 
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tillvägagångssätt är även utmärkt för NO-undervisningen, genom att eleverna skapar ett 
sammanhang och har grundläggande ord inom naturvetenskapen finner de ett behov i att 
precisera dessa och använda dem till att lösa frågor inom området. En sådan nyfunnen kunskap 
måste vila på begrepp som redan är kända för barnen. Man kan inte utveckla något som inte 
finns. Därför är det av vikt att låta eleverna pröva sig fram genom praktisk användning av 
begreppen och därefter precisera dem genom definitioner. Tills sist skriver författarna att man 
inte ska vara rädd för att använda de mer abstrakta naturvetenskapliga begreppen bara de är 
funktionella i sitt sammanhang där de används och hjälper eleverna i kommunikationen och i 
handlingarna (Wickman & Persson 2008: 126-128). 
 
3.5 Organiserande syften 
I en studie som Annie-Maj Johansson gjort med två undervisningsexempel tydliggörs vikten av 
att ha organiserade syften som kan stödja elever och lärares språkanvändning och erfarenheter 
kan användas i klassrummet (Johansson 2012:43). Två exempel presenteras som visar att målen 
uteblir när detta inte sker. I det första exemplet ska man arbeta med ”rörelse och konstruktion” och 
det övergripande syftet är ”hur friktion inverkar på rörelse”. Ett övergripande syfte bör vara 
läroplanens naturvetenskapliga syften eller möjligen lärarens. I detta fall och i många andra ligger 
det övergripande syftet en bit ifrån elevernas erfarenhet och har förmodligen ännu ingen 
väsentlig innebörd för dem. För att ha ett syfte som ligger närmare elevernas nuvarande 
erfarenhet kan man skapa ett närliggande syfte som är mer elevorienterade. I detta exempel har 
eleverna byggt modellbilar och testkört dessa utan vare sig fälgar eller däck. I klassrumssamtal har 
eleverna fått presentera sina undersökningar och resultat. De närliggande syften som myntas vid 
det här undervisningstillfället är ”varför man har däck på bilarna” och ”om ifall elevernas fordon skulle 
fortsätta i evighet om inget motstånd fanns”. Det första elevnära syftet kan lätt relateras till elevernas 
erfarenheter och de kan delta i samtal med sitt vardagsspråk. Det andra syftet kan eleverna inte 
relatera till sin egen erfarenhet på samma sätt. I samband med det första närliggande syftet talar 
eleverna främst om hur däcket skyddar fälgen, vägen och mer allmänna egenskaper för däck. 
Friktion och dess inverkan på fordonets rörelse, som var det övergripande syftet, nämns inte alls. 
I det andra exemplet pratar elever och läraren om varför fordonet stannar efter ett tag. Eleverna 
hade tidigare testat hur hjulet snurrade på när det var fritt i jämförelse när det hade kontakt med 
en yta. Efter detta samtal introducerade läraren begreppet friktion och beskrev det som det som 
gör att fordonet till slut stannar och utan friktion skulle fordonet röra sig i all evighet. Vidare i 
samtalet förskjuts syftet till rymden och saker som rör sig där. Resultatet av undersökningen visar 
att ingen skiljer på de närliggande syftena och det övergripande syftet. Man uppmärksammar inte 
heller elevernas ordval och belyser inte heller de ord som har relevans för ämnet. De 
naturvetenskapliga termerna nämns inte heller vilket inte ger eleverna möjlighet att koppla 
erfarenheter och språket till dessa. Organiserande syften och hur språkbruket görs kontinuerligt 
avgör vad eleverna erbjuds att lära (2012:43-44).  
 
3.6 Epistemologiska riktningsvisare 
I avhandlingen Erfarenhet och sociokulturella resurser: Analyser av elevers lärande i naturorienterande 
undervisning tas samspelet mellan lärares epistemologiska riktningsgivare1 och elevers praktiska 
epistemologi2 upp och bearbetas i empiriska exempel (Lidar 2010:48-51).  
 
De fem riktningslinjerna som observeras och beskrivs är: 

1 Med epistemologisk riktningsgivare menas att, vad läraren säger ger eleverna information om vad som räknas som 
kunskap och vad som är lämpliga vägar att nå kunskap i en specifik praktik (Lidar 2010:48) 
2 Praktisk epistemologi är en beskrivning av vad eleverna själva i handling använder som relevant och irrelevant 
kunskap och hur de visar vad som är lämpliga vägar att nå kunskap (Lidar 2010:48). 
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• Bekräftande epistemologisk riktningsgivare: en bekräftelse av att eleverna ser ”rätt” 

fenomen och händelser, utför en relevant handling/experiment eller drar en ”korrekt” 
slutsats. 

• Rekonstruerande epistemologisk riktningsgivare: får eleverna att uppmärksamma att fakta 
de redan sett, men inte bedömt som relevanta, är det som de förväntas uppmärksamma. 

• Instruerande epistemologisk riktningsgivare: en konkret instruktion om vad eleverna 
behöver göra för att kunna se ”rätt” saker.  

• Genererande epistemologisk riktningsgivare: en sammanfattning av vad som är relevant att 
uppmärksamma i ett experiment som möjliggör för eleverna att kunna generera en 
förklaring till experimentet. 

• Om-orienterande epistemologisk riktningsgivare: pekar ut att det kan finnas andra saker 
värda att undersöka. Den riktning elevernas lärande tagit behöver omvärderas (2010:49).  

Genom att använda sig av dessa riktningsangivare kan man som lärare uppmärksamma och 
hjälpa eleverna att fokusera uppmärksamheten i olika delar av den naturvetenskapliga 
undervisningspraktiken. I det följande sammanfattas elevlaborationer och hur elevernas praktiska 
epistemologi förändras eller inte utifrån hur läraren använder de riktlinjer som citeras ovan.  

Laborationen som görs heter ”Kallt eller varmt vatten som lösningsmedel” och uppgiften är att 
lösa salpeter i vatten och göra en mättad lösning. Den ska både upphettas, sedan kylas och 
eleverna förväntas beskriva vad de iakttar. Eleverna startar laborationen med att ha i salpeter i 
vatten enligt instruktionen. I dialog diskuterar eleverna och använder ordet löser sig samtidigt 
som de konstaterar att inget händer då vattnet ser ut som det gjorde innan salpeter tillsattes. 
Elevernas praktiska epistemologi tillämpas då de har en riktning för sitt arbete att se vad som 
händer, salpeter löser sig i vatten men resultatet av elevernas laboration blir att inget händer. Här 
blir det ett glapp mellan vad eleverna förväntar sig ska hända och vad som händer. Förståelsen 
för vad som är viktigt i mötet uteblir. Läraren tillkallas vid detta tillfälle och bekräftar att det som 
eleverna beskriver, att salpetern har löst sig, är det fenomen som skulle observeras. Detta är då en 
rekonstruerande riktningsgivare där läraren bekräftar det eleverna uppmärksammat men som de inte 
ansett som en viktig händelse (Lidar 2010:49-50). Laborationen fortsätter genom att eleverna 
tillsätter mer salpeter tills det inte går att lösa mer. Då värms bägaren och all salpeter löser sig. 
Innehållet skulle då hällas upp i en glasbägare och observeras. Återigen uttrycker en elev att det 
inte hänt någonting, den praktiska epistemologin är fortfarande intakt. En elev skakar bägaren 
och läraren talar om att något kommer hända om bägaren slutar skakas. Här ger läraren ännu en 
riktningsgivare genom att tala om att något kommer att hända när bägaren inte skakas längre. 
Den riktningsgivaren kallas för instruerande riktningsgivare eftersom läraren ger en direkt och 
konkret instruktion i att sluta skaka skålen.  

Efter instruktionen ser eleven salpeter på botten i bägaren. Genom instruktionen kan nu eleven 
koppla de vita kornen på botten till salpeter. Det är ett exempel på hur den praktiska 
epistemologin har förändras, i alla fall hos den här eleven. Vidare fortsätter läraren genom att be 
eleverna fundera på varför salpeterskornen kom tillbaka och de ombeds tänka som kemister. 
Genom att be dem om ”kemisttänket” pekar läraren mot en vetenskaplig diskurs som förklarar i 
vilket sammanhang uppgiften ska bearbetas och lösas. Läraren sammanfattar fakta som ska 
uppmärksammas och därmed används den genererande riktningsgivaren. Den uppmanar till att 
generera förklaring ur sammanfattade fakta. Riktningsgivaren pekar på att det är förändring av 
lösningen som ska uppmärksammas. När eleverna ska sammanfatta laborationen och det som 
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kommit fram diskuterar de vilka begrepp som ska användas. Det mest intressanta i diskussion är 
att eleverna inte längre använder termen ”ingenting händer”. De termer eleverna använde i 
diskussionen visade sig dock inte vara vetenskapligt accepterade. Ur begreppsbildningssynpunkt 
kan inte lektionen ses som någon nyerövrad kunskap för begrepp men deras språkbruk förändras 
under lektionens gång, från att säga ”att inget händer” till att diskutera experimentet på ett nytt 
sätt.  

Av denna observation kan vi lära oss att lärande sker i små steg och att dessa elever med 
stöttning av lärarens riktningsangivare kommit en bit på vägen mot ett mer vetenskapligt 
tänkande och språk. Genom undersökningen kan vi konstatera att tre riktlinjer, bekräftande, 
rekonstruerande och instruerande, som användes av läraren under lektionen hjälpte eleverna att 
fortsätta i rätt riktning. De epistemologiska riktningslinjerna skulle kunna fungera som 
bekräftande och hjälpa eleverna i sitt arbete men riktningsangivarna är till för att visa vad som 
just i den situationen bör uppmärksammas. Dessa olika verktyg kanske inte fungerar direkt utan 
kan kräva en ytterligare uppföljning för ökad förståelse (Lidar 2010:50-52). 

3.7 Begreppskartor 
Begreppskartor kan vara en metod för att angripa begrepp inom naturvetenskapen. Genom att 
ställa olika begrepp i relation till varandra kan man skapa sammanhang och förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen. I en studie fick elever skapa begreppskartor utifrån givna begrepp 
som baserades på tidigare undervisning, alltså begrepp som är kända för eleverna (Westman 
2011:11). Det var 18 cellbiologiska begrepp då undervisningen handlade om biologi och 
kroppens system. Det man främst riktade in sig på var på en makroskopisk nivå då detta visade 
sig ge svårigheter för elever i tidigare studier. Uppgiften var att i grupper skapa en begreppskarta 
utifrån dessa begrepp och sedan att skapa ett sammanhang (Westman 2011:11-12).  
I arbetet med begreppskartor i ämnet cellandning diskuterade eleverna ofta om relationen mellan 
begreppen i de olika organisationsnivåerna. Hälften av dessa diskussioner ledde till att gruppen 
kunde genomföra en kritisk men konstruktiv diskussion genom att de uttryckte sina egna 
uppfattningar till resten av gruppen. Eftersom eleverna uttryckte olika uppfattningar men skulle 
skapa en begreppskarta per grupp var de tvungna att ta ställning till vilket synsätt som skulle få 
representeras i kartan. Det ger i syn tur en anledning till reflektion över sitt eget sätt att tänka och 
reflektera över om sättet att se kanske kräver en förändring. Det visade sig också i intervjusvar 
från en utvald elevgrupp (2011:32-34). Intervjusvaren visade också att eleverna var positivt 
inställda till arbetssättet och arbetssättet ger en överblick över ämnesområdet. Att arbeta i 
gruppen visade sig ha en fördel då eleverna ansåg att det alltid fanns någon i gruppen som visste 
något som man själv inte vet. Nästan alla elever med något undantag bidrog till diskussionerna på 
ett aktivt sätt. I avhandlingen refereras Joseph Novak och att elevernas uppfattning kring 
arbetssättet stämmer bra överens med Novaks resonemang (2011:32-34). Ett meningsfullt 
lärande kräver tre komponenter enligt Novak: 

• Relevanta förkunskaper: den lärande måste ha förkunskaper som kan relateras 
till den nya informationen, för att denna inte enbart ska läras in på ett ytligt 
plan (non-trivial)  

• Meningsfullt material: den nya kunskapen måste vara relevant för annan 
kunskap och måste bestå av viktiga begrepp och samband  

• Den lärande måste välja att lära på ett meningsfullt sätt: det betyder att den som 
ska lära måste medvetet och avsiktligt relatera den nya kunskapen till relevant 
kunskap som han eller hon redan har och detta på ett icke-ytligt (non-trivial) 
sätt (2011:34).  

Slutligen sammanfattas studien och vad som visat sig vara fördelar i användandet av 
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begreppskartor. Diskussionerna som inför utformandet av begreppskartor ger en större förståelse 
för naturvetenskapen och de olika deltagarnas synsätt kom oftast fram. Den sista slutsatsen som 
dras utifrån studien är förmodligen den viktigaste (Lidar 2011:35) och det är att eleverna själva 
tyckte att uppgiften gett dem en ökad förståelse i cellbiologi (2011:35). 

4. Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare anger att de arbetar med att skapa 
begreppsbildning inom NO-ämnena för elever i årskurs 2-4, hur man arbetar för att eleverna ska 
anamma och förstå begrepp som bearbetas i undervisningen. 
 
