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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad aktuell forskning säger om vikten 
av användandet av naturvetenskapliga begrepp och det naturvetenskapliga språket i 
klassrumskommunikationen. Studien har använt sig av följande frågeställning för att 
förtydliga syftet: Hur kan begreppsanvändning i klassrummet i årskurs 1-8 påverka 
elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen? Studiens design är en 
systematisk litteraturstudie där sökningar efter artiklar som är vetenskapligt granskade 
har gjorts i databaserna NorDiNa, DiVa, Summon och avhandlingar.se. Resultatet 
från sökningarna har legat till grund för studiens valda litteratur. Studien visar att 
användandet av begrepp i det naturvetenskapliga klassrummet är av stor vikt för 
elevernas begreppsförståelse och för utvecklingen av förståelsen för aktuellt 
naturvetenskapligt fenomen. Studien visar också att praktiskt arbetet med 
efterföljande diskussioner och kopplingar till begrepp är av stor betydelse för 
begreppsförståelsen. Att eleverna tillåts kommunicera begrepp på flera sätt i och 
utanför klassrummet är också positivt. Den systematiska litteraturstudien visar att 
pedagoger bör tillvarata unga elevers uppfattningar om begrepp för att dessa elever på 
ett bättre sätt ska kunna utveckla en djupare förståelse för begreppet. Att göra 
kopplingar mellan vardagsspråkets beskrivning av begrepp och det vetenskapliga 
begreppet är, enligt studien, ett bra sätt att närma sig naturvetenskapen och dess 
begrepp. 
 
 
 
Nyckelord: begrepp, begreppsförståelse, kommunikation, naturvetenskap, 
klassrumskommunikation 
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1 Inledning 
Att som elev kunna förstå naturvetenskapliga begrepp hör till kunskapskraven i 
läroplanen. Liksom förmågan att sätta in dem i ett sammanhang som är relevant för 
eleven i sin egen vardag. Dessa kunskaper ger eleverna sig själva möjligheten att förstå 
sin omgivning ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta påpekas i läroplanen såväl 
under ämnet biologi (Skolverket 2011a, s.111) som fysik (Skolverket 2011a, s.127) och 
kemi (Skolverket 2011a, s144.). Skolverket beskriver även på dessa sidor hur 
undervisningen ska bidra till att eleverna kan använda sig av begrepp från dessa tre 
ämnen. Historiskt finns det en markant skillnad i de olika läroplanerna gällande hur 
begrepp ska användas i undervisningen. Läroplanerna har succesivt ökat betydelse av 
användandet av begrepp i undervisningen i sina beskrivningar av vad undervisningen 
inom de naturvetenskapliga ämnena ska leda till för resultat (Jmf Skolöverstyrelsen 
1969, Skolöverstyrelsen 1980, Skolverket 1994 samt Skolverket 2011a).  
 
Många forskare är överens om att förståelsen för begrepp hos elever utvecklas i en 
social omgivning där elevernas egna erfarenheter har stor betydelse (Skolverket 2012c 
s.86). Min tanke kring detta är att genom konsekvent användande i skolan av de 
begrepp som finns tillgängliga, och som är relevanta inom naturvetenskapen och 
dessutom koppla dessa till elevernas vardag, så kan man på ett positivt sätt påverka 
elevernas förståelse och i förlängningen också elevernas intresse för naturvetenskap i 
en positiv riktning.  
 
I TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersökning om 
elevers kunskaper i matematik och i de naturorienterande ämnena (Skolverket 2012a, 
s.91) framgår det att eleverna i de svenska skolorna ligger väldigt lågt i en jämförelse 
med övriga europeiska länder när det gäller i vilken utsträckning eleverna värdesätter 
ämnet NO (åk 4) respektive biologi, fysik och kemi (åk 8).  
 
Min egen erfarenhet av begreppsanvändande i skolan härrör sig mestadels från min 
egen skolgång och sett till åren på mellanstadiet så är det min bestämda uppfattning att 
begrepp många gånger utelämnades. Här kan jag också se ett eventuellt problem om 
pedagogers egna känslor för vad som är svårt och inte svårt för eleverna att förstå står 
i vägen för samma elevers möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och förståelsen 
för det som undervisas. Det kan även förhålla sig som så att det var rätt sätt att jobba 
på, att utelämna svåra begrepp för att inte ta död på intresset för ämnet. 
 
Dessa faktorer sammantaget har väckt ett intresse hos mig att undersöka vilken 
påverkan användandet av begrepp i undervisningen inom det naturvetenskapliga 
området kan ha för elevernas förståelse för aktuellt ämne. Jag vill ta reda på vad 
tidigare forskning säger om begreppsanvändandet i klassrumskommunikationen och 
hur användandet (eller icke användandet) påverkar elevers lärande kring 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen. 
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2 Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet med underrubriker behandlar det som ligger till grund för studiens 
frågeställning och hjälper läsaren till en större förståelse för valt ämne. Avsnittet 
kommer också att förklara och diskutera de begrepp som ingår i studien. Till dessa hör 
begrepp, begreppsförståelse, kommunikation, naturvetenskap och fenomen. Här 
beskrivs också vad litteraturen säger om begrepp och användningen av dessa samt hur 
olika läroplaner genom åren behandlat begrepp. Den historiska vinkeln är relevant då 
det är viktigt att skaffa sig en förståelse för på vilket sätt målen gällande 
begreppsanvändandet inom naturvetenskapen har förändrats i de olika läroplanerna. 
Begreppsanvändningen har i läroplanerna lyfts fram från att ha varit obefintlig i Lgr 69 
(den läroplan som kom 1969) till att vara en central del i undervisningen i dagens 
läroplan, Lgr 11. 
 
 

2.1 Begreppsförklaringar 
Här förklaras begrepp som används i studien och i vald litteratur.  
 

2.1.1 Begrepp 
Ordet begrepp beskrivs som ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad 
från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar 
eller appliceras på” (Nationalencyklopedin 2015a).  
 
Naturvetenskapen är ett av många ämnen där begrepp används i hög utsträckning och 
Skolverket använder konsekvent ordet begrepp i såväl aktuell läroplan som i 
kommentarmaterialet. Skolverket skriver i sitt kommentarmaterial att ”Begreppen, 
modellerna och teorierna är resultaten av människors observationer och tänkande” 
(Skolverket 2011b s.10). Begrepp är centralt inom de naturvetenskapliga ämnena i 
skolan men det finns också problem i läroplanen gällande begrepp. Göran Svanelid 
skriver i boken De fem förmågorna i teori och praktik – Boken om The Big 5 att den nu 
aktuella läroplanen skiftar stort i hur viktig begreppsförmågan är i de olika ämnena i 
skolan (2014 s.53-54). I ämnet musik lyfts inte begrepp fram alls medan det i många 
andra ämnen ges betydligt större plats för begrepp. Svanelid anser att det är 
problematiskt att olika kursplaner betonar betydelsen av begrepp och 
begreppsförståelse i olika utsträckning. Han beskriver ordet begrepp som ”ett ord som 
klassificerar, kategoriserar och definierar fakta som hänger ihop” (Svanelid 2014 s.54). 
 

2.1.2 Begreppsförståelse 
Det finns, enligt Svanelid, tre olika aspekter som ska till för att begreppsförståelse ska 
kunna sägas finnas. Den första är att känna till begreppets betydelse, den andra är att 
kunna använda sig av begreppet i nya sammanhang och den tredje är att kunna relatera 
begreppet till andra begrepp (Svanelid 2014 s.55). Dessa aspekter anges som krav i 
aktuell läroplan redan i årskurs tre i vissa ämnen (Svanelid 2014 s.56). 
 
Redan i unga åldrar kan elever ha en förståelse för begrepp från naturvetenskap i 
undervisningen utan att kunna använda sig av själva begreppet (Skolverket 2012b s.1). 
Att kunna kommunicera med hjälp av begrepp och att samtidigt förstå det man 
kommunicerar är av avgörande betydelse för sin egen uppfattning om 
naturvetenskapliga fenomen (Lemke 1990 s.11). Lemke menar här att utan förståelsen 
för begreppet stannar förståelsen vid en form av, som han kallar det, klassrumsspel, 
alltså att eleverna kan använda begreppet men bara i en klassrumsmiljö i aktuellt ämne. 
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Att förstå begreppet och kunna sätta det i en kontext i en diskussion, vid ett prov eller 
i samtal utanför klassrummet är den väsentligaste delen av begreppsförståelse (Lemke 
1990 s.12). Lemke pekar också på vikten av att kunna sätta naturvetenskapliga begrepp 
i förhållande till varandra och diskutera dessa utifrån aktuellt naturvetenskapligt 
fenomen. Även Schoultz (2002 s.43-46) diskuterar problemet med att 
begreppsförståelse ofta kan stanna vid en klassrumsförståelse. Schoultz menar att det 
kan finnas ett stort gap mellan en pedagogs uppfattning om ett begrepp jämfört med 
en elevs uppfattning och att det är av högsta vikt att reda ut skillnaderna för att eleven 
ska kunna komma vidare i sin utveckling av begreppsförståelsen (Schoultz 2002 s.48-
51). 
 