4.1 Frågeställningar 
För att nå syftet har jag tagit hjälp av dessa frågeställningar: 

• Hur anger lärarna att begrepp introduceras, bearbetas och tydliggörs i undervisningen?  
• Finns det några begrepp som anses mer problematiska att konkretisera och få eleverna att 

använda? 
• Hur anger lärararna hur de bedömer att eleverna tagit till sig begreppen och förstår 

innebörden av dem? 
 
5. Metod  
I det här avsnittet presenteras metodval, urval av informanter och litteratur, förarbete, 
genomförande och efterarbete av intervjuerna, de forskningsetiska riktlinjerna, reliabilitet och 
validitet, samt en beskrivning av informanterna.   
  
5.1 Metodval 
Valet av kvalitativa intervjuer som metod grundar sig i syftet med undersökning som utgår från 
lärares perspektiv på hur begreppsförståelse skapas och bearbetas. Syftet med den kvalitativa 
intervjun beskriver Patel och Davidson (2003:78) är att få en inblick i den intervjuades livsvärld 
eller uppfattningar om ett fenomen. Kvale och Brinkmann (2009:139-40) skriver också att den 
kvalitativa intervjun ger stora möjligheter att förändra intervjun beroende på vad som sker i 
interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren.  
 
Intervjuerna utfördes med en låg grad av standardisering som ofta kännetecknar en kvalitativ 
intervju (Kvale & Brinkmann 2009:78). Däremot kan graden av strukturering skilja sig åt. I denna 
studie användes en hög grad av strukturering för att delvis se till att alla frågor ställdes till alla 
informanter men också för att underlätta bearbetningen av materialet (Kvale & Brinkmann 
2009:147). Den strukturering som följdes kom ändå att påverkas av informanterna, då vissa av 
frågorna ledde vissa informanter till mer utvecklade svar som överlappade andra intervjufrågor.  
 
Då graden av standardiseringen var låg i mallen för intervjufrågorna (se bilaga 2) krävde vissa 
intervjufrågor och intervjuer sonderande frågor som Kvale och Brinkmann beskriver som frågor 
som ber om mer utvecklade svar (2009:151). I vissa fall kunde det vara utförligare resonemang 
eller fler exempel inom området. Om en informant tog upp en intressant aspekt kunde direkta 
frågor ställas i slutet av intervjun (2009:151).  
 
5.2 Urval av informanter och val av litteratur 
I undersökningen har samtliga informanter fått fiktiva namn för att skydda deras identitet. Valet 
av informanter utgjordes genom krav på att de undervisar i NO-ämnena och Teknik samt att de 
arbetade i årskurs 2-4. De deltagande i studien blev kontaktade via mail om att få ett besök för 
information om studien och inbjudan till deltagande. Av 8 möjliga på de utvalda skolorna tackade 
samtliga ja. Därefter bestämdes datum, tid och plats för intervju med varje enskild deltagare. Alla 
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informanter var kvinnor då det enbart fanns kvinnliga lärare som stämde överens med 
urvalskraven. Samtliga lärare undervisar i NO-ämnena och Teknik, alla utom en har någon form 
av utbildning i NO-ämnena och Teknik.  
 
Den litteratur som ingått i den tidigare forskningen och bakgrunden är delvis kurslitteratur 
hämtad från kursen Naturorienterande ämnen och Teknik årskurs 4-6 på Högskolan Dalarna. 
Mycket av litteraturen är hämtad från forskning inom naturvetenskapens didaktik som är riktad 
mot naturvetenskapens språk i undervisningssyfte. De doktorsavhandlingar och den 
licentiatavhandling som finns med är även sådan som riktar in sig på naturvetenskapens didaktik 
och med inriktning på språket och språkinlärningen. Som utgångspunkt har också kursplanerna 
inom Naturvetenskap och Teknik för både 1-3 och 4-6 bearbetats genom att finna målen och 
innehållet för det språkliga och begreppsliga inom ämnena.  

5.3 Förarbete, genomförande och efterarbete 
För att kunna utföra och fördjupa intervjufrågorna och intervjuerna har vissa strategier för ”den 
hantverksskicklige intervjuaren” (Kvale & Brinkmann 2009:182) följts. Bland annat gjordes 
litteraturgenomgången noggrant och omfattande innan intervjufrågorna utarbetades, delvis för att 
finna problemområden inom studien men också för att rama in den tidigare forskningens 
punkter. Frågorna var korta och tydliga med hjälp av syftespresentationen som skedde 
inledningsvis vid varje intervju, samt vid ett personligt besök på respektive skola. Där fick 
informanterna ta del av syftet och de forskningsetiska riktlinjer som följdes (se avsnitt 
forskningsetik).  
 
När lärarna muntligt visat intresse för deltagande i studien kontaktades varje informant via mail 
för att boka tid och plats för intervju. I samband med bokning av intervjun sändes också ett 
informationsbrev (se bilaga 1) som skriftligt informerade om det som muntligt presenterats vid 
mötet på skolan.  
 
Till en början beräknades intervjuerna till ungefär 15 minuter men efter intervjuernas gång 
förändrades den beräknade tiden. Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter. Alla intervjuer 
förutom två genomfördes i ett avskilt rum mellan intervjuaren och informanten. De två 
undantagen genomfördes med båda informanterna i samma rum men varje intervju genomfördes 
med var och en av informanterna. Frågorna ställdes i den ordning som presenteras i Bilaga 2. 
Inspelningen genomfördes med en mobil med röstmemofunktion och placerades mitt emellan 
intervjupersonen och intervjuaren. Stödord skrevs ned under varje fråga för att säkra svaren om 
tekniskt fel skulle uppstå vid inspelningen och att inte intervjun gick förlorad. Valet av att enbart 
använda stödord var för att rikta uppmärksamheten till informanternas utsagor.  
 
I anslutning till varje intervju transkriberades materialet och varje intervjuperson tilldelades ett 
fiktivt namn. Inspelningarna bearbetades flera gånger och fördes över till ett dokument knutet till 
intervjupersonen. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade, sammanställdes 
samtligas svar under varje intervjufråga för att kunna bearbetas i resultatet på ett strukturerat sätt.  
 
5.4 Forskningsetik 
Studien har utförts med hänsyn till Vetenskapsrådets fyra sammanfattade krav för forskningsetik. 
Det första är informationskravet som innebär att informanterna tar del av studien syfte. Detta 
genomfördes delvis genom en muntlig information vid besök på de två berörda skolorna. När 
lärarna visat intresse och tackat ja till deltagande sändes ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
samtliga informanter. Samma information återgavs även vid varje intervjutillfälle i muntlig form. 
Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna ska bekräfta sin vilja att delta i 
undersökningen. Detta gjordes både muntligt vid det första mötet men också via mailkontakten. 
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Varje intervjuperson blev informerad vid intervjutillfället om deras frivilliga deltagande samt 
samtycke om att spela in intervjun. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 
informanternas uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att deras personliga uppgifter inte går att 
tillgås för obehöriga. Vid varje intervju skrevs en siffra för intervjupersonen och namnet angavs 
aldrig. Samtliga intervjupersoner har tilldelats fiktiva namn och varken skola eller kommun 
omnämns. Det som har godkänts att beskriva om intervjupersonerna är: ämnesbehörighet, vilka 
ämnen informanten undervisade under perioden för intervjun samt antal år informanten 
undervisat i ämnena som berör studien. Det sistnämna tillfrågades intervjupersoner i efterhand 
och inte under intervjutillfället. Den fjärde och sista riktlinjen är nyttjandekravet som innebär att 
informationen enbart får användas för forskningsändamålet. Varje enskild informant blev 
informerad i både informationsbrev samt muntligt att materialet enbart kommer bearbetas av 
intervjuaren och i syfte för examensarbete inom lärarutbildningen (Vetenskapsrådet 2002:7-14). 
 
5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är svår att bestämma i denna undersökning då Kvale och Brinkmann (2009:263) 
definierar den som en möjlighet att kunna reproducera resultatet av studien med andra forskare 
och vid en annan tidpunkt. Då varje intervju till viss del formades efter intervjupersonens val i att 
föra ett mer utvecklande resonemang eller ett kortare svar gör att olika följdfrågor ställdes till 
olika intervjupersoner. Men genom ett begränsat urval av informanter genom bestämda krav ökar 
reliabiliteten då samtliga informanter undervisade i NO-ämnena och teknik. Att öka 
intervjuresultatets reliabilitet är givetvis önskvärt menar Kvale och Brinkmann (2009:263-264), 
men med en för stark tonvikt på reliabiliteten finns risken att vinningen av kvalitativa intervjuer 
hämmas. Utan ett för stort fokus på reliabiliteten ges intervjuaren större möjlighet att skapa sin 
intervjustil och med möjlighet att improvisera, samt följa upp nya aspekter och infall (2009:264). 
 
Validiteten är däremot stor i undersökningen om man ser till det Kvale och Brinkmann tar upp 
om att validiteten speglas genom hela forskningsprocessen och inte bedöms på enbart 
slutprodukten (2009:268). De menar att det handlar om hur väl man kontrollerar sina resultat 
genom hela processen för att skapa en stor trovärdighet till materialet (2009:268). Genom 
inspelning av intervjuerna samt ett genuint intresse som framhållits till informanterna om just 
deras syn och kunskap inom området ges en hög validitet. 
 
5.6 Beskrivning av informanter 
Samtliga intervjupersoner tilldelades fiktiva namn i undersökningen. Intervjupersonerna kommer 
från två olika skolor från samma kommun. Nedan följer enskilda beskrivningar av informanterna: 
 
Åsa är utbildad grundskollärare och har examen med svenska och SO-ämnena som huvudämnen. 
Sedan har hon matematik och NO för årskurserna 1 till 3. Vid intervjutillfället hade Kristina 
undervisat i NO-ämnena i 21 år. Under perioden för intervjun undervisade hon i alla årskurser 
från 1-3 och i alla ämnen och bild men inte resten av de praktiska/estetiska ämnena.  
 
Louise är utbildad lågstadielärare och började arbeta 1977. Hon hade varit verksam lärare inom 
NO-ämnena i 37 år vid undersökningstillfället. I sin examen har hon svenska, matematik, 
engelska bild och OÄ som omfattade både SO-ämnena och NO-ämnena. Under perioden för 
intervjun, arbetade hon i en årskurs 2 och undervisade i svenska, matematik, NO, SO, engelska 
och bild.  
 
Kristina är nyutbildad lärare för grundskolans tidigare år och har undervisat i NO i en termin. I 
sin utbildning har hon ämnena matematik, svenska, bild och en tematisk utbildning i SO/NO. 
Vid undersökningstillfället arbetade hon i årskurs 2 och undervisade i matematik, svenska, NO 
och engelska.  
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Jenny är utbildad lärare och har NO och bild som sina huvudämnen i examen. Vid 
intervjutillfället hade Jenny undervisat i NO-ämnena i 12 år. Under perioden för intervjun 
undervisade hon som klasslärare i en årskurs 3 och då i ämnena matematik, svenska, NO och 
teknik, SO-ämnena och bild. 
 
Johanna är utbildad förskollärare i grunden och har i sin examen svenska, matematik och 
specialpedagogik. Hon har också läst musik och bild. Vid intervjutillfället hade Johanna 
undervisat i NO-ämnena i 12 år. Under perioden för intervjun undervisade hon i en årskurs 3 i 
ämnena svenska, matte, SO och NO. 
 
Sofie är utbildad lärare och har undervisat i NO-ämnena i 9,5 år. Hon har NO och matematik 
som huvudämnen i examen, men har också utbildning för att undervisa i svenska. Under 
perioden för intervjun undervisade hon en årskurs 4 i matematik, alla NO-ämnen och Teknik, 
alla SO-ämnen och bild. 
 
Magdalena är utbildad lågstadielärare och har samtliga ämnen i sin utbildning. Hon har läst extra 
idrott och engelska också. Vid intervjutillfället hade hon undervisat i NO-ämnen i 38 år vilket är 
under hela hennes arbetsliv som lärare. Under tiden för intervjun arbetade hon i en årskurs 4 och 
undervisade matematik, svenska, NO och SO.  
 
Anna är utbildad lärare och har behörighet att undervisa i svenska, SO och engelska från år 1 till 
år 7. Matematik och NO har hon behörighet att undervisa från år 1 till år 6. Vi intervjutillfället 
hade hon arbetat med NO-undervisning i 14 år. Under perioden för intervjutillfället arbetade hon 
i en årskurs 4 och undervisade i alla ämnen förutom de praktiska och estetiska ämnena.  
 
6. Resultat  
Här presenteras resultatet av studien. Resultatet är uppdelat genom olika teman som visat sig i 
närläsningen. Den första delen handlar om hur man arbetar om förförståelsen, nästa del om 
vikten av att ha ett naturvetenskapligt språk som lärare i NO-ämnena men också vikten av att 
eleverna anammar det. Den tredje delen är en konkret redovisning av hur lärarna arbetar för att 
synliggöra begreppen, bearbeta dem och hur de slutligen bedömer elevernas begreppsförståelse, 
samt hur lärarna anser att eleverna har med sig språket vidare i sin utbildning och framtid.  
 
De inledande frågorna 1-3 i intervjun analyseras inte i resultatet då dessa tas upp i 
metodbeskrivningen. Resultatet presenteras utifrån intervjufrågornas övergripande teman: 
förförståelse, metodval och begreppsbildning. 
 
6.1 Förförståelse 
I följande avsnitt presenteras pedagogernas syn på förförståelse, hur man tar reda på den och hur 
man använder sig av den. Slutligen presenteras också om förförståelsen kan vara problematisk för 
vidare inlärning och hur man hanterar den.  
 
6.1.2 Med hänsyn till förförståelsen  
Samtliga lärare börjar nya områden med att ta reda på vilken förförståelse eleverna har. Lärarna 
berättar att de frågar eleverna om erfarenheter och vilka associationer de har.  
 
Kristina går igenom LPP:n och utifrån den får eleverna berätta vad de vet. Deras förförståelse 
kan också komma upp under lektionerna och man får fånga upp det som de vill säga men 
samtidigt styra dem så man inte hamnar för långt ifrån ämnet. Hon tycker om att arbeta utifrån 
elevernas förförståelse men samtidigt är det en balansgång så man inte hamnar utanför det tänka 
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området och för långt ifrån målen. Om eleverna arbetat med saker som relaterar till det området 
som ska bearbetas är det väldigt bra att knyta an till den förförståelsen, säger Kristina. I Jennys 
klass sammanställer de förförståelsen i ett blädderblock eller på tavlan. Ibland gör de en 
tankekarta tillsammans i klasser eller pratar i par. Johanna svarar att hon alltid har en LPP (lokal 
pedagogisk planering) inför ett område som tar upp det som ska bearbetas. Hon kan ställa frågan: 
vad vet ni om vatten? Då får var och en fundera och skriva ned vad de tänker på sedan får var 
och en presentera det för klassen. Hon gör detta för att ta reda på vad de redan vet men också 
för att eleverna ska kunna gå tillbaka och se vad de lärt sig mot vad de tidigare visste eller trodde. 
Sofie svarar att det kan vara svårt att ta hänsyn till förförståelsen i undervisningen av den 
anledningen att förförståelsen skiljer sig mycket mellan eleverna i klassen så hon måste alltid utgå 
från de som har minst förförståelse. Magdalena berättar att det alltid är någon elev som kan något 
inom området. Anna svarar att hon haft sina elever en längre tid vilket också gör att hon vet vad 
som redan bearbetats och vad de kan så det är lätt att knyta an till tidigare arbete. Hon menar 
också att det är nödvändigt att ta hänsyn till förförståelsen eftersom allt bygger på varandra och 
hänger ihop.  
 
6.1.3 Förförståelsens bidrag till undervisningen 
En av frågorna handlar om elevernas förförståelse påverkar och bidrar i undervisningen och hur 
den gör det.  
 
Sofie anser att det är svårt att låta förförståelsen förändra hur undervisningen utvecklas då det 
skiljer sig mycket mellan elevernas erfarenhet och förståelse. Hon har några elever som är duktiga 
i NO och vissa som har svårt för begreppen och det gör att hon ändå måste ta allt från grunden. 
Hon arbetar alltid i helklass och menar att de hade varit lättare om man kunnat gruppera dem för 
att kunna låta förförståelsen påverka undervisningen. Jenny tycker att förförståelsen kan bidra 
med hur snabbt man kan gå fram inom ett område. I vissa områden kan hon ha trott att eleverna 
skulle ha god förförståelse men att det visar sig att de inte har det medan i andra områden visar 
eleverna sig ha mycket god förförståelse vilket resulterar i att man kan gå djupare och fortare 
fram. Johanna svarar att de diskuterar mycket innan området och även avslutar med att se vad 
eleverna trott och kunnat innan arbetet. På så vis tar hon hänsyn till förförståelsen men hon 
ändrar inte den tänkta planeringen utifrån det.  
 
Åsa anser att förförståelsen kan bidra till undervisningen genom att om det finns någon elev som 
kan väldigt mycket om området ger det en utgångspunkt att vidareutveckla det. Hon tycker också 
att denna typ av utgångspunkt som kommer från någon av eleverna ofta gör de andra eleverna 
mer nyfikna och intresserade än när det kommer från henne. Louise tycker att förförståelsen 
bidrar mycket genom att eleverna lär av varandra. Hon anser att det är en stor resurs när någon 
av eleverna kan mycket inom ett område för det ”smittar” av sig på de andra eleverna. De blir 
imponerade, nyfikna och vill veta mer. Kristina menar att elevernas förförståelse måste få påverka 
undervisningen eftersom hon inledningsvis låter dem diskutera och ta upp deras erfarenheter och 
tankar. Hon berättar också att hon försöker vänja eleverna vid att diskutera och ställa frågor till 
varandra då de delvis är väldigt verbala men också tidigare mest är vana att läsa och svara på 
frågor. Hon märker ofta att många elever blir trötta och rastlösa av att t.ex. arbeta med sök-
läsning som de brukar använda faktatexter i NO till. Hon tycker att det är en svår balansgång då 
många elever sitter inne på kunskap men har svårt att uttrycka den i text.  
 
Magdalena tycker att elevernas förförståelse påverkar undervisningen i hög grad då de ofta kan 
leda in på andra banor än de tänkta. Ibland får hon lov att bryta och leda in dem på rätt väg men 
kommer de in på något som är närliggande det område som ska behandlas så har hon inga 
problem med att rikta om sig och sin planering. Hon menar att det är en bra förutsättning när alla 
elever är spända på att veta mer och hon måste då kunna vara flexibel för att haka på deras 
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tankar. Anna anser att diskussionerna ofta leder till ett bidrag i undervisningen och att det är 
något man ofta missar när man bara arbetar med text. I diskussioner kommer de ofta in på andra 
frågor och hon tycker att det är viktigt att eleverna ser att läraren intresserar sig och engagerar sig 
i vad eleven har att säga. I den årskurs hon har nu (årskurs 4) anser hon att de ofta är duktiga på 
att ändå hålla sig inom ämnet vilket gör det ganska lätt att koppla ihop elevernas tankar med den 
tänkta undervisningen. 
 
6.1.4 Förförståelsens problematik 
I aspekten om förförståelsen på något vis kan visa sig vara problematisk för den nya inlärningen 
svarar Louise, Johanna, Sofie, Anna och att de aldrig upplevt att elevernas förförförståelse har 
visat sig problematisk för vidare inlärning. Louise kan tänka sig att det kan förekomma 
associationsproblem mellan ord som har olika betydelser i vardagen och inom naturvetenskapen. 
Jenny berättar att det någon gång har skett att eleverna associerar till andra mer vardagliga saker. 
Ett exempel som ges är när eleverna skulle arbeta med att separera lösningar och de associerade 
till separation i en relation mellan två människor. Johanna menar att när man presenterar fakta 
(som lärare) och sedan låter barnen gå tillbaka till sina tidigare tankar så brukar de se vad de lärt 
sig sedan dess. Även Magdalena berättar att associationsproblem förekommer ibland men att hon 
tycker att det är bra för att då får de möjligheten att vidga deras ordförråd och förståelse för 
skillnader i innebörden och användningen av ett ord. Hon anser också att när någon elev har haft 
en föreställning som inte riktigt stämmer med naturvetenskapen forskning eller teorier och de får 
beviset på motsatsen får eleverna ”aha-upplevelser” och blir imponerade. 
 
Åsa anser att det kan komma upp saker eleverna hört talas om på TV eller så som inte alltid 
stämmer med forskningen och fakta. Kristina presenterar ett konkret exempel under en lektion 
som handlade om tyngdkraft. En elev hade då en uppfattning om att en specifik planet skulle ha 
med vår tyngdkraft på jorden att göra. Kristina förklarar att hon inte vet något om denna teori 
men hon brukar låta eleverna diskutera ett tag fast de hamnar utanför det hon tänkt. Då visade 
det sig att en annan elev förstod vad den förste eleven menade och på så vis kunde de 
tillsammans reda ut tankegångarna. Hon önskar att hon hade haft en interaktiv tavla och 
möjligheten att söka fakta direkt och kunna visa eleverna på tavlan.  
 
En av intervjufrågorna var om lärarna kände sig trygga med att hantera frågor eller föreställningar 
eleverna har som inte kanske stämmer överens med det som tänkts behandlas eller om deras 
förställning ligger utanför den vetenskapliga uppfattningen. Alla intervjuade lärare förutom 
Johanna känner sig trygga med att svara på elevers frågor och bemöta deras tankar även om dessa 
inte stämmer överens med den vetenskapliga uppfattningen. Johanna svarar att hon tycker att det 
kan vara svårt att bemöta elevers tankar om det handlar om djupare eller vidare perspektiv på den 
tänkta undervisningen. Men hon menar också att genom att hon arbetar mycket med experiment 
och diskuterar mycket med eleverna så hjälper det eleverna att upptäcka saker och se saker ur 
andra synvinklar. Hon tycker inte att man ska avfärda elevernas tankar genom att säga att det är 
”fel” utan genom experiment och fakta låta dem upptäcka hur det är och vad som kommer fram. 
Experiment är något hon påpekar som en viktig sak just för att eleverna får ställa en hypotes 
innan de utför experimentet och det betyder att de har en föreställning om fenomenet. Hon 
tycker att det är bra och väldigt intressant när eleverna tror ”fel” för det utvecklas en nyfikenhet 
och engagemang hos dem när de sedan ser hur resultatet blir. Fel hypotes leder ofta till att de vill 
pröva experimentet om och om igen för att verkligen vara säkra på att det stämmer, 
kommenterar hon.  
 
Sofie berättar att hon alltid går igenom noggrant det som ska behandlas och hon planerar alltid 
vad som ska bearbetas. Åsa anser att det oftast inte är så avancerat på denna nivå och årskurser 
(1-3) som hon undervisar i och har aldrig stött på problem. Men hon kan tänka sig att hon skulle 
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kunna stöta på vissa problem om det finns någon elev i en klass som är väldigt intresserad och 
duktig inom NO-ämnena. Louise anser att det kan vara svårare med barn som har ett annat 
modersmål än svenska och då menar hon att man får försöka finna andra vägar. Kristina 
kommenterar att den klass hon arbetar i är väldigt nyfiken och frågar hela tiden, vilket har gjort 
henne van att hantera frågor och föreställningar. Många gånger hamnar eleverna ur ämnet och 
hon får finna vägar för att det ska leda till det område de arbetar med. Hon tycker också att det 
verkar som att det är speciellt viktigt att känna sig trygg i att undervisa i NO mer än i andra 
ämnen. Hon anser att det är otroligt tacksamma ämnen att undervisa i bara man vet hur man ska 
använda sig av det. Magdalena tillägger att vetenskap är ju till viss del en färskvara. Det som är 
sanning idag kan vara saga imorgon. Anna säger att man inte ska vara rädd för att tala om för 
eleverna att man som lärare inte kan allt. Det hon gör i det fall hon inte kan svara är att de tar 
reda på det tillsammans och även det finner hon vinning igenom att de lär sig att ta reda på fakta 
och att vara källkritiska. Eleverna får fundera på och avgöra om man kan tro på allt som sägs eller 
skrivs. Vidare kommenterar hon också att för henne har tryggheten kommit med erfarenheten 
och som nyutbildad kände hon att det var jobbigt att inte veta allt som eleverna frågade om. Hon 
tycker också att det är en allmän uppfattning, att lärare ska veta allt.  
 
6.2 Vikten av god kunskap inom naturvetenskapligt språk  
Här presenteras lärarnas svar på hur viktigt naturvetenskapens språk är både för en undervisande 
lärare i NO-ämnen och vikten av språket för eleverna i både undervisning och framtiden.  
 
6.2.1 Lärarperspektiv 
Samtliga lärare anser att man bör ha god begreppsförståelse som lärare i de naturvetenskapliga 
ämnena. 
 
Sofie svarar att man måste kunna svara på elevernas följdfrågor. Hon menar också att man måste 
ha något vettigt att komma med när man pratar om ämnena. Men hon berättar också att, om hon 
inte kan svara på elevernas frågor så söker de ofta informationen tillsammans.  
 
Louise och Åsa kommenterar att man måste repetera under åren vilka kunskaper som ska ingå i 
olika områden. Åsa tillägger också att vetenskapen inte är statisk utan levande så hon måste 
uppdatera sig när ny rön kommer. Hon ger ett exempel på lilla planeten Pluto som har varit 
väldigt populär i hennes klasser och som blev degraderad till dvärgplanet gav väldigt många 
diskussioner i klassrummet. Hon anser också att det är viktigt för eleverna att se att forskning är 
levande och under ständig utveckling. Kristina svarar att hon måste ha en stor teoretisk bakgrund 
för att förklara för eleverna på ett bra pedagogiskt sätt. Hon menar att hon måste kunna bryta 
ned kunskapen i mindre delar för att sedan föra dem samman igen. Det räcker inte med att kunna 
synonymer eller begreppsförklaringar utan hon anser att hon måste ha en egen förståelse. 
Samtidigt kan man som lärare få lov att ta reda på saker under undervisningens gång, då det är 
svårt att kunna precis allting som lärare, säger hon.  
 