Ett problem som kan dyka upp vid begreppsanvändande är att ett begrepp kan vara ett 
begrepp sett ur ett naturvetenskapligt synsätt men detta begrepp kan under andra 
förutsättningar vara ett ord med en helt annan innebörd. Lundin och Gunnarsson 
(2010 s.69) belyser detta genom ett exempel där ordet/begreppet sur/surt används. 
Författarna gör en jämförelse kring en utflykt till en sjö som en klass gör (Lundin & 
Gunnarsson 2010 s.69) och författarna beskriver här hur det regnar ute och det är surt 
i backen, eleverna blir våta och sura, tack vare vätan sjunker humöret och många blir 
sura och de mäter pH-halten i sjön och den visar sig vara sur. Lundin och Gunnarsson 
(2010 s.69) pekar här på vikten av att hålla isär begrepp och ord och på att det är 
viktigt som pedagog att tänka på hur eleverna uppfattar ordet och inte på hur 
pedagogen uppfattar att det sägs. Författarna menar att de stora skillnaderna i 
erfarenhet mellan pedagoger och elever många gånger kan göra att eleverna misstolkar 
fenomen som diskuteras (Lundin & Gunnarsson 2010 s.69-71). 
 

2.1.3 Kommunikation 
I ett klassrum förekommer flera olika kommunikationssätt. Använder man mer än ett 
av dessa sätt samtidigt kallas det för multimodal kommunikation (Selander 2012 s.1). 
Att samtala och diskutera är ett sätt att kommunicera i klassrummet. I ett 
sociokulturellt perspektiv kan man säga att samtalet är den viktigaste faktorn när det 
diskuteras lärande (Säljö & Wyndhamn 2002 s.24). Ett annat sätt att kommunicera är 
att läsa i läroböcker eller i annan skriven litteratur. Gestaltande kommunikation 
innebär att någonting förevisas för eleverna eller att de själva förevisar. Inom den 
gestaltande delen av kommunikation hittar vi till exempel film, smartboardvisning, 
teater och så vidare. Thulin skriver i sin avhandling Lärares tal och barns nyfikenhet: 
Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan att ”En kärnfråga för lärande och 
kunskapsutveckling rör hur något ska kunna bli greppbart för en lärande individ som 
saknar adekvat kunskap inom ett specifikt område” (Thulin 2011 s.91). Även här 
belyses vikten av att kommunicera på en nivå som passar mottagaren. Thulin (2011) 
skriver vidare att rollspel eller användandet av metaforer för att förklara 
naturvetenskapliga fenomen för elever som inte kan eller behärskar de 
naturvetenskapliga begrepp som finns också kan vara en väg till begreppsförståelse 
enligt Koulaidis och Christidou (Thulin 2011 s.91).  
 
Ett av problemen med kommunikationen i det naturvetenskapliga klassrummet är att 
det som kommunicerar från pedagogers håll ofta är alltför långt ifrån den verklighet 
som eleverna kan relatera till (Lemke 1990 s.154). Lemke (1990) menar att 
kommunikationen borde röra det som elever kan relatera till i större utsträckning och 
sedan bygga förståelsen vidare därifrån. Detta stöds också i allra högsta grad av aktuell 
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läroplan där det uttryckligen står att undervisningen ska bedrivas så eleverna kan 
relatera till sin egen närhet (Skolverket 2011 s.144).   
 
 

2.1.4 Naturvetenskap 
Till naturvetenskap räknas, enligt Nationalencyklopedin, fysik, kemi, biologi, astronomi 
och geovetenskap. Naturvetenskap är ”den sammanfattande benämningen på de 
vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar” (Nationalencyklopedin 
2015b).  
 
Naturvetenskap i skolan behandlar ämnena biologi, fysik och kemi. Skolverket inleder 
ämnesbeskrivningarna med ”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans 
nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket 2011a 
s.111). Naturvetenskap i ett skolperspektiv handlar alltså om det som sker inom och 
runtomkring eleverna.  
 

2.1.5 Fenomen 
Inom naturvetenskapen används ofta ordet fenomen för att beskriva en 
naturvetenskaplig händelse. Ordet fenomen kommer från det grekiska ordet 
phaino´menon, som betyder ”det som visar sig” (Nationalencyklopedin 2015c). 
Exempel på naturvetenskapliga fenomen är norrsken, fotosyntesen eller gravitationen. 
 
 

2.2 Läroplaner 
Här jämförs läroplanerna som föregått den nuvarande läroplanen med den nu aktuella 
läroplanen gällande begrepp och begreppsanvändning i skolan.  
 

2.2.1 Läroplanen förr 
I Lgr 69 existerar inte ordet begrepp. Här beskrivs istället hur eleverna skall stimuleras 
till att vilja uppleva naturen och se dess skönhet. Läroplanen beskriver mycket hur ett 
undersökande arbetssätt ska ge eleverna förståelse för sin omgivning. Läroplanen 
förutsätter till exempel kontakt med naturen för att lära sig att förstå den 
(Skolöverstyrelsen 1969 s.192). Ingenstans används ordet begrepp eller något likvärdigt 
ord i beskrivningar eller förutsättningar för elevers lärande.  
 
Lgr 80, som är den läroplan som följer efter Lgr 69, använder inte heller ordet 
begrepp. Här kan man istället läsa att eleverna genom undervisningen ska tillskansa sig 
”orientering om fysikaliska företeelser av betydelse” (Skolöverstyrelsen 1980 s.115). I 
läroplanen beskrivs hur elever ska jobba mycket experimentellt och mycket med ett 
undersökande arbetssätt. Inte heller i dessa beskrivningar används ordet begrepp eller 
något liknande ord. I ett kommentarmaterial till Lgr 80 används däremot ordet 
begrepp betydligt mer. Här beskrivs hur eleverna ”behöver begrepp från fysik, kemi 
och biologi i vardagen, på arbetsplatsen och i samhället” (Skolöverstyrelsen 1991 
s.115).  Skolöverstyrelsen (1991 s.116) ger här exempel på att det kan vara lämpligt att 
först komma i kontakt med begrepp och sedan komma i kontakt med vad man här 
kallar ”enkla tillämpningar” vilket innebär laborationer eller undersökande arbetssätt. 
Här beskrivs också modelltänkandet som eleverna behöver för att kunna förstå 
element som man inte kan se, till exempel atomer. För att få full förståelse för dessa 
krävs, enligt Skolöverstyrelsen (1991), förståelse för aktuella begrepp. Vidare beskrivs 
vad de kallar processbegrepp, exempel på sådana begrepp kan vara variabler, system, 
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delsystem och så vidare. Innehållsbegrepp preciseras också, här har vi till exempel 
atom, cell, molekyl och många, många fler. I samma avsnitt beskrivs att 
processbegrepp kan användas för att förstå innehållsbegrepp (Skolöverstyrelsen 1991 
s.120).  
 
Lpo 94 tar också de upp begrepp. I kursplanen för biologi, fysik och kemi finns under 
”gemensamma mål ” ett stycke som beskriver hur eleverna ska ”utveckla kunskap om 
naturvetenskapliga begrepp” (Skolverket 1994 s.8). Här beskrivs också vikten av 
begrepp inom respektive naturvetenskapligt ämne. Dock saknas beskrivningar av 
begreppens betydelse för helhetsförståelsen. 
 

2.2.2 Läroplaner nu 
Det finns mängder med förändringar i de olika läroplanerna och dessa kommer sig av 
ett förändrat samhälle och en förändrad syn på vad som är syftet med ämnet (Jidesjö 
2012). Jidesjö menar att det kommit till mycket vetenskap under åren och att en 
förändring av läroplanen och dess syfte för de naturvetenskapliga ämnena är ett måste.  
 
I kursplanerna för såväl biologi som kemi och fysik fastslås att eleverna genom 
undervisningen ska utveckla kunskaper om begrepp som rör respektive ämne 
(Skolverket 2011a s.144). På samma sidor påtalas det att eleverna ska kunna använda 
begrepp för att förklara samband inom respektive ämne. Redan för betyget E krävs att 
eleverna har viss kunskap för och om begrepp inom aktuellt naturvetenskapligt ämne 
(Skolverket 2011a s.149).  
 
Förtrogenhet med begrepp påverkar eleverna på ett positivt sätt när det gäller deras 
förmåga att resonera kring och förstå fysikaliska (eller biologiska eller kemiska) 
fenomen (Skolverket 2011b s.10). Skolverket skriver också här att eleverna genom att 
prata om texter från naturvetenskapens områden utvecklar sin begreppsförståelse för 
aktuellt ämne.  
 
Att själv sätta ord på och beskriva egenupplevda händelser inom naturvetenskapen 
bidrar till att elevernas förtrogenhet med begrepp ökar och då ökar också elevernas 
möjlighet till kritiskt tänkande (Skolverket 2011b s.31).  
 
Notera att källhänvisningen här hänvisar till ett av de naturvetenskapliga ämnena men 
att samma texter gällande begrepp finns inom alla de tre naturvetenskapliga ämnena 
biologi, fysik och kemi. 
 
 
 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ta reda på vad aktuell forskning 
säger om vikten av användandet av naturvetenskapliga begrepp och det 
naturvetenskapliga språket i den klassrumskommunikation som elever i årskurs 1-8 
kommer i kontakt med. Den frågeställningar som den här studien söker svar på är: 

 
Hur kan lärares och elevers begreppsanvändning i klassrummet i årskurs 1-8 påverka 
elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen?  
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4 Metod 
I det här avsnittet beskrivs den metod som undersökningen grundar sig på. Här 
beskrivs även vilka urvalskriterierna är och vilka avgränsningar som gjorts under 
litteratursökningarna. Metoddelen innehåller också en presentation av vilka databaser 
som använts och en kortare beskrivning av dessa samt en beskrivning av studiens 
etiska förhållningssätt. I det här avsnittet behandlas även den kvalitetsgranskning som 
studien genomgått samt hur analysen av materialet som ligger till grund för studien 
gjorts. Avsnittet avslutas sedan med en genomgång och presentation av det material 
som denna studie kommer att grunda sig på med motiveringar från sökprocessen samt 
en kvalitetsanalys av det valda materialet.  
 