Magdalena tycker att det är viktigt att veta så mycket som möjligt men att man som lärare inte får 
vara rädd för att säga att man inte kan. Men då tar hon och klassen reda på det genom att söka 
information på Internet eller litteratur. Som lärare kan man inte ha allt i huvudet och veta precis 
allting kommenterar hon. Anna säger att det är viktigt för att kunna svara eleverna på deras på 
frågor inom ämnena. Samtidigt menar hon att om eleverna frågar om något som inte hon har 
planerat tycker hon att det är viktigt att förklara att man inte vet. Men då brukar hon och klassen 
ta reda på det tillsammans i litteratur eller på Internet.  
 
Johanna anser att hon behöver mer kompetens inom NO-ämnena eftersom hon saknar 
utbildning i dem. Hon känner inte att hon har kompetensen att föra djupare diskussioner och 
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inspirera på det sätt hon skulle vilja. Hon anser eftersom hon saknar utbildning i NO som hon 
anser är lite speciella ämnen, kan hon inte ta samma utsvävningar och följa eleverna i deras tankar 
när hon inte har djupare förståelse.   
 
6.2.2 Elev- och framtidsperspektiv 
Sofie anser att det är väldigt viktigt att eleverna tillägnar sig ett vetenskapligt språk för att det 
skapar en gemensam grund och ett gemensamt språk när man behandlar naturvetenskapliga 
frågor. Hon menar också att skolans undervisning bygger på progression i vidare årskurser och 
ett gemensamt språk är en grund för att kunna gå vidare. Jenny hänvisar till styrdokumenten som 
lägger stor vikt vid begrepp- och språkförståelse och det är dessa dokument som ska följas. 
Vidare säger hon också att det är av vikt att förstå språket när man behandlar texter inom NO-
ämnena eller diskuterar experiment.  
 
Johanna säger att hon ibland kan känna att begrepp används bara för att de måste men hon 
tycker också att det måste vara upplyftande och bra för elevernas självförtroende att erövra ett 
korrekt och mer vetenskapligt språk. Hon menar också att det kan uppstå frustration av att ha 
kunskapen i sig men att man inte kan utrycka den p.g.a. att man inte har de rätta orden. Åsa 
svarar att det kan vara viktigt när man blir äldre men hon känner en viss oro över att det kan bli 
för många begrepp på en för tidig nivå, som inte förankrar sig tillräckligt hos barnen. Hon anser 
att en bas är väldigt viktig för att kunna reflektera och knyta an till det som kommer i senare 
stadier. Men ibland tänker hon att det förs ned för mycket på de lägre åldrarna och att risken då 
är att det blir för rörigt och för mycket att ta in för de mindre barnen. Louise svarar att man kan 
ta reda på begrepp som man inte kan och att all fakta går att ta reda på idag genom att internet är 
så lättåtkomligt. Men hon kommenterar också att det är väldigt kul att kunna svåra ord och att 
självförtroende stärks. Men den kunskapen kan man alltid skaffa sig om man vill.  
 
Kristina vill lägga de naturvetenskapliga begreppen till det som kallas skolspråk och som man 
sällan använder i vardagen. Hon menar att man i vardagen både kan cykla och köra bil utan att 
kunna begreppet friktion, man vet ändå att det är svårare att bromsa på is än på ren asfalt. Man 
vet innebörden och behöver inte ha begreppet egentligen. Ska man dock studera vidare så är det 
ett krav, för har man inte begreppen och ska studera vidare blir det jobbigt, tillägger hon. En 
synvinkel till på vikten av att ha begrepp är att hon anser att man är mindre lättlurad. Har man 
inte ett naturvetenskapligt språk och läser om ämnet i olika medier eller liknande är det lätt att 
man blir lurad om man inte fullt ut förstår språket. Avslutningsvis säger hon att en djup 
begreppsförståelse ger bättre förutsättningar och en ökad trygghet.  
 
Magdalena anser att det är viktigt att kunna begrepp om man ska läsa vidare, men också läsa 
tidningar eller andra medier som behandlar begreppen. Hon menar att det är väldigt svårt att 
förstå en text som behandlar ett ämne om man inte har dess begrepp. Anna anser att en bas är 
viktig att ha och tycker heller inte att det egentligen är svåra ord att lära sig. Många begrepp 
kommer upp när man tittar på tv eller läser tidningen och då ökar förståelsen för det man ser 
eller läser om man kan språket. Vidare säger hon att man kanske inte behöver kunna allt 
ordagrant men man måste ha en bas för att kunna hänga med i vad som sägs och skrivs.  
 
6.3 Det didaktiska arbetet inom naturvetenskapens språk 
I detta avsnitt presenteras resultatet för lärarnas svar gällande hur begreppen kommer in i 
undervisningen.  
 
Samtliga lärare berättar att de utgår ifrån de begrepp som nämns i det centrala innehållet och att 
begrepp är med i planeringen. 
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Sofie anser att det ofta finns fler begrepp att förklara än de som nämns i det centrala innehållet. 
Hon går igenom begreppen innan undervisningens början och vad som ska förklaras och lyfter 
fram de begrepp som behövs för att förklara för eleverna om ämnet. Ibland kommer det även 
begrepp från eleverna och det är något hon ser som positivt då det visar att eleverna har intresse 
för ämnet.  
Jenny upplever inte att hennes elever brukar kunna så många begrepp för bearbetningen av 
området utan snarare kan de mer relatera till sina egna erfarenheter men kan inte förklara dem 
med de ”rätta” orden. 
Johanna berättar att läromedlen ibland tar upp begrepp som inte finns med i kursplanerna för 1 
till 3. Hon funderar också på vilka begrepp man behöver ha för att förstå området. Många gånger 
finner eleverna ord i faktatexter som de läser, som de behöver få förklarade. Då diskuterar hon 
och klassen orden och om de anses viktiga läggs de till listan av begrepp för området. Hon tycker 
också det är av vikt att undervisa i själva faktaläsningen och inte i bara ”vanlig” läsning. Hon 
berättar att hon läst om hur man kan arbeta med texter som kan vara på en högre svårighetsgrad 
än den nivå eleverna befinner sig på bara man gör det på rätt sätt. Det är viktigt att stanna upp 
och diskutera textdelarna, det behöver inte vara tillrättalagda texter så länge man stannar upp och 
funderar tillsammans.  
 
Åsa använder sig mycket av begrepp som finns med i läromedel för naturvetenskap som är 
kopplade till lgr11. I lärarhandledningarna finns oftast nyckelord med som behöver förklaras 
inför ett nystartat område och de texter som finns med i handledningen läser hon och klassen 
tillsammans, stannar upp och funderar på vad de läst. Ibland skriver hon upp begrepp som 
eleverna ska känna till efter att de har avslutat området. Hon menar att det är de väsentligaste 
begreppen hon skriver upp och som de ska känna till. I och med att det är repetition under 4:n, 
5:an och 6:an så kommer eleverna på det viset känna igen dem när det är dags att fördjupa sig i 
dem igen. Louise berättar att en del begrepp kommer från eleverna i hennes klass och det tycker 
hon är viktigt då eleverna intresserar sig mer om det kommer från någon kompis som kan än från 
henne som lärare. 
 
Kristina tycker att det är svårt att veta om eleverna ska kunna begreppen eller bara känna till vad 
de innebär. Hon menar att man måste se till både centralt innehåll och vad kunskapskraven säger 
när hon gör sin planering. Alla gånger stämmer dessa två inte överens, kommenterar hon. 
Kristina berättar också att eleverna brukar komma med begrepp och i arbetet med tyngdkraft 
som den nu arbetar med, har begrepp som omloppsbana och luftmotstånd tagits upp av eleverna. 
Magdalena berättar att eleverna kan ta upp begrepp och om de har anknytning till det planerade 
område lägger hon till dem i undervisningen.  
 
Anna berättar att det kan komma in begrepp under undervisningens gång, genom texter eller 
filmer. Hon förenklar aldrig några begrepp utan använder dem så mycket som möjligt i rätt 
sammanhang. Vidare berättar hon att de arbetar mycket med att främst nyanlända ska få 
”språkbada” så mycket som möjligt och det gäller då alla ämnen. Det innebär då att man som 
lärare nämner begrepp och ord så mycket som möjligt och på det viset hjälper eleverna att koppla 
samman begrepp med sammanhanget hon säger det i och handlingen hon gör. På samma sätt 
tänker hon i arbetet med alla elever i just NO-undervisningen, då det ofta är ett nytt språk för de 
flesta eleverna. Hon anser att man ofta försöker förenkla för mycket genom att byta ut begrepp 
mot mer vardagsnära begrepp eller vad man kanske anser som ”lättare” ord. Hon ger ett exempel 
i matten där de under en längre tid har använt mer matematiskt korrekta begrepp. Subtraktion är 
ett sådant exempel där hon såg till att använda det så mycket som möjligt och arbetade för att 
eleverna skulle anamma det. Till en början var eleverna ovana och ville använda minus. Men ju 
mer de vande sig vid subtraktion desto självklarare blev begreppet. Idag använder hennes elever 
sig av begreppet subtraktion självmant.  
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6.4 Begreppen i undervisningen 
I följande avsnitt presenteras svaren på hur arbetet med begreppen i NO-ämnena går till, 
konkreta exempel på hur de introduceras, genomsyrar undervisningen och hur man bedömer 
begreppsförståelsen och slutligen hur lärarna anser att eleverna bär med sig språket i vidare 
utbildning och framtid. 
 
6.4.1 Introducering av begrepp 
Samtliga lärare börjar med att introducera begrepp muntligt i klassen. 
 
Sofie berättar att i hennes klass skriver de väldigt mycket. Hon skriver ner begreppen på tavlan 
och de diskuterar dem. Eleverna skriver också ned väsentliga fakta och begrepp. Sofie tror att det 
lättare befästs genom att eleverna inte bara behöver lyssna på hennes ord utan att de får använda 
dem själva. Hon menar att en del barn lär sig auditivt (hörselminne) men många barn lär sig just 
genom att få skriva orden själva. 
 
Jenny berättar också att de någon gång har arbetat med hjälp av delar från genrepedagogiken3. Då 
fick eleverna bilder som de skulle ta hjälp av för att förklara ord och vad de såg, detta gjordes i 
par. Men även innan arbetet med bilderna hade Jenny förklarat och pratat om begreppen 
muntligt. Ibland har de haft en film som inlett området och dess begrepp. Eleverna brukar också 
få göra experiment och förklara med begreppen och sedan skriver de även själva ned begreppen. 
Hon försöker variera sätten så att det ska hjälpa alla elever i inlärningen.  
 
Johanna förbereder alltid en introduktion genom att skriva ner begreppen för området, antingen 
på tavlan eller i ett stort blädderblock. Sedan har hon framförallt i just NO:n använt sig av bilder, 
där eleverna har fått para ihop rätt ord med rätt bild. De har också utifrån bilderna beskrivit med 
ord vad det föreställer genom att Johanna har ställt frågor. Hon ger ett exempel från området 
vatten, där beskrivningen kunde lyda så här: ”Jag ser en kastrull som det kommer vatten ur, 
vattnet är nog varmt. Johanna hjälper då eleverna med att ställa frågan: ”Vilket ord söker vi här?”. 
Då var svaret i detta fall ånga.  
 
Åsa brukar skriva upp begreppen på tavlan. Hon frågar också eleverna om de vet vad det står för, 
betyder och vad det är. Vissa elever kan några av begreppen. Ibland introduceras vissa begrepp 
genom att de läser en text och i texten finner de ord som behöver förklaras och förstås. Då 
diskuterar de gemensamt i klassen och samlar begreppen genom att ha dem uppskrivna. Louise 
introducerar begreppen på olika sätt varje gång. Men hon brukar i regel ta upp det muntligt och 
samtidigt skriva ner begreppen som ska bearbetas. Hon använder sig mycket av Epson-
projektorn hon har i klassrummet, genom den får hon en interaktiv tavla som hon kan ladda upp 
filmer och visa eleverna. Hon tycker att den är en stor tillgång då hon direkt kan ta fram något 
eleverna funderar över eller visa några nyfunna idéer utan behöva beställa och kanske köa på 
filmer.  
 
Kristina berättar att introduktionen skiljer sig beroende på vad det är för begrepp som ska 
presenteras. Hon menar att vissa är bättre att visa konkret medan andra kanske bara behöver 
förklaras. Eftersom hon alltid börjar med att diskutera och elevernas förförståelse så brukar hon 
använda sig av en bra film som komplement. Magdalena refererar till tidigare frågor där hon alltid 
utgår först från förförståelsen och tar reda på vad eleverna redan vet. Sedan brukar hon berätta 

3 ”Genrepedagogik är en pedagogisk modell, ursprungligen från Australien, för hur man i skolan kan bedriva 
undervisning på ett sådant sätt att eleverna utvecklar det språk som krävs i alla ämnen. Den är framtagen för att 
stödja elever med annat modersmål, men har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta även med andra elever.” 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genrepedagogik 
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om något som har med begreppen att göra eller så tittar de på en bra film. Hon använder sig 
också av praktiska uppgifter och ibland får eleverna arbeta med egna uppgifter.  
 
Anna berättar att när de tillsammans i klassen pratar om olika begrepp och fenomen brukar det 
leda till en diskussion som fungerar som en introduktion. Hon använder sig också mycket av film 
då det uppskattas av hennes elever. Ibland använder hon sig av experiment om det passar för 
området. Hon berättar också att de har haft en gemensam NO-dag på skolan. Då behandlades 
begreppet friktion och då gjordes olika experiment och genomgångar. Den dagen var väldigt 
uppskattad av eleverna och de planerar att göra fler gemensamma tema-dagar. 
 
6.4.2 Att få begreppen levande i undervisningen. 
Sofie berättar att hon alltid startar nästkommande lektion med att repetera och sammanfattar den 
förra lektionen. Sedan följer hon upp och de fortsätter med det som inte hanns med och det som 
kommer därnäst. Sofie som lärare ser alltid till att använda de begrepp själv i undervisningen som 
eleverna ska lära sig, så att de får vänja sig med orden. Jenny har alltid de begrepp som ska 
behandlas skrivna på tavlan genom arbetets gång. När hon använder sig av filmer brukar hon 
prata om begreppen som ska tas upp i filmen så att eleverna får en förförståelse av vad som 
komma skall. Även när de ska läsa en faktatext inom området bearbetas just begreppen innan 
texten läses så att eleverna även får en förståelse för dem i texten. Johanna beskriver att hon har 
med orden under hela arbetets gång genom att prata om dem, repetera dem och hela tiden går 
igenom dem. Hon använder sig också av bilder för begrepp som kan vara svåra att förklara. Hon 
brukar inleda lektionen med att synliggöra de begrepp och saker som bearbetas under lektionen. 
Sedan avslutar hon lektionen med att gå igenom det som har bearbetats och prata om vad som är 
kvar och som kommer därnäst. Detta för att synliggöra för eleverna vad de åstadkommit och 
förbereda dem på vad som ska komma.  
 
Åsa har begreppen skrivna på tavlan under arbetets gång. Hon försöker återknyta till dem hela 
tiden genom repetition. Hon berättar också att hon själv hela tiden försöker att använda 
begreppen i undervisningen, men att det är något hon fått träna på genom att Lgr11 har tryckt på 
just dessa kunskaper. När hon gick ut sin utbildning var detta inte alls av samma vikt. Louise 
svarar att om det är begrepp som är svåra att förstå vid introduktionen brukar hon se till att 
använda dem genom olika saker under undervisningens gång. Hon ger exemplet friktion där hon 
anser att det är av vikt att konkret arbeta med begrepp för att skapa förståelse och det räcker inte 
med bara bilder och ord i ett sådant sammanhang. Kristina menar att efter introduktionen måste 
man hela tiden komma tillbaka till begreppen. De begrepp hon vill ha med vill hon också säga så 
mycket som möjligt i undervisningen för att eleverna ska bli vana med orden. Hon ger exemplet 
dragningskraft som många elever använde i början av arbetet i tyngdkraft. I det läget arbetar hon 
för att hjälpa eleverna att anamma begreppet tyngdkraft istället då det delvis är det som nämns 
som det rätta begreppet i läroplanen och är ett mer allmänt accepterat begrepp. Hon menar också 
att det inte räcker att bara säga begreppen utan eleverna måste få konkreta exempel och skapa sig 
en erfarenhet för att kunna ta till sig begreppen.  
 
Magdalena berättar att eleverna ofta får diskutera i mindre grupper och hon själv försöker att 
lägga in de rätta och relaterade begreppen i sitt eget språk när hon talar med och till eleverna. 
Anna refererar till en tidigare fråga där hon presenterade ”språkbadet”, alltså att använda de rätta 
begreppen så mycket som möjligt på rätt plats för att eleverna ska kunna koppla dessa till 
sammanhang i form av en handling eller annan visualisering. Ibland gör hon även så att hon 
skrivit ned dem på tavlan och sedan har eleverna fått skriva en faktatext de bygger upp utifrån 
begreppen. Hon menar att det gäller att göra det på flera olika sätt så man får med alla elever och 
alla delar inom området.  
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6.4.3 Bedömning av begreppsförståelse 
Sofie bedömer elevernas begreppsförståelse genom att de ska förklara fenomen inom 
naturvetenskapen och då använda begreppen i sina förklaringar och vad de innebär. Jenny svarar 
att bedömningen oftast sker i skriftlig form. Men bedömningen sker även när eleverna 
presenterar och visar experiment och förklarar dem på ett bra sätt. Vidare anser hon att hon ville 
arbeta mer med den muntliga bedömningen speciellt för vissa elever som har svårigheter, då hon 
anser att svårigheterna blir tydligast när de måste göra skriftliga redovisningar. Johanna anser att 
det lättaste sätt för en årskurs 3 att visa sina kunskaper om begrepp är att de får försöka beskriva 
dem. Det har mest skett i skriftlig form berättar hon och med anledning av att det är svårt att 
finna tiden för att sitta med var och en av eleverna där de får redogöra muntligt. Men hon tror 
dock att alla elever vinner på att istället få göra det muntligt. De har också arbetat så i vissa fall 
där elever har haft svårt att visa vad de kan i skrift, då har dessa istället fått möjligheten att visa 
sina kunskaper i ett muntligt sammanhang istället.  
 
Åsa berättar att bedömningen sker genom redovisningar där eleverna ska använda de ord som 
hör till temat och som introducerades i början av arbetet. Ibland ritar de bilder och med 
begreppen förklarar bilderna. Ibland har bedömningen skett i skriftlig form då olika former 
passar för olika områden. Hon menar också att det skiljer sig mycket mellan eleverna i vilken 
form bedömningen sker. Vissa barn gillar och blir peppade av att få göra ett skriftligt ”prov” och 
andra trivs bättre med en muntlig form av bedömning. I vissa områden brukar hon gå ut i 
naturen med eleverna där de får visa konkreta saker i naturen om det passar för området som 
behandlas. Louise arbetar mycket med att eleverna får konkret visa sina kunskaper för begrepp i 
bedömningen. De senaste arbetat som de arbetade med handlade om solen och månens rörelse i 
förhållande till varandra. Då fick eleverna konkret visa och förklara med hjälp av Louise som 
agerade antingen sol eller måne. Alla eleverna kunde beskriva och visa hur detta gick till. Hon 
arbetar nästan aldrig skriftligt i sådana områden. Eftersom hon följer denna klass till 3:an 
kommer hon att gå igenom mer ordentligt i 3:an att de ha fått med sig kunskap inom områdena 
NO.  
 
Kristina berättar om just området tyngdkraft som de bearbetar för tillfället och där har hon valt 
att ha en skriftlig fråga som kopplar till den frågan som hon hade konstruerat, utifrån förmågorna 
i början av arbetet. I denna fråga bedöms eleverna utifrån om de använder sig av de begrepp som 
tillhör området eller om de använder andra ord för att besvara frågan. I detta område har de valt 
att dela in årskursen i mindre grupper och då anser hon att det är mycket lättare att under 
undervisningens gång synliggöra och se om eleverna förstår och använder sig av begreppen. 
Magdalena använder sig både av skriftliga tester men också av experiment där eleverna får 
använda begreppen i sin förklaring. Ibland har eleverna arbetat med teater eller planscher som de 
redovisat. Hon kommenterar också att i skriftliga tester finns risken för att vissa elever inte får ur 
sig den kunskap de bär på och då måste man som lärare vara väldigt uppmärksam och hjälpa dem 
att visa det på ett annat sätt.  
 
Anna använder sig av både muntliga och skriftliga bedömningsformer. Det kan vara ett skriftligt 
test eller att de sitter och diskuterar. När eleverna arbetar i grupp ser man vilka som är aktiva och 
vilka som är mindre aktiva, hon menar att man lär sig efter hand vilka elever man måste lyssna 
lite extra till för att veta vad de lärt sig. När de redovisar sin kunskap i muntlig form brukar 
eleverna också ha en skriftlig grund för redovisningen i form av en faktatext eller ett manus. Hon 
berättar också att hon ser skillnad i de olika bedömningsformerna muntlig respektive skriftlig. 
Många gånger anser hon att eleverna lägger ner mer tid och tar allvarligare på skriftliga 
bedömningar än med muntliga. Hon menar att många av eleverna inte har förstått att de måste 
visa sin lärare vad de kan även i den muntliga formen. En del elever har dock samma inställning 
till båda formerna och lägger ned lika mycket tid och engagemang såväl muntligt som skriftligt.  
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6.4.4 Språket för framtiden 
Lärarna fick frågan om de anser att eleverna bär med sig de begrepp och språk som använts i 
undervisningen i vidare utbildning och framtid. 
 
Sofie svarar att hon inte tänker avsluta ett område förrän hon känner att eleverna förstår och har 
tillägnat sig det språk som bearbetats. Hon säger att om eleverna behöver repetition så kommer 
de att repetera. Jenny anser att det är svårare än man kan tro när det gäller att eleverna ska tillägna 
sig begrepp. Hon säger att många gånger tror hon att eleverna tillägnat och befäst kunskaperna i 
språket genom att de har diskuterat och att hon har förklarat, de har kollat på film och utfört 
olika experiment, men sedan visar det sig i utvärderingarna att det är svårare än hon trott. Trots 
att eleverna går i trean så är det svårt för dem att kunna förstå begrepp men ännu svårare att 
använda dem. 
 
Johanna svarar att hon hoppas att eleverna kommer att känna igen begreppen men hon är 
övertygad om att de kommer att ha ”glömt” dem till nästa gång de behandlas. Men när de 
repeterar och blir påminda i de högre årskurserna tror hon att de kommer att minnas dem och 
kunna återknyta till dem. Genom att de repeteras i de olika årskurserna kommer begrepp att 
förankras mer och mer. Slutligen kommenterar hon att många av begreppen inte används i 
vardagen vilket gör att eleverna bara blir påminda och använder dem när områdena behandlas i 
skolan.  
 
Åsa säger att hon tror att de kommer att skilja sig mellan elever, en del sitter det för och andra 
tappar dem. Hon berättar också att eleverna oftast kan dem under arbetets gång men att efter 
några månader efter arbetet glömmer de lätt. Här menar hon att just progressionen som 
genomsyrar alla årskurser är viktig och att eleverna förhoppningsvis känner igen och kommer 
ihåg begreppen när de behandlas och fördjupas på nytt i nästa årskurs. Vidare säger hon att det är 
svårt för elever som inte har det basala i språket att tillägna sig svårare ord. De ord som man 
återfinner i vardagen är oftast lättare för eleverna att tillägna sig, kommenterar Åsa.  
 
Louise anser att majoriteten av eleverna tillägnar sig språket och begreppen till vidare utbildning. 
Men hon menar också att det skiljer sig mellan olika elever, vissa har svårare men hon tror ändå 
att de flesta har begreppen som behandlats i undervisningen. Kristina har det som förhoppning 
att eleverna tillägnar sig språket men hon anser att tiden ofta avgör. Hon repeterar mycket och 
hon tror att repetition är viktigt för begrepp inom NO:n. I arbetet med tyngdkraft som hon just 
behandlar anser hon att för lite tid har getts. Hon kommenterar också att hon ibland tänker att 
det skulle vara bättre att behandla alla områden i små delar i varje årskurs från 1 till 3 för att 
kunna återkomma till samma område hela tiden.  
 
Magdalena säger att hon upplever att eleverna tillägnar sig begreppen. Hon berättar också att 
hennes elever är duktiga vad det gäller begrepp och språk. Men hon tycker att det kan vara svårt 
som lärare att avgöra vilka begrepp som är svåra och vilka som är självklara. Hon menar att vissa 
begrepp kanske man som lärare anser självklara och de visar sig vara svåra för eleverna. Man 
måste komma ihåg som lärare att de är barn och kanske aldrig varit i kontakt med begreppen, 
kommenterar Magdalena. Anna svarar att vissa barn har lätt för att anamma begreppen och hon 
märker att de elever som inte har studietekniken för att träna på begrepp och sådana saker som 
behöver repetition har väldigt svårt för att tillägna sig dem. Hon upplever att många elever inte 
vill lägga ned tiden och arbetet för att ”drilla” in saker utan det ska vara lätt att lära sig annars 
orkar de inte. Hon anser att det ofta blir problematiskt för de elever som inte har förmågan att 
lära in genom repetition och drillövningar.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. Diskussionen presenteras i de rubriker och 
underrubriker som resultatet presenterades med.  
 
7.1 Metoddiskussion 
För att nå syftet för undervisningen anser jag att de kvalitativa intervjuerna är den metod som på 
ett genuint sätt kan uppnå detta. Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare anger att 
de arbetar med att skapa begreppsbildning inom NO-ämnena för elever i årskurs 2-4, hur man 
anger att man arbetar för att eleverna ska anamma och förstå begrepp som bearbetas i 
undervisningen. En metod som kunnat tydliggöra deras arbete hade varit att observera hur detta 
ter sig i klassrummet. Det var också en tanke från början men den uteslöts p.g.a att majoriteten 
av lärarna inte undervisade i NO-ämnen under denna period. Många lärare arbetar med SO under 
en period av terminen och NO under en annan del.  
 
Eftersom varje informant formulerar sina svar i talspråk och med sina egna formuleringar finns 
alltid risken att missa något i transkriberingen. Kvale och Brinkmann menar att det kan uppstå 
mycket problem i att överföra talspråk till skriftspråk (2009:197). Valet av att både spela in 
intervjuerna och samtidigt anteckna stödord anser jag var ett bra tillvägagångssätt då jag delvis 
försäkrade mig om materialet men kunde samtidigt rikta stor uppmärksamhet till den intervjuade.  
 