 

4.1 Metodval 
Metoden som den här studien baserar sig på är en systematisk litteraturstudie. Till 
skillnad från en allmän litteraturstudie, som bygger på ett fåtal av författaren utvalda 
artiklar, så bygger en systematisk litteraturstudie på ett betydligt större och i mycket 
mindre grad selekterat urval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.26). 
Med detta avses att i en systematisk litteraturstudie är det urvalen och begränsningarna 
som gör urvalet medan det i en allmän litteraturstudie enbart är författaren som gör sitt 
eget urval.  
 
Den valda typen av litteraturstudie bygger på att författaren identifierar och granskar 
relevanta studier och relevant forskning inom det valda ämnet samt sammanställer 
dessa (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.24). I en systematisk 
litteraturstudie redovisas på vilket sätt litteratur till studien valts ut. Studien skall också 
bygga på ett tillräckligt stort numerär av relevanta artiklar av akademisk natur hämtade 
från tidskrifter, avhandlingar och böcker (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.28). Redovisningen av hur studien tagits fram är av yttersta vikt (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.28) då en studie av detta slag skall kunna vara 
öppen för granskning. En systematisk litteraturstudie ska behandla så mycket relevant 
forskning som möjligt, helst all tillgänglig forskning inom valt område, men av 
praktiska skäl är detta inte alltid möjligt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.28). 
 
Att diskutera resultatet och att dra egna slutsatser ingår också i en systematisk 
litteraturstudie. Likaså att kritiskt värdera och kvalitetsgranska vald litteratur samt 
sammanställa det hela ingår i ett systematiskt arbetssätt (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013 s.32). Viktigt är också att redovisa vilken litteratur som valts bort 
efter denna kvalitetsgranskning och även varför den litteraturen valts bort. Denna 
studie är gjord med stöd av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013 (2013) 
och deras beskrivningar av hur man genomför en systematisk litteraturstudie.  
 
 

4.2 Sökprocessen 
 

4.2.1 Sökmotorer 
De databaser som använts i den här litteraturstudien för att söka efter relevant 
litteratur är NorDiNa, DiVa, Summon och Avhandlingar.se.  
NorDiNa är en är en nordisk tidskrift som publicerar vetenskapliga artiklar med fokus 
på naturvetenskaplig utbildning. Artiklarna som publiceras här kan vara både 
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forskningsbaserade och reflekterande artiklar. Dessutom kan litteratur i NorDiNa 
beskriva kursplaner eller bestå av korta sammanfattningar från avhandlingar inom det 
naturvetenskapliga området. Artiklar i NorDiNa kan vara skrivna på engelska, svenska, 
danska eller norska. Alla artiklar har ett engelsk abstrakt och en engelsk titel oavsett 
vilket språk artikeln är skriven på. NorDiNa finns som en länk på Högskolan Dalarnas 
bibliotekssida och genom databasens smala område är träffarna från densamma i hög 
utsträckning relevanta. NorDiNa är en förkortning för Nordic Studies in Science 
Education (NorDiNa 2015). 
 
DiVa är ett öppet elektroniskt arkiv som är gemensamt för många lärosäten i Sverige 
och genom dess portal DiVa portal kan man söka såväl publikationer som 
avhandlingar och examensarbeten från 37 olika lärosäten i Sverige.  
DiVa betyder Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVa 2015). 
 
Summon är en söktjänst som genererar träffar från Högskolan Dalarnas bibliotekets 
resurser som exempelvis artiklar, uppsatser, databaser, böcker och filmer. Sökningar i 
Summon ger en bred träffbild och kräver en större avgränsning än NorDiNa och 
DiVa. En av de databaser som ingår i Summon är Eric (Proquest) vilket också är 
anledningen till att denna litteraturstudie inte redovisar träffar från sökningar enbart på 
Eric (Proquest) (Högskolan Dalarna 2015). 
 
Avhandlingar.se är den sista söktjänsten som den här studien använt sig av. Denna 
söktjänst genererar träffar från doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar från de 
svenska universiteten. Avhandlingar.se ingår i ett nätverk vid namn Academic Network 
och är utvecklad i samråd med LIBRIS/Kungliga Biblioteket (Avhandlingar.se 2015). 
 

4.2.2 Avgränsningar 
Då den här litteraturstudien ämnar nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt har ett 
antal avgränsningar använts i sökprocessen för att på så sätt sortera bort irrelevanta 
träffar. I samtliga söktjänster som studien använt sig av har endast studier som 
genomgått ”peer review” valts ut. ”Peer review” innebär att det valda materialet är 
granskat av minst två oberoende vetenskapliga forskare (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013 s.62). Då sökningarna gett ett stort antal träffar har även ”fulltext” 
använts som avgränsning. Fulltext i söksammanhang innebär att enbart träffar där hela 
texten finns tillgänglig visas i träfflistan. Då denna studies sökningar gav ett stort antal 
träffar anses inte fulltextavgränsningen påverka studiens trovärdighet.  
 
Primary school och elementary school har satts som förutsättningar för att en träff 
skall anses som relevant. Även med denna avgränsning gavs ett tillräckligt stort antal 
träffar för att studien ska bibehålla sin trovärdighet. Vid läsandet av valda artiklar har 
sedan artiklar som behandlar grundskolans årskurser 1-8 valts ut för denna studie.  
 
Litteratur författad på andra språk än svenska och engelska har också valts bort för att 
minimera risken för missförstånd på grund av språkförbistringar. Artiklar äldre än 
1995 och artiklar som inte berört den här studiens syfte och frågeställning har även 
dessa rensats bort. Begränsningen i tid från 1995 och framåt är gjord för att de artiklar 
som den här studien vill undersöka ska vara relevanta i dagens skola och i högre 
utsträckning svara mot aktuell kursplan. 



 

8 
 

4.2.3 Sökord 
Sökorden i denna studie har valts ut utifrån studiens syfte och frågeställning. Följande 
sökord har använts: kommunikation, naturvetenskaplig* (en asterix ger träffar på alla 
ord som inleds med ”naturvetenskaplig”), begrepp, scientific, concepts, 
communication, classroom, use in the classroom, understanding och kommunicera 
begrepp. Sökningar har även gjorts där två eller flera av dessa sökord satts samman i 
olika konstellationer med hjälp av citationstecken (Tabell 1). Ordet kommunikation 
har valts ut för att koncentrera mängden svar kring ordet ”begrepp” till att röra just 
kommunikation i klassrummet. Vid sökningar utan ordet kommunikation har de 
många träffarna rört en mängd för studien irrelevant litteratur. Sökningarna har 
försökts göras så likvärdiga som möjligt på svenska och engelska.  
 

4.2.4 Sök- och urvalsprocess 
Den systematik som den här studien använt sig av för att välja ut relevant litteratur 
bygger på att all litteratur behandlas likvärdigt. När en sökning gjorts i någon av ovan 
nämnda databaser har först titlarna lästs. Titlar som inte haft anknytning till studiens 
frågeställning har omgående sållats bort. Studien har inriktat sig på titlar och abstract 
som berört kommunikation, begrepp och begreppsförståelse i första hand. Har något 
av dessa ord funnits med i titeln har abstract lästs och därifrån har sedan de titlar som 
ligger till grund för studien valts ut. När abstract lästs har fokus legat på 
kommunikation och begrepp inom naturvetenskapen.  
 
Har titlarna fallit inom ramen för den här studiens syften och frågeställningar så har 
abstracts och eller sammanfattningen lästs för att kunna säkerställa att aktuell titel 
behandlat litteratur relevant för den här studien. I den processen har ytterligare 
litteratur fallit bort och den litteratur som sedan återstod är den litteratur som 
genomgått såväl kvalitetsgranskning av litteraturen som en kvalitativ textanalys av 
texten. De titlar som valts bort efter att abstract eller fulltext lästs har i samtliga fall på 
något sätt hamnat utanför den här litteraturstudiens syfte, frågeställning eller 
urvalskriterier. Kravet här har varit att litteraturen ska handla om begrepp eller 
begreppsanvändning och dessutom i samband med kommunikation.  
 
För sökningarna i Summon redovisas de träffar som sökningen gav efter att alla 
avgränsningar var satta då de ursprungliga sökningarna på till exempel enbart 
”scientific concepts” gav mer än en miljon träffar. I de fall antalet träffar överstigit 100 
träffar har enbart de 100 första lästs. Vid träffar under 100 titlar har samtliga titlar lästs. 
Anledningen till detta är den begränsade tid som fanns att tillgå för den här studiens 
utförande.  
 
Tabell 1 beskriver resultatet av de sökningar som utförts inom ramen för denna 
litteraturstudie. I de fall sökord satts samman för att minska antalet träffar kan samma 
litteratur finnas med i båda sökningarna varför vissa lästa abstract kan vara samma för 
två på varandra utförda sökningar. I tabellen går att utläsa vilken sökmotor som 
använts, vilka sökord som valts, de avgränsningar som respektive sökning haft, antalet 
träffar samt antalet lästa titlar, abstract och fulltext.  
 