Att lyssna på det insamlade materialet och sedan försöka sammanställa svaren anser jag är den 
största nackdelen med kvalitativa intervjuer. Delvis för att varje informant har sina olika sätt att 
svara och vissa för mer utvecklade resonemang som överlappar flera intervjufrågor, medan andra 
svarar på frågorna med direkta svar. Kvale och Brinkmann framhäver att just utskriften för 
kvaltitaviva intervjuer både är tidskrävande och kan upplevas som stressigt (2009:96).  
 
7.2 Förförståelse 
 
7.2.1 Med hänsyn till förförståelsen 
Alla intervjuade lärare startar upp nya områden genom att muntligt låta eleverna få berätta vad 
det vet om området eller berätta om sina funderingar. Den muntliga inledningen som varje 
informant gör i sin undervisning stöttas av Vygotskijs sociokulturella teori, om hur kunskap 
skapas genom samverkan med andra individer (Schoultz 2002:44). Vygotskij gör också skillnad 
mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp, där han menar att de vardagliga kommer 
mer spontant för barnen medan de vetenskapliga måste synliggöras och tillgängliggöras för att 
barnen ska ha användning för dem (Hellden m.fl. 2010:32).  
 
Denna typ av ”förförståelse-inventering” är ganska vanlig i NO-undervisningen och används 
oftast för att ta reda hur många ”korrekta” begrepp eleverna redan äger (Osbourne 1996:98). 
Många av lärarna motiverade just att de använde sig av denna metod för att veta vad barnen 
redan vet men några av lärarna hade andra motiveringar för denna typ av metod. Johanna 
använde sig av den för att eleverna skulle bli medvetna om sin utveckling, genom att 
dokumentera elevernas tankar från den inledande diskussionen kan eleverna efter avslutat område 
reflektera över sin kunskapsutveckling. Jag tror att denna typ av reflektion är väldigt viktig inom 
NO-ämnena, då många fenomen och begrepp som dyker upp i undervisningen kan vara relativt 
nya för många elever och reflektionen ger en tydlig bild över vad eleverna har lärt sig. Detta ger 
förhoppningsvis en ökad självkänsla och skapar intresse för att lära sig mer inom 
naturvetenskapen. Kristina motiverar den muntliga inledningen med att, om eleverna har en god 
förförståelse till området blir det lättare att knyta an till det kommande området. Anna motiverar 
på liknande vis där hon menar att man måste ta hänsyn till den förförståelse eleverna har för att 
allt hänger ihop på något vis, det måste finnas ett sammanhang. Detta är en god grund till 
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Osbournes resonemang om att hur en förändrad begreppsbild skapas. Eleverna måste få uttrycka 
åsikter och tankar men också lyssna till andras resonemang för att se en vinning i att förändra 
sina idéer eller tankar (1996:106-108).  
 
Samtliga lärare utgår från styrdokumenten när de planerar vilka begrepp som ska tas upp i det 
valda området. Detta är delvis något som lärare måste följa men det ger också en tydlig bild över 
vad som ska behandlas. Hellden m.fl. tar upp vikten av att ha en målstyrning för vad som ska 
läras och det ger en god förutsättning för att lyckas (2010:33-34). Både Johanna och Kristina 
inleder även nya områden med att gå igenom en elevinriktad LPP (lokal pedagogisk planering), 
alltså en LPP som riktar sig till eleverna med en förklarande text på deras nivå. Denna typ av 
metod ser jag som en typ av organiserande syfte som Johansson (2012:43-44) behandlar i sin 
avhandling. Lärarna har utarbetat ett övergripande syfte för undervisningen och brutit ned den i 
mindre närliggande syften som eleverna kan förstå och ta till sig på ett lättare sätt. Här är det 
dock av vikten att läraren lyckas pussla ihop bitarna igen så att det övergripande syfte blir synligt i 
slutet av varje lektion eller avslutat område.  
 
Både Åsa och Louise nämner vilken vinning det är att låta eleverna framföra sina tankar och 
erfarenheter till varandra, för finns det någon i klassen som kan något inom området drar det 
med sig de andra eleverna, på ett mer inspirerande sätt än när lärare kommer med fakta. När 
någon klasskamrat kan så blir de andra eleverna nyfikna och vill lära sig mer. Det var också något 
som visade sig i Westmans (2011:11-12) undersökning om arbete med begreppskartor. De 
eleverna framhävde hur bra det var att få arbeta i grupp, just för att det alltid fanns någon elev 
som kunde någon del av området och detta stöttade och drev gruppen framåt i sina 
tankar(2011:11-12). Genom arbete i grupp får eleverna inte bara framföra sina egna åsikter eller 
reflektioner utan också ta hänsyn och lyssna till andras tankar och idéer, vilket i sin tur kan 
motivera en förändrad begreppsbild om så behövs. Hellden m.fl. menar också att barnets egna 
tankar klargörs i samspel med andra och pedagogen gör också en vinning av att lyssna och förstå 
elevernas tankar (2010:33).  
 
7.2.2 Förförståelsens bidrag till undervisningen 
Jenny, Åsa, Louise, Kristina, Magdalena och Anna anser att förförståelsen bidrar till den fortsatta 
undervisningen. Dock skiljer det sig mellan lärarna i vad bidraget innebär.  
 
Åsa, Louise och Magdalena anser att just den delen där eleverna integrerar med varandra i klassen 
och där någon elev kommer med input är det mest positiva bidraget till undervisning. De anser 
att intresset och nyfikenheten ökar markant när de kommer från en kamrat i klassen. Det ger en 
bra utgångspunkt till att fortsätta med området när eleverna känner sig engagerade redan i starten 
av området. Motiverade och engagerade barn framhäver Hellden m.fl. som en viktig förutsättning 
för att lärande ska ske då kunskap inte överförs per automatik (2010:33). Denna slutsats är något 
jag och förmodligen många med mig kan koppla till sig själv som en, om inte den viktigaste 
förutsättningen för att man ska lära sig något. Finner man ämnet intressant går det mycket lättare 
att ta till sig innehållet. Samtidigt tycker jag att ämnet i sig inte alla gånger behöver vara intressant 
från början utan som Louise och Åsa beskriver att ”någon” gör det intressant genom att berätta 
om något som bidrar till ett ökat intresse. För mig har just detta spelat en stor roll i skolgången 
och har man en lärare eller bra medstudenter som kan konsten att göra diskussioner och ämnen 
intressanta vill man gärna vara en del av dem. 
 
Jennys svar på förförståelsens bidragande faktor i undervisningen är väldigt intressant. Hon 
menar att det skiljer sig väldigt mycket vilka områden man behandlar. Vissa gånger anser hon att 
eleverna kan mer om området än vad hon har förutsett vilket gör att undervisningen kan blir mer 
fördjupande och hon kan gå fortare fram. Andra gånger kan hon ha tror att eleverna borde veta 
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mycket inom ett område men det visar sig att de inte har speciellt mycket förförståelse om ämnet. 
Mycket av den forskning som gjorts vilar just på det som Jenny beskriver, att förförståelsen gör 
att undervisningen förändras. I vilka aspekter den förändras kan ha många olika anledningar. 
Wickman och Persson poängterar bland annat hur begreppen och språk kan ha olika innebörd i 
hemmet och i klassrummet. Till exempel hur skaldjur följer under samma namn i köket medan 
den omfattar mängder av organismer inom biologin (2008:124-125). Redan i dessa olika 
användningsområden för begrepp och språk tydliggörs vikten av att lyssna till eleverna 
förförståelse enligt mig. Wickman m.fl. menar att man måste vara observant med dessa olika 
diskurser för att det lätt kan ske missförstånd mellan lärare och elever om man inte är medveten 
om elevens förståelse för begreppen och språket (2008:124-15). Jenny berättar att hennes idébild 
skiljer sig från vad elevernas idébild är bekräftar också Osbourne i sin forskning. Många gånger är 
detta just problemet, att man som lärare har en idé över vad man tror eleverna vet och kan men i 
verkligheten stämmer det inte alltid (1996:98). Även detta resonemang tar Magdalena upp i en 
senare del av intervjun. Hon menar att det är både viktigt och svårt, att som lärare måste man 
alltid komma ihåg att man har mer erfarenhet av omvärlden än vad eleverna har. På det viset 
måste man alltid minnas att begrepp som är självklara för en lärare inte säkert är lika självklara för 
eleverna.  
 
Kristina framhäver att den inledande diskussionen måste utvecklas till att elevernas samtal bidrar 
till undervisningen eftersom hon låter dem göra det. Vidare berättar hon också hur hon försöker 
hjälpa eleverna att träna i att kunna ställa frågor till varandra för att ta del av varandras tankar. 
Hon anser dock att de har en del att arbeta med där, då eleverna inte riktigt har anammat denna 
typ av diskussion och än så länge är det mest hon som leder diskussionerna i de olika 
riktningarna. Hon låter elevernas tankar och idéer synliggöras i interaktion i klassen. Hennes 
synsätt kan man beskriva som den aktiva läraren som Helldén m.fl. beskriver som en lärare som 
är den länk som binder ihop elevernas tankar och hjälper dem att fokusera sina tankar. Helldén 
m.fl. menar att denna väg att gå möjliggör utvecklingen från konkret till mer abstrakt resonemang 
(2010:32-33). När man är yngre kan det vara svårt att se vinningen i att lyssna till andras tankar 
och idéer men ju äldre jag har blivit har jag insett vikten och den stora vinningen att lära sig att 
utbyta tankar med andra människor. Jag tror också att det är en viktig uppgift som lärare att lära 
eleverna detta samspel mellan frågor och svar till varandra. Risken är att detta inte blir ett 
naturligt sätt om ingen hjälper eleverna att utveckla sin samtalsförmåga.  
 
Anna anser att den inledande diskussionen ofta leder till ett bidrag till undervisningen och att 
detta är något man missar när man bara arbetar med text. Detta framhävs i Shoultz text där 
utvärderingar i skriftlig form och muntlig form kom att skilja sig. Det visade sig då att eleverna 
eleverna visade större kunskaper i den muntliga formen än den skriftliga (2002:45-46). Av min 
egen erfarenhet under min VFU men också som vikarie under längre perioder så har den 
muntliga formen oftast visat sig vara till fördel för de flesta elever. Men samtidigt så har vi som 
lärare ett uppdrag att utveckla både faktaläsningen och språkutvecklingen i skrift, vilket gör att vi 
inte enbart kan utföra all undervisning muntligt.  
 
Både Johanna och Sofie anser att det är svårt att låta undervisningen påverkas av förförståelse i 
den grad att den förändrar den. Detta kan syfta till den tidsbrist som ofta ligger till last för lärare 
som Osbourne också framhäver att det är svårt att lyssna till alla barns tankar och idéer 
(1996:104-105). Jag tror dock att förförståelsen påverkar både Johannas och Sofies undervisning 
implicit, då de både diskuterar förförståelsen i inledningen vilket gör att de som lärare får höra 
elevernas tankar vilket i sin tur medvetandegör för dem som lärare delvis vad eleverna redan kan 
men också hur deras intresse och engagemang är inför området.  
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7.2.3 Förförståelsens problematik 
Varken Johanna, Anna, Sofie eller Louise har någon gång varit med om att elevernas förförståelse 
har bidragit till något problem i undervisningen. Louise nämner dock att hon kan tänka sig att 
associationsproblem kan förekomma. Både Jenny och Magdalena har upplevt att det kan 
förekomma vissa associationsproblem mellan de begrepp som har en innebörd i vardagen och en 
annan i NO-undervisningen. Wickman och Persson framhäver att associationsproblem mellan 
vardagsord och naturvetenskapliga ord är ett vanligt språkligt problem i 
naturvetenskapsundervisningen. Författarna menar här att användningen av båda typerna är 
viktiga och lärares uppgift borde inte vara att ersätta vardagsbegreppen med naturvetenskapliga 
begrepp. De menar att båda behövs men att det är sammanhanget som bestämmer vilket begrepp 
som är rätt (2008:124-125). Magdalena kommenterar också associationsproblemen som en 
vinning, då man får chansen att reda ut begreppen och eleverna får inse att det finns olika 
användning för dem. Kristina berättade om ett exempel i arbetet med tyngdkraft där en elev hade 
en viss teori om vad tyngdkraften berodde på. Detta förklarade Kristina för eleven att hon inte 
visste något om. Men genom att de diskuterat tillsammans i klassen visade det sig att en annan 
elev förstod resonemanget och kunde förklara tydligare. Här är ännu ett exempel på hur 
gruppdiskussionerna bidrar till lärande. Åsa anser att det som kan komma upp som 
problematiska uppfattningar ofta kommer från något eleverna sett på TV eller hört. Här 
bekräftas också hur resten av omvärlden påverkar barns förförståelse. Osbourne menar att vi 
som lärare inte kan tro att barnen kommer som oskrivna blad utan det naturvetenskapliga 
arbetssättet ligger i vår natur. Redan när barnet är litet utforskar den omvärlden och får intryck 
(1996:104-105).  
 
I intervjun besvarade informanterna frågan om de känner sig trygga med att svara på elevernas 
tankar om de inte skulle stämma överens med den vetenskapliga uppfattningen. Majoriteten 
kände sig trygga men Johanna upplever att det är svårare att haka på elevernas tankar för henne, 
som inte är utbildad inom NO-ämnena. Men hon försöker arbeta på ett sätt så att eleverna själva 
ska upptäcka hur det ser ut i verkligheten. Hon använder sig mycket av experiment där eleverna 
lägger stor vikt vid att eleverna får ställa en hypotes innan de utför experimenten för då ser hon 
som lärare att eleverna ändå har en uppfattning eller åtminstone tror något om experimentet. 
Genom att använda sig av experiment skaffar sig också eleverna en förstahands erfarenhet om 
denna inte redan finns. Osbourne ger exemplet, för att överhuvudtaget kunna prata om elektrisk 
ström måste man ha erfarenhet hur ström ter sig. Denna erfarenhet kan man då skaffa sig genom 
experiment och i fallet med elektrisk ström skulle det kunna vara att koppla en glödlampa till 
batteri (1996:107). Osbourne menar också att det är just i experiment och resonemang som 
eleven förhoppningsvis finner den vetenskapliga uppfattningen mer användbar och relevant än 
den tidigare förståelsen (1996:106-108). 
Min erfarenhet av experiment i klassrummet är mycket god, eleverna är spända och intresserade 
av vad som ska hända vid experimentet. Då finner man en god förutsättning för att eleverna ska 
vilja lära sig mer men konsten att få in de begreppsliga delarna är något jag har funderat över 
under utbildningen.  
 
Övriga lärare känner sig trygga med att besvara elevernas frågor och funderingar. Louise nämner 
att det kan vara svårare med barn som har annat modersmål än svenska, då vissa väsentliga 
begrepp saknas. Sofie planerar alltid undervisningen noggrant och vet vad som ska behandlas, 
vilket gör henne trygg i det eleverna undrar över. Av den motiveringen förstår jag också hur 
viktigt det är att använda sig av organiserade syften (Johansson 2012:43-44). Jag anser genom att man 
som lärare har ett tydligt mål och innehåll för undervisningen blir det lättare att hjälpa eleverna att 
fokusera mot målen, trots att eleverna har tankar som inte riktigt stämmer överens med det 
naturvetenskapliga synsättet. Kristina beskriver att hon känner sig trygg med elevers frågor och 
tankar delvis för att hon är trygg i ämnet men också för att eleverna ständigt ställer frågor och har 
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funderingar, vilket har gjort henne van vid det. Kristina antar tydligt rollen som Läraren som lyssnar 
som Osbourne beskriver som en av de roller en lärare i naturvetenskap måste anta (1996:110-
111). För att förstå elevernas idéer måste man som lärare låta eleverna utveckla sina idéer i 
klassrumssammanhang och gruppsammanhang. Osbourne menar att för att detta ska fungera 
måste man skapa ett klassrumsklimat där man respekterar och lyssnar till andras åsikter 
(1996:110-111). Av Kristinas svar verkar det som om hennes klass kommit långt vad det gäller att 
ha ett bra diskussionsklimat. Jag tror att det är viktigt både för det som tagits upp tidigare, att 
man utvecklas i interaktion med andra men också för att alla elever ska känna sig trygg i att prata i 
klassrummet. Kristina nämner också att hon tror att det är av större vikt att känna sig trygg i just 
NO-ämnena än i andra ämnen när man undervisar. Där håller jag helt med Kristina, hade jag inte 
läst NO som ämne i lärarutbildningen hade jag fortfarande varit kvar i det synsätt jag hade 
tidigare när jag själv gick i skolan, att NO-ämnena inte var något för mig och jag hade heller 
aldrig fått uppleva vilka fantastiska möjligheter som finns med NO-undervisningen och hur roligt 
det är att undervisa i NO. Både Magdalena och Johanna poängterar att eleverna är väldigt 
mottagliga för den vetenskapliga grunden undervisningen erbjuder. Båda två menar att om 
eleverna har tankar som ”strider” mot den vetenskapliga uppfattningen blir de otroligt 
imponerade och intresserade när de får motsatsen bevisad eller förklaringar på fenomen. 
Osbourne tar både upp vikten av att lyssna till elevernas egna tankar men också hur viktigt det är 
att när man som lärare försöker hjälpa elever att ändra sin uppfattning att eleven finner ett värde i 
den nyfunna kunskapen och tankesättet (1996:106-108). En möjlig anledning till att Johanna och 
Magdalenas uppfattningar om elevernas positiva inställning till att utveckla sin förståelse och 
kanske förändra den tidigare föreställningen, tror jag handlar om att de skapat en lärandemiljö 
som inspirerar eleverna till att lyssna och anamma det läraren presenterar. Anna känner sig trygg 
med elevfrågor men menar också att man inte ska vara rädd som lärare att säga att man inte kan. 
Hon ser även en vinning i att de tillsammans stöter på ett okänt eller olöst problem. Då ger det 
eleverna möjlighet att tillsammans med henne söka fakta på framför allt internet. Det i sin tur kan 
användas genom att eleverna får lära sig att vara källkritiska. Hon upplevde en större rädsla eller 
osäkerhet i början av sin karriär i att inte alltid kunna allting men med åren har hon insett att det 
är omöjligt att veta allting. Som lärarstudent och snart nyutexaminerad känner jag väl igen mig 
irädslan över att inte veta allting. Samtidigt är det omöjligt för en lärare att kunna allting i alla 
ämnen men jag tror inte heller att det är det viktiga. För mig är det viktiga som ny lärare i NO-
ämnena att jag vet vad målet är och hur jag tar reda på saker som eleverna undrar över.  
 
7.3 Vikten av god kunskap inom naturvetenskapligt språk  
 
7.3.1 Lärarperspektiv 
I frågan om det är viktigt att ha god begreppsförståelse som lärare i NO, var samtliga lärare 
överens om att det är väldigt viktigt. Sofie och Anna motiverar det med att det är av vikt för att 
kunna svara på elevernas frågor. Kristina motiverar på liknande sätt men menar att man som 
lärare måste ha djup förståelse för att kunna bryta ned kunskapen i mindre delar för att sedan 
föra dem samman igen, man måste ha egen förståelse. Johanna anser att hon behöver mer 
kunskap än hon har då hon inte har NO i sin utbildning, då hon känner att hon inte alla gånger 
kan fördjupa sig i diskussioner med eleverna. Kristina, Magdalena och Anna kommenterar att 
man måste kunna mycket som lärare men att man inte kan allt och de tycker alla att man inte ska 
vara rädd för att tala om för eleverna att man inte kan. De anser att det finns enkla sätt att ta reda 
på det man undrar över och det använder de sig effektivt av.  
 
Shoultz bekräftar lärarnas tankebanor när han menar att förtrogenhet med begrepp så att de kan 
användas och tillämpas skapas genom kommunikation med en mer kunnig person (2002:45-46). 
Helldén m.fl. skriver också om att kunna stötta eleverna i deras närmsta utvecklingszon genom 
att ha förståelse för elevernas förförståelse (2010:33). Jag tror att det är viktigt att förstå hur 
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eleverna tänker men för att kunna stötta dem framåt i sina tankar och reflektioner måste man 
som lärare veta åt vilket håll de ska. Då måste jag som lärare ha en större kompetens inom 
området än vad eleverna har.  
 
7.3.2 Elev- och framtidsperspektiv 
Samtliga lärare är även här överens om att begrepp är viktiga för eleverna i framtiden dock skiljer 
sig svaren i vilken grad det är nödvändigt. Sofie kopplar till det jag inledningsvis utvecklat som ett 
viktigt mål i att förstå det naturvetenskapliga språket. Nämligen att det skapar en gemensam 
grund och ett gemensamt språk för det ämne vi behandlar. Hon framhåller också att skolan 
bygger på progression i senare årskurser och har eleverna inte en grund i det naturvetenskapliga 
språket kommer det att bli problematiskt i vidare utbildning. Jenny hänvisar mer till 
styrdokumenten som lägger vikt på begreppsförståelse och det är ju något alla lärare ska följa. 
Johanna anser att det är bra för självförtroendet hos eleverna att kunna ett svårare språk och att 
frustration uppstår när man har kunskap inom sig men inte kan förmedla den på det sätt som 
förväntas. Samtidigt ställer hon sig kritisk till att begreppsinlärningen är så viktig, hon upplever 
att eleverna ska använda den ”bara för att” och inte alla gånger finner ett syfte med det. Åsas 
resonemang liknar Sofies motivering, att skolan bygger på progression och att eleverna behöver 
kunna språket i senare utbildning. Men som Johanna ställer sig även Åsa kritisk till den mängd 
abstrakta begrepp som ska behandlas i kursplanerna för årskurs 1 till 3. Hon tror inte att dessa 
begrepp förankras tillräckligt när de är så små. Louise anser att begrepp är något man kan ta reda 
på och inte nödvändigtvis kunna. Kristina anser att naturvetenskapliga begrepp hör till 
skolspråket och inget man nödvändigtvis behöver i vardagen. Men hon anser ändå att det finns 
vinster i att kunna dem för att inte vara en lättlurad person och om man vill satsa på högre 
studier. Magdalena ser begreppen som en viktig del delvis om man ska läsa vidare men också för 
att kunna hänga med i tidningskrifter eller andra medier som behandlar ämnet. Hon menar att det 
är svårt att hänga med i ett ämne om man inte kan språket. Anna resonerar likadant som 
Magdalena att det är viktigt att ha en bas men också för att kunna förstå ämnet i olika medior. 
Här finner jag något som redan tagits upp i forskningen vad det gäller diskursen att bearbeta 
naturvetenskapliga begrepp i för tidig ålder. Både Åsa, Louise och Johanna arbetar i de lägre 
åldrarna (1-3) och har till viss del en kritisk syn på de naturvetenskapliga begreppen i tidig ålder. 
De ställer sig inte kritiska i den aspekten att kunskapen inte behövs men att det kan bli för 
mycket. Osbourne diskuterar den diskurs som tidigare funnits, som har handlat om att pedagoger 
inte anser att man ska påverka barn i ett för tidigt stadium (1996:106-107). Men detta resonemang 
stämmer inte överens med informanternas syn. Den grundar sig mer i att eleverna i tidig ålder 
kan ha svårt att ta till sig begreppen mognadsmässigt. De informanter som är mycket inriktade på 
att det naturvetenskapliga språket är viktigt för att kunna ta del av media och skrifter som 
behandlar ämnena ligger nära det Osbourne skriver. Han menar att ett sätt att se syftet med 
naturvetenskapsundervisningen är att hjälpa eleverna att skapa en större förståelse för sin 
omvärld på alla nivåer (1996:106-107).  
 
7.4 Det didaktiska arbetet inom naturvetenskapens språk 
Samtliga lärare utgår ifrån kursplanerna och hämtar begrepp från det centrala innehållet för att få 
med de begrepp som ska behandlas och det ses som en självklar utgångspunkt för vad som ska 
tas upp i undervisningen. Johanna, Anna, Åsa och Sofie menar att det även finns begrepp utöver 
de som nämns i kursplanerna. Åsa finner begrepp i läromedlen som inte tas upp i det centrala 
innehållet och Johanna säger att det kan komma upp nya begrepp i faktatexterna. Anna finner 
nya begrepp genom filmer de tittar på eller texter de läser. Detta innebär att vi skulle kunna lägga 
till fler ord till de listor med ord som är hämtade ur läroplanen (se sida 5-6). För mig som 
blivande lärare, ger det en insikt i hur observant man måste vara i undervisningen för att finna de 
begrepp och ord som är utöver de som nämns i läroplanen och som kan vara svåra för eleverna 
att förstå. Kristina tar upp ett väsentligt problem som jag själv insåg när jag bearbetat och närläste 
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kursplanernas innehåll. Kristina tycker att det är svårt att veta om eleverna ska kunna de begrepp 
som nämns i det centrala innehållet i samtliga NO-ämnen eller om de ”bara” ska förstå 
fenomenet kring dem. Denna otydliga formulering i kursplanerna för årskurs 1 till 3 är av vikt att 
synliggöra då det finns risk att det blir en tolkningsfråga som skiljer sig mellan olika lärare. I syftet 
för alla biologi, fysik, kemi och teknik står det att undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar förtrogenhet med ämnets begrepp (Skolverket 2011:111, 127, 144, 226). Förtrogenhet 
för mig är att man kan något så väl att man har anammat det och kan använda sig av det. Det 
som kommer efter syftet i kursplanerna är förmågorna och där står det att eleverna ska kunna 
använda sig av varje ämnes begrepp (2011:111-112, 127, 144, 269). Men när man sedan läser 
godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (2011:148-149) nämns inte begrepp som en del att 
kunna utan eleverna ska kunna beskriva och samtala om olika fenomen, vilket inte självklart 
kräver det naturvetenskapliga begreppen alla gånger.  