Då den här studien görs under en högst begränsad tid har enbart databassökning 
använts. Hade antalet träffar blivit för lågt hade studien kunnat söka vidare via en 
referenssökning i vald litteratur men då tillräckligt antal träffar erhölls och tidsaspekten 
omöjliggjorde en referenssökning så utelämnades denna. 
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Tabell 1 Databassökning 

Sökmotor 
/Databas 

Sökord Avgränsning Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext 

NorDiNa Kommu-
nikation 

Peer review fulltext 5 5 3 2 

NorDiNa Naturveten-
skaplig* 

Peer review fulltext 10 10 3 3 

NorDiNa Concepts Peer review fulltext 20 20 3 1 

NorDiNa Scientific 
AND 
concepts 
 

Peer review fulltext 8 8 3 1 

NorDiNa Communi-
cation 
 

Peer review fulltext 14 14 1 1 

NorDiNa Communi-
cation 
AND 
classroom 
 

Peer review fulltext 0 0 0 0 

NorDiNa Communi-
cation 
AND 
scientific 
 

Peer review fulltext 5 5 0 0 

NorDiNa Begrepp 
 

Peer review fulltext 1 1 0 0 

DiVa Kommuni-
kation 

Fulltext, artikel, 
doktors-avhandling, 
licentiat-avhandling, 
rapport, referee-
granskat 

20 20 0 0 

DiVa Naturveten-
skaplig* 

Fulltext, artikel, 
doktors-avhandling, 
licentiat-avhandling, 
rapport, referee-
granskat 

17 17 1 1 

DiVa Begrepp Fulltext, artikel, 
doktorsavhandling, 
licentiatavhandling, 
rapport, refereegranskat 

3 3 0 0 

DiVa  Concept* Fulltext, artikel, 
doktors-avhandling, 
licentiat-avhandling, 
rapport, referee-
granskat 

30 30 0 0 

DiVa Communi-
cation 

Fulltext, artikel, 
doktors-avhandling, 
licentiat-avhandling, 
rapport, referee-
granskat 

24 24 0 0 
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Summon ”Scientific 
concepts” 
AND 
communi-
cation 
AND 
classroom 

Peer review, fulltext, 
2005-2015, tidskrifts- 
och populär-
vetenskapliga artiklar 

852 100 5 5 

Avhandlingar.se Naturveten-
skap AND 
begrepp 

Fulltext 26 26 0 0 

Avhandlingar.se Naturvetens
kap AND 
kommuni-
kation 
begrepp 
 

Fulltext 5 5 0 0 

Avhandlingar.se Kommuni-
cera AND 
begrepp 
 

Fulltext 5 5 0 0 

Avhandlingar.se scientific 
AND 
concepts 
AND 
classroom 
 

Fulltext 51 51 0 0 

Avhandlingar.se Scientific 
AND 
communi-
cation 

Fulltext 1898 100 0 0 

 
 
 
 

4.3 Urvalsresultat 
Efter att titlar och abstract lästs enligt tabell 1 valdes litteratur ut som uppfyllde de 
krav som utarbetats för denna studie. För att gå vidare i urvalsprocessen ska 
litteraturen handla om begrepp och/eller begreppsanvändning i kombination med 
kommunikation i det naturvetenskapliga klassrummet i årskurs 1-8. I tabell 2 preciseras 
respektive titel med författare. Här beskrivs också vilken typ av litteratur det handlar 
om, ifall det är en vetenskaplig artikel eller en avhandling. Här anges även vilken 
sökmotor som använts samt vilka avgränsningar och vilka sökord som gjorts vid 
respektive sökning med aktuell sökmotor. Totalt tio titlar blev resultatet av 
urvalsprocessen. En av artiklarna faller utanför ålderskravet på årskurs 1-8 (Stolpe & 
Degerman). Den artikeln anses ändå vara relevant för studien då den beskriver hur 
viktig kopplingen mellan begreppsförståelsen och den aktuella naturvetenskapliga 
händelsen är.  
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Tabell 2 Urvalsresultat 

Titel Författare Typ av 

litteratur 

Sökmotor Sökord Avgränsningar 

Talk and 

learning in 

classroom 

science 

Lyn Daves Veten-

skaplig 

artikel 

Summon ”Scientific 

concepts”, 

communicati

on, 

classroom 

Peer review, 

fulltext, 2005-

2015, 

tidskriftsartiklar, 

populärvetenskap

liga artiklar 

Elementary 
Teachers' Use 
of Language 
to Label and 
Interpret 
Science 
Concepts.  

 

Nicole J 

Glen & 

Sharon 

Dotger 

Veten-

skaplig 

artikel 

Summon ”Scientific 

concepts”, 

communicati

on, 

classroom 

Peer review, 

fulltext, 2005-

2015, 

tidskriftsartiklar, 

populärvetenskap

liga artiklar 

Naturveten-

skaplig 

undervisning 

och det dubbla 

budskapet.   

Barbro 

Gustafsson 

Veten-

skaplig 

artikel 

NorDiNa Natur-

vetenskaplig* 

Peer review, 

fulltext 

Evaluation of 
Three 
Primary 
Teachers’ 
Approaches to 
Teaching 
Scientific 
Concepts in 
Persuasive 
Ways.  

 

Peter 

Loxley 

Veten-

skaplig 

artikel 

Summon ”Scientific 

concepts”, 

communicati

on, 

classroom 

Peer review, 

fulltext, 2005-

2015, 

tidskriftsartiklar, 

populärvetenskap

liga artiklar 

Engagerande 
samtal i det 
naturveten-
skapliga 
klassrummet.  

 

Ragnhild 

Löfgren, 

Jan 

Schoultz, 

Klas 

Johnsson 

& Lars 

Domino 

Östergaard 

Veten-

skaplig 

artikel 

NorDiNa Naturvetensk

aplig* 

Peer review, 

fulltext 

Early Science 
Education: 
Exploring 
familiar 
contexts to 
improve the 
understanding 
of some basic 
scientific 
concepts.  

 

Isabel P. 

Martins & 

Luisa 

Veiga 

Veten-

skaplig 

artikel 

Summon ”Scientific 

concepts”, 

communicati

on, 

classroom 

Peer review, 

fulltext, 2005-

2015, 

tidskriftsartiklar, 

populärvetenskap

liga artiklar 
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Barns 
kommunika-
tion och 
lärande i fysik 
genom 
praktiska 
experiment.  

 

Pernilla 

Nilsson 

Veten-

skaplig 

artikel 

NorDiNa Kommu-

nikation 

Peer review, 

fulltext 

Muntlig 
kommunika-
tion under en 
lektion om 
energikällor.  

 

Birgitta 

Norberg 

Brorsson, 

Margareta 

Enghag 

och 

Susanne 

Engström. 

Veten-

skaplig 

artikel 

NorDiNa Kommu-

nikation 

Peer review, 

fulltext 

Scientific 

investigations, 

metaphorical 

gestures, and 

the emergence 

of abstract 

scientific 

concepts. 

Roth & 

Lawless 

Veten-

skaplig 

artikel 

Summon ”Scientific 

concepts”, 

communicati

on, 

classroom 

Peer review, 

fulltext, 2005-

2015, 

tidskriftsartiklar, 

populärvetenskap

liga artiklar 

Assocations-
verktyg som 
ett sätt att 
studera 
studenters 
diskussion 
kring 
naturvetenska
pliga begrepp.  

 

Karin 

Stolpe och 

Mari Stadig 

Degerman 

Veten-

skaplig 

artikel 

NorDiNa Natur-

vetenskaplig* 

Peer review, 

fulltext 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Samtliga artiklar och avhandlingar som ingår i denna studie har även genomgått en 
kontroll av huruvida etisk granskning är gjord på respektive avhandling eller artikel. En 
etisk granskning innebär att vald litteratur granskas utifrån gällande etiska principer. 
Dimenäs (2007 s.26) beskriver dessa för samhällsvetenskaplig forskning så viktiga 
etiska kriterier och har sammanställt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer till fyra huvudkrav: 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

(Dimenäs 2007 s.26-27) 
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Att redovisa alla artiklar som ingår i studien hör också till etiska ställningstaganden 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.70). För att studien ska vara 
trovärdig ska också litteratur som stöder hypotesen och litteratur som INTE stöder 
hypotesen redovisas. Dessutom ska artiklar som ingår i studien arkiveras i 10 år 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.26). 
 
 

4.5 Kvalitetsgranskning 
Texterna i studien analyserades utifrån en kvalitativ textanalysprocess där fokus legat 
på textens innehåll (Fejes, Thornberg s.138). För att kunna redovisa en relevant och 
objektiv analys av vald litteratur gjordes en tabell (tabell 3) med frågeställningar som 
bedömde vald litteraturs kvalitet. I tabellen redovisas om författarna använt en 
godtagbar metod i förhållande till studiens slutsats. Detta för att ett korrekt metodval 
är en förutsättning för ett trovärdigt resultat. Ifall studien genomgått etisk granskning 
kontrollerades också då den etiska granskningen är av stor vikt för att en studie skall 
anses trovärdig (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.69). Att studiens 
resultat är trovärdigt och aktuellt i ett tidsperspektiv är även det en punkt som måste 
uppfyllas för att studien skall anses trovärdig. Att urvalet förklaras på ett godtagbart 
sätt höjer trovärdigheten då det blir lättare att kontrollera källor något som även gäller 
en korrekt källhänvisning, som även detta är en punkt som bedöms. Valda studier 
graderades därefter i en skala utifrån hur många av dessa fyra kriteriepunkter de 
uppfyllde. Uppfylldes tre kriterier ansågs studiens kvalitet vara god, uppfylldes alla fyra 
kriterier ansågs den vara mycket god. Ett krav var dock att vald litteratur klarade den 
första punkten, relevant i förhållande till denna studie, för att väljas ut som lämplig 
litteratur. Denna bedömning genomfördes med Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengströms(2013 s.155) metod som mall. 
 