Anna kommer med en intressant metod hon använder sig av, hon pratar om att eleverna måste få 
”språkbada”. Det går ut på att hon inte förenklar några begrepp eller ord utan använder de 
korrekta begreppen i undervisningen. Hon ser till att använda dem på rätt plats i rätt 
sammanhang så mycket som möjligt. Hon började ”språkbadet” när hon fick elever i klassen som 
inte hade svenska som modersmål. Men hon ser vinning i att arbeta på det här viset även i NO:n 
då dess språk kan vara som att lära in ett nytt språk för eleverna. Genom att hon använder 
begreppen i det rätta sammanhanget och när bilder eller handlingar visar ett begrepp så kommer 
eleverna till slut att vänja sig vid begreppet och kunna ta till sig det. Jag tror att det gör 
övergången mellan mer vardagliga begrepp till vetenskapliga begrepp mer naturlig. Osbourne tar 
upp vad som kan hända om vi låter eleverna utveckla begreppen själva eller lämna dem kvar vid 
sina egna begrepp. Han menar att dessa begrepp slutligen kommer att bli missvisande och 
ohållbara i förlängningen. Ju äldre barnet blir desto starkare kommer begreppet att vara befäst 
och därmed bli svårare att förändra och det finns ingen anledning att lämna kvar barnet i dess 
egna tankar om det inte kan hjälpa dem i senare stadier (1996:106-107). Wickman och Persson 
poängterar också att många gånger slarvar lärare med hur de använder sig av förklaringar. Han 
ger som exempel att lärare kan säga att ”något försvinner” exempelvis vattnet som kokat torrt i 
en kastrull. Läraren vet så klart att så inte är fallet men för eleverna blir det väldigt otydligt som 
inte har förståelsen för att materia inte försvinner utan ändrar form (2008:126-128).  

7.5 Begreppen i undervisningen 
 
7.5.1 Introducering av begrepp 
Samtliga inleder nya områden med att presentera de begrepp som ska behandlas i området. Det 
sker genom muntliga genomgångar, film, genom experiment, begreppen skrivs upp på tavlan eller 
blädderblock. Johanna och Jenny har båda använt sig av bilder som kan vara till hjälp när 
begreppen förklaras. Samtliga lärare berättar att de introducerar begreppen genom olika 
tillvägagångssätt för att möjliggöra lärande för eleverna. Osbourne tar upp olika tänkbara 
anledningar till att elever har svårt att förstå begrepp. En av de tänkbara anledningarna skulle vara 
att kommunikationen brister mellan lärare och elever. Han menar att lärarna har en idé över vad 
som ska förmedlas och använder sig av vissa former för att synliggöra det och han menar att 
eleverna kanske skriver av det som sägs eller ritar diagram och symboler som läraren använt sig 
av, men att eleverna inte självklart skapar en förståelse genom det (1996:104-105). Men jag anser 
att dessa lärare är väldigt medvetna om att elever lär sig på olika sätt genom att de använder sig av 
olika former att presentera och synliggöra begreppen.  
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7.5.2 Att få begreppen levande i undervisningen 
Samtliga lärare ser till att använda sig av begreppen så mycket som möjligt i undervisningen så att 
eleverna blir vana med dem i tal. Även här använder sig lärarna av det som Wickman och Persson 
anger som en viktig del i att utveckla det naturvetenskapliga språket (2008:126-128), då en felaktig 
användning av begreppen från lärarna riskerar att förvirra elevernas förståelse. Louise anser att 
vissa begrepp inte bara kan förklaras med ord och bilder utan måste synliggöras på ett konkret 
sätt. Hon ger exemplet friktion som hon tycker är ett bra begrepp av jobba med konkret. Kristina 
har samma tanke som Louise som kräver mer än en förklaring av ett ords innebörd, utan eleverna 
måste få konkreta exempel och skaffa sig erfarenhet om begreppet. Experiment och konkreta 
exempel anser Osbourne är en viktig del för att eleverna ska ändra uppfattning och förståelse. 
Det måste finnas ett värde i att ändra uppfattning och att den ska vara användbar till att lösa 
problem och kunna tillämpas på nya försök. Genom att barnet får resonera och experimentera 
upptäcker det förmodligen att den vetenskapliga uppfattningen är mer användbar och rimligare 
(1996:106-108). Detta resonemang är för mig väldigt självklart och tydligt. Det är alltid svårt att 
anamma ett begrepp som är nytt om man inte har erfarenhet av hur det ter sig eller gestaltas.  
 
7.5.3 Bedömning av begreppsförståelse 
Samtliga lärare använder sig av både skriftliga och muntliga bedömningssätt. Många av lärarna 
bekräftar att det många gånger finns problematik i den skriftliga bedömningen för några elever, 
som Schoultz diskuterar. Han hävdar att det ofta sker missförstånd mellan den som skrivit 
frågorna och de som ska besvara dem, i det här fallet mellan läraren och eleverna. Missförståndet 
kan bero på det sammanhang frågan ställs i, själva problemet som ska redas ut eller frågan i sig 
(2002:45-46). Här tänker jag att det är viktigt att man som lärare antar rollen som experimenterare 
som Osbourne skriver om. Det handlar om att man som lärare kan objektivt utvärdera sina 
metoder och det som har behandlats i undervisningen (1996:110-111). I tal kan man alltid ställa 
följdfrågor om den tillfrågade inte förstår, men i skrift är det som skrivits det enda som finns att 
tillgå. Därför är det av vikt anser jag, att man som lärare funderar hur man ska göra de skriftliga 
testerna så tydliga som möjligt. Lärarna berättar också att en del elever få komplettera i muntlig 
form på delar de inte kunnat svara på. Detta kan mycket väl bero på de anledningar som nämns 
ovan.    
 
7.5.4 Språket för framtiden 
Samtliga lärare har givetvis en förhoppning om att eleverna bär med sig begreppen vidare i 
utbildningen och i framtiden. Sofie menar att hon inte tänker ge upp förrän hon vet att eleverna 
förstår begreppen. Jenny anser att det är svårare än man kan tro då det ofta har visat sig i 
utvärderingar att eleverna inte har tillägnat sig begreppen, trots att hon har arbetat på flera olika 
sätt för att hjälpa eleverna att utveckla sin begreppsförståelse. Osbourne hävdar att studier har 
visat att man ofta inte får de resultat man önskat inom begreppsförståelse. Han menar att det kan 
bero på att man som lärare inte tillräckligt lyssnat till barnets förförståelse eller att 
klassrumsmiljön inte räcker till för att eleven ska bygga upp begreppet (1996:104-105). Det är 
svårt att bedöma vilken av orsakerna det kan vara och det finns säkert betydligt fler att lägga till.  
Åsa ger en möjlig orsak som skulle kunna ligga till grund för de elever som har svårt att tillägna 
sig begrepp. Hon menar att de eleverna som inte har det basala i språket överhuvudtaget också 
får svårare att ta till sig de svårare begreppen. Övriga lärare menar att eleverna kommer säkert att 
glömma bort begreppen till nästan gång men att när de behandlas i nästa årskurs kommer de att 
bli påminda och förhoppningsvis kunna knyta an till det som tidigare behandlas. Jag tänker att 
detta alltid är ett dilemma när man lämnar över årskurser till en annan lärare. Det är svårt att veta 
om eleverna har tillägnat sig kunskapen djupt förankrad eller om de kommer ihåg det när ämnet 
behandlas. Men som många lärare stöttar sig mot så är skolan en process som hela tiden pågår 
och behandlar ämnena genom hela skolgången och förhoppningsvis leder allt arbete med 
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begreppsförståelse, till att de i slutet av utbildningen både fått förståelse och användning för 
begreppen.  
 
7.6 Sammanfattande slutsats 
Jag anser att de intervjuade lärarna ger mycket goda exempel på hur de arbetar med förförståelsen 
och begreppsbildningen i naturvetenskapen. Många aspekter som lärarna tagit upp presenteras 
som goda förutsättningar i den tidigare forskningen. Sammantaget visar forskningen att 
kommunikation är det viktigaste redskapet vi som lärare har för att hjälpa eleverna att utveckla 
sin kunskap och begreppsförståelse. Den viktiga muntliga diskussionen där eleverna får framföra 
sina åsikter och tankar används av alla lärare.  
 
Alla lärare kommer med goda exempel och metoder för hur de skapar begreppsförståelse men 
det som skulle kunna utveckla den ytterligare vore om dessa pedagoger antog Osbournes sista 
roll som han nämner: Läraren som forskare (1996:110-111). Forskare delar med sig av sina nya 
upptäckter såväl framgångar som misslyckanden. Om dessa lärare delade med sig av sina metoder 
och aspekter om hur de skapar begreppsförståelse skulle förutsättningarna bli ännu bättre. 
Förhoppningsvis leder denna studie till att lärarna får tips och idéer från varandra men också från 
den tidigare forskningens grunder för lärande inom begreppsbildningen.  
 
7.7 Förslag till vidare forskning 
När Lgr11 började implementeras i skolorna kom också en hel del material och läromedel som sa 
sig utgå ifrån läroplanen. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan det 
naturvetenskapliga innehållet i de läromedel som är kopplat till Lgr11 och jämföra med 
kursplanernas innehåll. 
 
Ett annat intressant förslag som har utkristalliserats genom denna studie är den otydlighet som 
finns mellan syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven i NO-ämnen för årskurs 1 till 3. I 
syftet framhävs ämnesbegreppen som viktiga medan de inte finns som tydliga krav i 
kunskapskraven. Det blir då en tolkningsfråga som kommer att skilja mellan lärarna. För att se de 
stora skillnaderna skulle undersökningsgruppen behöva vara betydligt större och mer geografiskt 
spridd än den urvalsgrupp som deltog i denna studie.  
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Bilaga 1 
 
 

Informationsbrev 
 
  Studie om begreppsbildning 
 
 
Information om studien  
Jag heter Maria Friberg och läser lärarutbildningen på Högskolan Dalarna. Jag läser nu min sista 
termin och ska därmed göra mitt examensarbete. Redan som högstadieelev myntades min idé till 
detta examensarbete trots att den då var ur ett elevperspektiv. Jag själv anammade aldrig riktigt de 
naturvetenskapliga begreppen och fick därmed vissa svårigheter i NO-ämnen under min 
högstadietid. Som min andra specialisering läste jag NO och Teknik och fick en mycket positiv 
upplevelse av dessa ämnen. Under min sista VFU-period fick jag möjligheten att planera, utföra 
och utvärdera ett eget tema inom NO och just begreppsförståelsen var den delen jag fann mest 
svår att bearbeta. I syftet för varje NO-ämne och Teknik står det klart och tydligt att 
undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet med ämnets begrepp. Och i 
det centrala innehållet finner man en stor mängd med både ämnesspecifika begrepp men också 
begrepp som har en annan vardaglig betydelse. Så syftet med min undersökning är att ta reda på 
hur lärare arbetar för att skapa begreppsbildning och begreppsförståelse inom NO-ämnen och 
vilka svårigheter det finns med dessa begrepp.   
 
Syfte och mål 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare arbetar med att skapa begreppsbildning 
inom NO-ämnena för elever i årskurs 2-4, så att eleverna ska anamma och förstå begrepp som 
bearbetas i undervisningen. 
Deltagande 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. I studien kommer 6-8 personer att 
medverka. Min målgrupp för undersökningen är lärare som undervisar inom NO-ämnena. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och då tas alla uppgifter bort 
från studien. Jag, Maria Friberg, är den enda som kommer att bearbeta uppgifterna och dessa 
kommer att behandlads konfidentiellt. Inget i studien kommer att kunna koppla uppgifterna till 
dig. Studien kommer att presenteras i mitt examensarbete som jag examineras i på Högskolan 
Dalarna 
 
Metod 
Jag kommer att använda mig av intervjufrågor om begreppsbildning. Jag kan komma att ställa 
följdfrågor för att få ett mer omfattande svar. Om du godkänner kommer jag att spela in 
intervjun för att göra en säkrare transkribering av dina svar. Inspelning kommer enbart avlyssnas 
av mig och kommer sedan raderas.  
Maria Friberg 
Högskolan Dalarna  
Mail: xxx 
Handledare: Patrik Larsson Mail: xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
    
 
Inledande intervjufrågor:  
 

1. Vilka ämnen har du i din examen? 
2. I vilka ämnen undervisar du i dagsläget? 
3. I vilka årskurser undervisar du i idag? 

 
 
Förförståelse: 

4. När du ska undervisa i NO hur stor hänsyn tar du till elevernas förförståelse? 
5. När ett nytt tema inom NO-ämnena startas upp hur gör du då för att ta reda på vilken 

förförståelse som finns hos barnen för den tänkta undervisningen? 
6. Anser du att elevens förförståelse påverkar undervisningen inom ämnena? 
7. Händer det att förförståelsen sätter ”käppar i hjulet” för det som ska behandlas? 

 
Begrepp:  
 

8. Hur stor begreppsförståelse anser du att du måste ha som lärare för att undervisa i NO? 
9. Hur kommer nya begrepp upp i undervisningen? Från eleverna? Från dig som lärare? 

Med i planeringen? 
10. Det förekommer många begrepp och fenomen som ska behandlas i kursplanerna för 

NO-ämnena, är det dessa som ger dig en utgångspunkt i vad som ska tas upp? 
11. Hur introducerar du begrepp i undervisningen? konkret 
12. Hur ser du till att dessa är genomgående med i exempelvis ett tema? konkret 
13. Känner du att du kan svara på elevers tankar om begrepp om dessa inte helt stämmer 

överens med den vetenskapliga uppfattningen? 
14. Hur viktigt är det att kunna och använda naturvetenskapliga begrepp anser du? 
15. Bearbetas begrepp så pass att du anser att dessa följer med eleverna i vardagen men också 

upp i de högre årskurserna? 
16. Hur går bedömningen till för att ta reda på om eleverna tagit till sig begreppen?  

 
Övrigt: 
 

 