Samtlig litteratur som granskats har klarat de krav som den här studien ställt för att 
anses som lämplig. Noterbart är också att all litteratur valts ut med kriteriet ”peer 
review” vilket i sig borgar för en godtagbar kvalitet. Just denna punkt gör också att 
litteratur som ej genomgått en etisk granskning ändå kan räknas in som god och 
trovärdig då inte bara författaren till litteraturen gjort sin bedömning utan litteraturen 
har även granskats av minst två av varandra oberoende forskare. Av denna studies 
sammanlagt 10 valda titlar har endast två (Löfgren, Schoultz, Johansson & Östergaard 
och Stolpe & Stadig Degerman) genomgått etisk granskning. De övriga 8 titlarna 
(Daves, Glen & Dotger, Gustafsson, Loxley, Martins & Veiga, Nilsson, Norberg 
Brorsson, Enghag & Engström och Roth & Lawless) saknar samtliga en specificerad 
etisk granskning.  
 
Punkterna i granskningen är valda med stöd i Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013 s.114). Valet att undersöka om innehållet är aktuellt idag är relevant 
då praxisforskning kan sägas vara färskvara (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.115). Godtagbar metodik och syfte i förhållande till slutsats är en 
granskningspunkt. Om litteraturen genomgått etisk granskning är en annan. 
Trovärdigheten i resultatet är ytterligare en punkt och att innehållet är aktuellt idag är 
en annan. Om litteraturen redovisat sina källor är den sista punkten i denna 
kvalitetsgranskning. 
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Tabell 3 Kvalitetsgranskning av vald litteratur 

Författare 

Godtagbar 
metodik 
och syfte i 
förhållande 
till slutsats 

Genomgått 
etisk 
granskning 

Trovärdigt 
resultat 

Tidsaktuell 
Redovisade 
källor 

Daves Ja Nej Ja Ja Ja 

Glen & Dotger Ja Nej Ja Ja Ja 

Gustafsson Ja Nej Ja Ja Ja 

Loxley Ja Nej Ja Ja Ja 

Löfgren, Schoultz, 
Johansson & 
Östergaard 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Martins & Veiga Ja Nej Ja Ja Ja 

Nilsson Ja Nej Ja Ja Ja 

Norberg Brorsson, 
Enghag & 
Engström 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Roth & Lawless Ja Nej Ja Ja Ja 

Stolpe & Stadig 
Degerman 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 

4.6 Presentation av vald litteratur 
Observera att presentationerna av författarna avser deras position vid tiden för 
respektive artikels/publikations författande.  
 
Assocationsverktyg som ett sätt att studera studenters diskussion kring naturvetenskapliga begrepp.  
Artikel från NorDiNa 4(1) 2008 av Karin Stolpe och Mari Stadig Degerman. 
I den här artikeln beskriver författarna kopplingen mellan begreppsförståelse och 
förståelsen för den aktuella naturvetenskapliga händelsen. Författarna har utvecklat ett 
associationsverktyg som de anser kan mäta studenters lärande med hjälp av den 
begreppsförståelse som eleverna besitter (eller saknar). Denna studie identifierar 
studenters begreppsförståelse och kopplar förståelsen till deras lärande. Författarna 
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menar att detta associationsverktyg skulle kunna användas som en enklare form av 
utvärdering i bedömningsjobbet som pedagoger gör med elever.  
Associationsverktyget kan också, enligt Stolpe och Stadig Degerman, användas för att 
testa elevers förkunskaper inför ett ämnesblock i naturorienterande ämnen (eller andra 
ämnen också för den delen).  
Kort om författarna: Karin Stolpe och Mari Stadig Degerman är båda doktorander vid 
Linköpings Universitet vid Svenska Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas 
och Teknikens didaktik. Mari är utbildad kemist medan Karin har sin utbildning som 
biolog. Båda är verksamma som gymnasielärare i biologi/kemi.  
 
Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment.  
Artikel från NorDiNa 1 (2005) av Pernilla Nilsson.  
Pernilla Nilsson skriver i den här artikeln om hur begreppsförståelsen inom fysiken 
kan utvecklas genom praktiska experiment och diskussioner kring dessa. Nilsson pekar 
på att missuppfattningar i elevers begreppsförståelse inom mekaniken enligt 
forskningen är vanligt förekommande och att praktiskt arbete kan vara ett sätt att 
komma till rätta med dessa missuppfattningar. Artikeln belyser hur kopplingar mellan 
begrepp och vardagsspråket länkas samman i diskussionerna efter de praktiska passen.  
Kort om författaren: Pernilla Nilsson är filosofie doktor och professor i 
naturvetenskap vid Halmstads Universitet och hennes bakgrund är grundskollärare i 
matematik och NO för årskurs 4-9.  
 
Early Science Education: Exploring familiar contexts to improve the understanding of some basic 
scientific concepts.  
Artikel från European Early Childhood Education Research Journal av Isabel P. 
Martins och Luisa Veiga (2001). 
Artikeln behandlar vikten av att lära ut naturvetenskapligt innehåll redan i tidiga åldrar 
och baseras på en av författarna gjord undersökning bland 90 lärare i 90 klassrum med 
1800 elever. Författarna diskuterar vikten av att använda vetenskapliga begrepp i 
samband med experimentella undersökningar av vardagliga naturvetenskapliga 
händelser i sammanhang som eleverna känner sig bekanta med. Undersökningen pekar 
på hur undervisning inom de naturorienterande ämnena kan bedrivas för att eleverna 
skall känna sig motiverade. Naturvetenskapliga begrepps betydelser för inlärningen är 
en faktor som diskuteras.  
Kort om författarna: Martins är doktorand vid University of Aveiro i Portugal medan 
Veiga, som också är doktorand, har sitt säte vid High School of Education i Coimbra i 
Portugal.  
 
Elementary Teachers' Use of Language to Label and Interpret Science Concepts.  
Artikel från Journal of Elementary Science Education 2009 av Nicole J Glen och 
Sharon Dotger.  
Författarna av denna artikel behandlar de konsekvenser som kommer av tre 
pedagogers användande av begrepp inom naturvetenskapen i skolan. Artikeln tar upp 
vilket syfte ett naturvetenskapligt språk har för elevers förståelse inom 
naturvetenskapens ämnen. Artikeln syftar till att visa på vikten av användandet av 
begrepp för att öka såväl elevers som pedagogernas förståelse för naturvetenskapliga 
händelser och begrepp som hör därtill.  
Kort om författarna: Nicole J Glen är doktorand vid Bridgwater State Collage i USA 
och Sharon Dotger jobbade vid artikelns författande vid Syracuse University, USA.  
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Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet.  
Artikel från NorDiNa 10(2) 2014 av Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Klas Johnsson 
och Lars Domino Östergaard.  
Klassrumskommunikation inom naturvetenskapens ämnesområde med fokus på kemi 
behandlas i denna artikel. Författarna har undersökt lektioner i NO i ett klassrum i 
Sverige och ett i Danmark där eleverna har diskuterat mat ur ett kemiskt perspektiv. 
Studien behandlar vikten av produktiva samtal för att lärande skall ske.  
Kort om författarna: Ragnhild Löfgren är lektor i Naturvetenskap vid Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings Universitet. Jan Schoultz är professor 
emeritus vid Linköpings Universitet. Klas Johnsson är, liksom Löfgren, lektor vid 
Linköpings Universitet. Lars Domino Östergaard är adjunkt och Ph.D. vid Institut för 
Medicin og Sundhedsteknoligi vid Aalborgs Universitet, Danmark.  
 
Evaluation of Three Primary Teachers’ Approaches to Teaching Scientific Concepts in Persuasive 
Ways.  
Artikel från International Journal of Science 2009 av Peter Michael Loxley.  
I den här studien har författaren studerat tre pedagogers sätt att lära ut 
naturvetenskaplighet med hjälp av begrepp för att eleverna skall förstå nyttan med just 
dessa begrepp. Artikeln syftar till att hjälpa pedagoger att lära ut med hjälp av 
naturvetenskapliga begrepp.  
Kort om författaren: Peter Michael Loxley är doktorand vid University of 
Northampton, UK. 
 
Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor.  
Artikel från NorDiNa 10(1) 2014 av Birgitta Norberg Brorsson, Margareta Enghag 
och Susanne Engström.  
Artikeln belyser problemet med vikande intresse för naturorienterande ämnen i skolan 
och författarna har gjort en studie kring diskussionerna i en årskurs fem kring 
energikällor. Vardagligt språk och språk med naturvetenskapliga begrepp jämförs och 
författarna diskuterar även fördelar med att skriva ner begrepp i samband med att 
dessa diskuteras.  
Kort om författarna: Birgitta Norberg Brorsson är fil.dr. Universitetslektor i svenska 
och svenskämnets didaktik vid Mälardalens Högskola. Margareta Enghag är fil.dr. 
universitetslektor i Naturvetenskapernas didaktik vid Stockholms Universitet. Susanne 
Engström är fil.dr. universitetslektor i Naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid 
Mälardalens Högskola. 
 
Naturvetenskaplig undervisning och det dubbla budskapet.  Av Barbro Gustafsson. Borttagen 
efter innehållsanalys då denna studie inte tar upp begrepp och/eller 
begreppsanvändning i kombination med kommunikation.  
 
Scientific investigations, metaphorical gestures, and the emergence of abstract scientific concepts. Av 
Roth och Lawless. Borttagen efter kvalitetsgranskning då denna studie inte tar upp 
begrepp och/eller begreppsanvändning i kombination med kommunikation.  
 
Talk and learning in classroom science.  
Artikel från International Journal of Science Education vol 26 no 6 2004 av Lyn 
Daves.  
Daves diskuterar och analyserar i den här artikeln om och kring samspelet i samtal 
mellan elever och lärare i det naturvetenskapliga klassrummet. Studien koncentrerar sig 
på viktiga begrepp och förståelsen för dessa och behandlar vikten av den muntliga 
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kommunikationen i klassrummet. Daves belyser vikten av begrepp för att förstå och 
för att kunna kommunicera inom naturvetenskapen.  
Kort om författaren: Lyn Daves är doktorand vid De Montfort University, Bedford, 
UK.  
 
 

4.7 Litteraturanalys 
För att få en så rättvis bild som möjligt av de sökningar som gjorts i denna studie har 
en innehållsanalys av vald litteratur gjorts. En innehållsanalys innebär att insamlad data, 
i den här studiens fall vald litteratur, systematiskt klassificeras (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013 s.147). Detta för att kunna identifiera kärnan i vald 
litteratur och på så sätt kunna jämföra analysresultatet med den här studiens syfte och 
frågeställningar. Den här studiens syfte är att ta reda på vad aktuell forskning säger om 
vikten av användandet av naturvetenskapliga begrepp och det naturvetenskapliga 
språket i den klassrumskommunikation som elever i årskurs 1-8 kommer i kontakt 
med. Frågeställning som konkretiserar syftet är hur kan begreppsanvändning i olika former i 
klassrummet i årskurs 1-8 påverka elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen?  
 
Vald litteratur lästes igenom med den här studiens syfte och frågeställning i fokus och 
validerades sedan utifrån hur väl den valda litteraturen passade den här studien. Vald 
litteratur matchades med den här studiens frågeställningar och fokusgrupp enligt tabell 
4. 
 
I kvalitetsgranskningen av litteraturen och i den kvalitativa textanalysen av dess texter 
föll två artiklar bort då dessa inte svarade upp till denna studies syfte och 
frågeställningar. Naturvetenskaplig undervisning och det dubbla budskapet av Barbro 
Gustafsson behandlar inte begrepp och begreppsförståelse utan riktar mer in sig på ett 
enskilt begrepp, demokrati, och på pedagogers ämnesuppdrag. 
 
Även Scientific investigations, metaphorical gestures, and the emergence of abstract scientific concepts 
av Roth och Lawless föll bort vid analysen av texten. Den artikeln riktar in sig på 
metaforer och andra uttryck i samband med fysiskt material i klassrummet. 
 
 
Tabell 4 Litteraturanalys 

Författare 
Handlar om 
kommu-
nikation 

Handlar om 
begrepp 

Handlar om 
begrepps-
förståelse 

Inom valt 
fokusområde 

Daves Ja Ja Ja Ja 

Glen & Dotger Nej Ja Ja Ja 

Gustafsson Nej Nej Nej Ja 

Loxley Ja Ja Nej Ja 

Johansson, 
Östergaard 

Ja Ja Ja Ja 
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Martins & Veiga Ja Ja Ja Ja 

Nilsson Ja Ja Ja Ja 

Norberg Bror-
sson, Enghag, 
Engström 

Ja Ja Nej Ja 

Roth & Lawless Nej Nej Nej Ja 

Stolpe & Stadig 
Degerman 

Ja Ja Ja Nej 

 
 
I samband med den här analysen identifierades även den här studiens teman i 
förhållande till studiens syfte och frågeställning. Vald litteratur berör i olika hög grad 
vardagliga begrepp, vetenskapliga begrepp, klassrumskommunikation, att tidigt komma 
i kontakt med begreppen, olika kommunikationsformer och vikten av praktiskt arbete. 
Dessa teman förekommer i flera olika konstellationer och några av dem hör tätt ihop i 
den valda litteraturen. De teman som visade sig ha störst sammankoppling i den valda 
litteraturen sattes samman till denna studies tre teman. Dessa är: Vardagliga begrepp i 
förhållande till vetenskapliga begrepp i klassrumskommunikationen, Tidig kontakt med begrepp och 
vikten av olika kommunikationsformer och Praktiskt arbete för ökad begreppsförståelse.  
 
Vardagliga begrepp i förhållande till vetenskapliga i klassrumskommunikationen berör 
hur pedagoger kan ta till vara på elevernas uppfattningar om begrepp innan de lärt sig 
förståelsen för själva begreppet och hur pedagoger tillsammans med elever kan jobba 
med detta i klassrumskommunikationen. Tidig kontakt med begrepp och vikten av 
olika kommunikationsformer handlar om hur elever påverkas kunskapsmässigt, med 
begreppsförståelse i fokus, av att tidigt få komma i kontakt med naturvetenskapliga 
begrepp och att få kommunicera kring dessa begrep på fler olika sätt. Praktiskt arbete 
för ökad begreppsförståelse tar upp praktiskt arbete i klassrummet och den påverkan 
den typen av arbete har på elevernas begreppsförståelse. 
 
 

5 Resultat 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad litteraturen säger om användandet av 
begrepp inom den naturvetenskapliga undervisningen. Den frågeställning som studien 
hade var: ”Hur kan begreppsanvändning i olika former i klassrummet i årskurs 1-8 
påverka elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen?”. I det här avsnittet 
redovisas resultatet av studien med studiens frågeställning och med studiens 
framkomna teman som grund. Här belyses vad vald litteratur säger om Vardagliga 
begrepp i förhållande till vetenskapliga begrepp i klassrumskommunikationen och vidare beskrivs 
vikten av Tidig kontakt med begrepp och olika kommunikationsformer för eleverna samt 
Praktiskt arbete för ökad begreppsförståelse där denna studie visar vad vald litteratur anser 
om praktiska experiment för att öka förståelsen för naturvetenskapliga begrepp. 
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5.1 Vardagliga begrepp i förhållande till vetenskapliga begrepp i 
klassrumskommunikationen 
Om kopplingar mellan ord och betydelsen av att förstå begrepp i diskussioner i 
klassrummet skriver Stolpe och Degerman i en artikel i NorDiNa (2008 s.232). 
Författarna menar att det är viktigt att skilja på begrepp som kan anses som vardagliga 
och begrepp som hör till den vetenskapliga sfären för att eleverna inte skall blanda 
ihop dessa (Stolpe & Degerman 2008 s.234). Sambandet mellan vardagliga begrepp 
och vetenskapliga begrepp är, enligt Nilsson, central i elevernas 
begreppsförståelseutveckling. Detta samband är också något som Martins och Veiga 
pekar på (2001 s.71). Här menar författarna att det är mycket viktigt att pedagogen är 
öppen för de vardagliga begrepp som eleverna använder och att pedagogen i sin tur 
kan leda diskussionen med eleverna så att de kan koppla detta vardagliga begrepp till 
det naturvetenskapliga begreppet. Martins och Veiga skriver att användandet av 
vardagliga begrepp ökar elevernas vilja att lära sig de vetenskapliga begreppen (2001 
s.80). De beskriver ett exempel med vatten och hur elever redan i de yngre skolåren tar 
till sig vetenskapliga begrepp kring just vatten (Martins & Veiga s.73). I detta exempel 
belyser författarna hur eleverna får bekanta sig med vattnets betydelse för såväl 
levande organismer som för tillverkningsindustrin. Författarna menar här att vatten är 
så mycket mer än bara vatten och att eleverna utvecklar förståelsen för vatten som 
begrepp på ett djupare sätt genom dessa jämförelser.  
 
Förståelse för begrepp och att kunna koppla begrepp till naturvetenskap i vardagen är 
centralt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap enligt Stolpe och 
Degerman (2008 s.236). Även Glen och Dotgers studie om hur pedagoger använder 
begrepp i klassrummet visar att pedagogerna många gånger övervärderar vikten av att 
förstå det vetenskapliga begreppet för att få en djupare förståelse (Glen & Dotger 2001 
s.81). Här anser författarna att begreppsförståelsen inte nödvändigtvis behöver föregå 
de praktiska experimenten för att eleverna ska uppnå en djupare förståelse för ett 
naturvetenskapligt begrepp eller för själva fenomenet (Glen & Dotger 2009 s.76). Det 
viktiga är istället att i klassrumskommunikationen knyta ihop elevernas upplevelser 
med rätt begrepp. Studien, som bygger på tre pedagogers sätt att jobba med begrepp 
inom naturvetenskapens klassrum i årskurs 4, visar att pedagoger väljer sätt att 
presentera begrepp beroende på syftet. Glen och Dotger menar att pedagoger ibland 
tenderar till att göra begrepp inom naturvetenskapen till enbart ett ordförråd för att, till 
exempel, kunna slå upp ord i böckers innehållsförteckning (Glen & Dotger 2009 s.80). 
Glen och Dotgers anser även att det lätt blir en missuppfattning hos eleverna att 
vetenskap och att förstå vetenskapliga begrepp i stort sett uteslutande handlar om att 
hitta enkel fakta om aktuellt naturvetenskapligt fenomen istället för att själva vara en 
del av och få uppleva fenomenet i verkligheten genom experiment i klassrummet eller i 
naturen (Glen & Dotger 2001 s.81).  
 
Att det naturvetenskapliga innehållet under en lektion eller i en längre serie med 
planerade naturvetenskapliga lektioner tydliggörs genom aktiva samtal mellan elever 
och pedagoger eller mellan elever och elever framhåller också Löfgren, Schoultz, 
Johnsson och Östergaard i sin artikel Engagerande samtal i det naturvetenskapliga 
klassrummet (2014 s.143). Författarna påpekar här också vikten av att eleverna får vara 
tillsammans med någon som behärskar de aktuella begreppen för att lärande ska kunna 
ske (Löfgren m.fl. s.143).  
 
Stolpe och Degerman pekar även de på vikten av att elever har liknande kunskaper om 
ett begrepp för att det inte ska uppstå missförstånd i kommunikationen elever emellan 
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(2008 s.237). Samma påpekande gör även Daves (2004 s.693). Stolpe och Degerman 
menar också att det skulle underlätta för elevernas lärande om undervisningen startade 
på deras nivå och inte på en nivå över deras huvuden (Stolpe & Degerman 2008 
s.237).  
 
Det finns också faror med kommunikation elever emellan i det naturvetenskapliga 
klassrummet. Daves beskriver två av dessa i sin forskningsrapport Talk and learning in 
classroom science. Den ena faran är, enligt Daves, att elever i en diskussionsgrupp 
saknar den rätta förståelsen för ett begrepp och därigenom ger varandra felaktiga 
uppfattningar om aktuellt vetenskapligt begrepp eller fenomen (Daves 2004 s.683). 
Daves anser vidare, den andra faran, att elever inte är lärare och därigenom kan missa 
flera små steg i förklaringar av ett begrepp och att detta kan försvåra eller missleda 
inlärningen av aktuellt begrepp. För att undvika dessa faror anser Daves att pedagogen 
i klassrummet måste styra diskussionerna mellan eleverna och flika in med förklaringar 
av begrepp när eleverna i sina diskussioner är på väg åt fel håll eller helt har 
missuppfattat ett begrepp eller ett fenomen (Daves 2004 s.685). Daves pekar också på 
att en pedagog som jobbar med ”Thinking Together”, en gemensam diskussion där 
begrepp och fenomen diskuteras inför en lektion eller ett ämnesområde, får elever som 
enklare tar till sig begreppen när de senare dyker upp i undervisningen (Daves 2004 
s.686).   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det råder en bred enighet kring vikten av att ta till 
vara på elevers vardagliga uppfattningar om begrepp i undervisningen och att det är 
viktigt att dessa kommuniceras på ett korrekt sätt i klassrummet för att underlätta 
elevers utveckling av begreppsförståelsen. 
 
 

5.2 Tidig kontakt med begrepp och vikten av olika 
kommunikationsformer 
Att tidigt komma i kontakt med naturvetenskapliga begrepp och om att på en mycket 
enkel nivå beröra dessa redan i de yngre åldrarna skriver Isabel P. Martins och Luisa 
Veiga om i artikeln Early Science Education: Exploring familiar contexts to improve the 
understanding of some basic scientific concepts (2001). Författarna menar att det är viktigt för 
elevernas utvecklande av en naturvetenskaplig förståelse att de får komma i kontakt 
med begrepp som de inte känner till så tidigt som möjligt när de börjat skolan (Martins 
& Veiga 2001 s.71).  Martins och Veiga (2001 s.72) pekar också på en annan viktig 
faktor som talar för att det är bra för elever att tidigt komma i kontakt med 
naturvetenskapliga begrepp och det är följderna av att begrepp utelämnas i 
kommunikationen. Författarna beskriver här hur avsaknaden av begreppsförståelse 
kan göra att eleverna fjärmar sig från naturvetenskapen för att de upplever den som 
främmande och svårförstådd. Martins och Veiga menar att unga elever är mindre 
oroliga för att komma i kontakt med okända begrepp i skolan jämfört med äldre elever 
och att det av den anledningen är viktigt att begreppen kommer in tidigt i 
undervisningen (Martins & Veiga 2001 s.72).  
 
Diskussion om begrepp i klassrummet redan för de yngre barnen diskuteras också av 
Peter Loxley. Loxley menar att pedagogens sätt att beskriva begrepp och 
naturvetenskapliga fenomen har en avgörande betydelse för hur väl eleverna i yngre 
åldrar lär sig dessa begrepp och genom att lära sig ett berättande sätt kan pedagoger 
förenkla inlärningen av begrepp och naturvetenskapliga fenomen (Loxley 2009 s.1625). 
Loxley menar att utbildning i berättarteknik skulle kunna vara ett steg för pedagoger 
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att lättare nå ut till eleverna i det naturvetenskapliga klassrummet. Genom att bättra på 
sin berättarteknik skulle det, enligt Loxley, bli lättare för eleverna att koppla 
naturvetenskapliga begrepp till deras egna vardagliga uppfattningar om 
naturvetenskapliga fenomen (Loxley 2009 s.1625). 
 
Även trion Brorsson, Enghag och Engström påpekar i sin artikel Muntlig kommunikation 
under en lektion om energikällor vikten av att naturvetenskap tidigt kommuniceras på flera 
olika sätt för att nå en djupare förståelse. Brorsson, Enghag och Engström menar att 
eleverna, för att nå en högre kunskapsnivå, måste få komma i kontakt med mer 
avancerade begrepp, naturvetenskapliga fenomen och kopplingarna däremellan 
(Brorsson, Enghag & Engström 2005 s.60).  
 
Sammantaget kan sägas att det råder en samstämmighet kring uppfattningen att det är 
viktigt för elever att redan i yngre åldrar få bekanta sig med de naturvetenskapliga 
begreppen och att eleverna får chansen att kommunicera dessa på flera olika sätt i eller 
utanför klassrummet. 
 
 

5.3 Praktiskt arbete för ökad begreppsförståelse 
Pernilla Nilsson beskriver i sin artikel Barns kommunikation och lärande i fysik genom 
praktiska experiment hur elever genom diskussioner utvecklar begreppsförståelsen till att 
nå djupare nivåer och en bredare förståelse genom att föra in egna hypoteser i 
diskussioner kring utförda experiment eller kring diskussioner de haft i klassrummet 
(Nilsson 2005 s.68). Nilsson menar att eleverna i dessa diskussioner ofta söker en 
”överbyggande princip” som sammanfattar de olika nivåerna av begreppsförklaringar 
som respektive elev framfört. Nilsson menar att eleverna genom detta vågar gå utanför 
sina förutbestämda uppfattningar och därigenom nå en djupare förståelse för ett 
naturvetenskapligt fenomen (Nilsson 2005 s.68).  
 
Praktiska övningar för att förstå begrepp och för att engagera elever är enligt Nilssons 
(2005 s.67) ett bra sätt att få eleverna att aktivt delta i klassrumskommunikationen och 
att våga använda sig av tidigare okända begrepp inom naturvetenskapen. Nilsson 
menar att i dessa diskussioner där vardagsbegrepp som ”falla ner” kopplas till 
fysikaliska fenomen som ”gravitation” sker ett lärande där eleverna tydligt kan förstå 
de vetenskapliga begreppen just tack vare de praktiska övningar som genomförts.  
 
Även Martins och Veiga (2001 s.71) belyser vikten av att koppla begrepp till praktiska 
experiment. De menar att eleverna ska kunna relatera begreppen till sin omgivning och 
utveckla en förståelse baserad dels på sina egna erfarenheter och dels på de upplevelser 
av naturvetenskapliga fenomen de får genom praktiska experiment i skolan. Martins 
och Veiga menar vidare att denna förståelse är en förutsättning för eleverna för att 
kunna ställa frågor kopplat till det aktuella experimentet och på så sätt skaffa sig en 
djupare förståelse för fenomenet. Författarna pekar också på vikten av att eleverna 
redan i de första skolåren får komma i kontakt med naturvetenskapliga experiment 
kopplade till deras egen vardag (Martins & Veiga 2001 s.72).  
 
Samma slutsats drar Peter Loxley i sin studie av tre pedagogers sätt att framföra och 
lära ut naturvetenskapliga begrepp och kopplingar till naturvetenskapliga fenomen i de 
yngre skolåldrarna. Här visar studiens författare Peter Loxley på vikten av att låta 
eleverna interagera för att kunna koppla använda begrepp till naturvetenskapliga 
fenomen (Loxley 2009 s.1622). Loxley menar att hans fallstudier tydligt pekar på att 
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även elever i de yngre åldrarna är i behov av att få naturvetenskapliga fenomen visade 
och förklarade för sig på ett naturvetenskapligt sätt (Loxley 2009 s.1622).  
 
Praktiska lektioner där eleverna får prova sig fram och genom att försöka, misslyckas 
och sedan försöka igen leder till att eleverna får en förståelse för ett fenomen utan att 
kunna förklara begreppet som beskriver fenomenet (Loxley 2009 s.1624). Loxley 
menar att begreppsförståelsen kommer när man efter utförda försök diskuterar 
resultaten och kopplar dem till aktuella begrepp. Daves trycker även han på vikten av 
att uppleva naturvetenskapliga fenomen för att utveckla förståelsen för fenomenet i sig 
och förståelsen för begreppen (Daves 2004 s.684), Daves anser att vetenskapliga 
aktiviteter är ”ovärderliga” för elevernas begreppsförståelse.  
 
Det finns en tydlig röd tråd i berörd forskning kring vikten av att låta eleverna delta i 
såväl diskussioner som i praktiskt arbete för att på så sätt utveckla sin 
begreppsförståelse.  
 
 
 

6 Diskussion 
Diskussionsavsnittet redogör för såväl metoddiskussion, där för och nackdelar med vald 
metod diskuteras, som för resultatdiskussion, där studiens resultat diskuteras i 
förhållande till aktuell läroplan och i förhållande till vad som framgått i den här 
studiens bakgrundsavsnitt.  
 
 

6.1 Metoddiskussion 
Här diskuteras styrkor och svagheter med den här studiens metodval och en samlad 
bedömning av studiens validitet och reliabilitet redovisas.  
 
Att vald metod innefattar sökord på såväl svenska som engelska har gjort att 
sökresultatet genererat litteratur från såväl Sverige som USA och Storbritannien samt 
från andra länder men där litteraturen är författad på engelska. Att forskningen som 
denna studie bygger på besitter denna geografiska bredd kan ses som en av metodens 
styrkor.  
 
En annan styrka med denna metod och som är till fördel för studiens validitet är den 
systematik som använts för att sortera ut den slutgiltigt valda litteraturen. En 
systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.27) 
bygger på tydlighet i beskrivandet av urvalskriterier och metod, att det finns en klar 
sökstrategi och att de inkluderade studierna tydligt redovisas. Dessutom har mycket tid 
lagts på att välja sökord, värdera resultaten och på att leta efter eventuella brister i 
sökningarna vilket också är en styrka i utförandet av vald metod. 
 
Att samtlig vald litteratur i denna studie genomgått peer review, det vill säga att den är 
granskad av minst två oberoende forskare (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.62), hålls också som en av studiens styrkor. Även den kvalitetsgranskning som 
studien gått igenom bidrar till studiens trovärdighet. Kvalitetsgranskningen ses som en 
av grundpelarna i den här typen av studier och gör att validiteten och reliabiliteten hålls 
på en hög nivå. Kvalitetsgranskningen visar att studien gått systematiskt tillväga och att 
en läsare lätt ska kunna kontrollera det som står i studien.  
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En av svagheterna med denna studie kan vara att all aktuell forskning i valt ämne inte 
finns med i studien. Detta kan bero på några olika orsaker. En anledning är att de 
avgränsningar som gjorts, till exempel att välja resultat från sökmotorn Summon, där 
sökmotorn Eric (Proquest) ingår, och inte söka explicit på Eric, skulle kunna vara en 
anledning till att studier relevanta för denna studie missats. En annan anledning kan 
vara att inga avhandlingar hittats utan studien är baserad uteslutande på artiklar och 
forskningsrapporter. Här har även tidsaspekten spelat en roll då denna studie utförts 
under den begränsade tidsrymd som ett examensarbete ger. Av den anledningen har 
inga referenssökningar genomförts och av samma anledning har ”fulltext”, det vill säga 
att den litteratur som kommer upp som svar i en sökning också finns att ladda ner i sitt 
fulla format, varit en avgränsning. Dessa två anledningar sammantaget betyder troligen 
att viss relevant litteratur missats i denna studie. Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström påpekar dock att det ofta är omöjligt att få med all relevant litteratur (2013 
s.31).  
 
En annan svaghet som kan påverka studiens reliabilitet är att det varit svårt att 
kontrollera vald litteratur när det gäller replikerbarheten då de flesta av artiklarna har 
en mycket kort metoddel och där beskrivning av tillvägagångssätt oftast saknas. Valet 
att enbart läsa de 100 första titlarna vid träffar över 100 titlar kan också vara en orsak 
till eventuell missad forskning. Likaså det faktum att enbart läsa titlarna och göra en 
första sortering redan där kan påverka resultatet negativt i den bemärkelsen att viss 
aktuell forskning kan falla bort. Dessa val har gjorts då tiden varit för knapp för att 
göra fullständiga sökningar över hela spektrumet. 
 
En direkt svaghet med studien är bristen på etisk granskning i så många artiklar. Med 
utförd etisk granskning hade studiens trovärdighet ökat ytterligare. För att stärka 
trovärdigheten gjordes därför en noggrann kontroll av valda studiers metodval, syfte i 
förhållande till denna studies frågeställning, källhänvisningar samt att vald studie skall 
vara tidsaktuell. En av studiens artiklar, Stolpe och Stadig Degerman, går utanför den 
här studiens valda fokusområde då den riktar sig mot studenter och inte mot årskurs 1-
8, något som också kan ses som en svaghet men styrkan med den studien är att den 
visar på vikten av att eleverna har grunderna inom begrepp med sig upp i åldrarna. 
 
Sammantaget kan denna studies validitet och reliabilitet bedömas som god men med 
mer tid till förfogande hade studien kunnat utföras på ett mer ingående sätt och 
därmed kunnat bedömas som mycket god.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna del av studien diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrunden och i 
förhållande till aktuella styrdokument. Dessutom besvaras studiens syfte och 
frågeställningar. 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ta reda på vad aktuell forskning 
säger om vikten av användandet av naturvetenskapliga begrepp och det 
naturvetenskapliga språket i den klassrumskommunikation som elever i årskurs 1-8 
kommer i kontakt med. Studien sökte svar på följande frågeställning: 

 
Hur kan begreppsanvändning i olika former i klassrummet i årskurs 1-8 påverka 
elevernas förståelse för naturvetenskapliga fenomen?  
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6.2.1 Studiens funna teman 
I kvalitetsanalysen av denna studies valda litteratur framkom tre teman utifrån studiens 
syfte och frågeställning om begreppsbildning som sedan använts som rubriker i såväl 
resultat- som diskussionsdel. Det första temat behandlar vardagliga begrepp i förhållande till 
vetenskapliga begrepp i klassrumskommunikationen. Det andra temat rör elevers tidiga 
kontakt med begrepp och vikten av olika kommunikationsformer och verkningarna av detta och 
det tredje temat beskriver praktiskt arbete för ökad begreppsförståelse.  
 

6.2.2 Vardagliga begrepp i förhållande till vetenskapliga 
Resultatet visar att det är viktigt att låta eleverna få möjlighet att koppla 
vardagsbegrepp till de naturvetenskapliga begreppen för att därigenom få en djupare 
förståelse för själva begreppen (Stolpe & Degerman 2008 s.232, Martins & Veiga 2001 
s.71, Loxley 2009 s.1622, Nilsson 2005 s.68, Brorsson, Enghag & Engström 2005 
s.60). Detta framkommer också som en viktig faktor när det gäller elever i de yngre 
åldrarna. Det är viktigt att redan i de yngre åldrarna tillvarata elevernas tolkningar av 
begrepp i undervisningen och koppla dessa till de naturvetenskapliga begreppen när 
dessa förekommer i undervisningen (Stolpe & Degerman 2008 s.232, Martins & Veiga 
2001 s.71, Loxley 2009 s.1622, Nilsson 2005 s.68, Brorsson, Enghag & Engström 2005 
s.60). Lundin och Gunnarssons exempel med begreppet sur och dess fyra olika 
innebörder är ett bra exempel på hur ett begrepp lätt skulle kunna misstolkas (Lundin 
& Gunnarsson 2010 s.69).  
 
Resultatet visar också att en ökad begreppsförståelse även ger en ökad förståelse för 
själva fenomenet som studeras, något som även framhålls av Lemke (1990 s.11). 
Vikten av detta påpekas också av Svanelid (2014 s.56) och Skolverket (Skolverket 
2012b s.1). Kombinationen av att använda begreppet och att förstå begreppet är 
central för elevens utveckling av begreppsförståelse (Lemke 1990 s.11).  
 
När det gäller hur pedagoger ska kommunicera med sina elever så säger resultatet att 
pedagoger bör kommunicera på den nivå som eleverna befinner sig när de inleder ett 
undervisningsblock (Loxley 2009 s.1625, Stolpe & Degerman 2008 s.237). För 
elevernas utveckling av sin begreppsförståelse måste det till en kommunikation på 
deras nivå och som sedan gradvis stegras och hela tiden under uppsikt av pedagogen i 
klassrummet för att minimera risken att felaktiga tolkningar av begrepp sprids. 
Diskussionen i klassrummet lyfts genomgående fram som central och Skolverket 
skriver också om vikten av diskussion för att utveckla begreppsförmågan hos eleverna 
(Skolverket 2011b s.10). För att kunna behärska ett begrepp så måste eleverna kunna 
relatera aktuellt begrepp till andra begrepp inom naturvetenskapen (Svanelid 2014 s.55) 
och detta görs bäst genom kommunikation i klassrummet. Förståelsen för det elever 
kommunicerar är en central del i utveckling av begreppsförståelse (Lemke 1990 s.11, 
Schoultz 2002 s.48-51). Risken är annars att kunskapen som eleverna har om ett 
begrepp förblir en klassrumskunskap som inte kan appliceras i det vardagen. 
 
Det finns, som nämnts ovan, också fallgropar i undervisning som bygger på fri 
kommunikation i klassrummet. Som pedagog är det mycket viktigt att lyssna av 
elevernas diskussioner med varandra för att inte elevers misstolkningar av begrepp 
sprids i klassrummet och blir till allmän (felaktig) kunskap (Löfgren m.fl.s.143, Daves 
2004 s.683-686, Stolpe & Degerman 2008 s.237).  
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6.2.3 Tidig kontakt med begrepp och olika kommunikationsformer 
Att låta eleverna interagera kommunikativt redan i yngre åldrar i det naturvetenskapliga 
klassrummet lyfts fram av flera författare på flera olika sätt. Även elever i yngre åldrar 
behöver se och uppleva det naturvetenskapliga fenomen som behandlas i 
undervisningen för att utveckla en djupare förståelse för såväl begrepp som fenomen 
(Loxley 2009 s.1622). Att ställa egna hypoteser kring fenomen och sedan diskutera 
dessa i klassrummet utvecklar en djupare begreppsförståelse (Nilsson 2005 s.68-71, 
(Schoultz 2002 s.43-46). Detta stöds också av Brorsson, Enghag och Engström (2005 
s.60)som pekar på att eleverna bör få komma i kontakt med naturvetenskapliga 
fenomen på flera olika kommunikativa sätt i klassrummet. Det finns alltså ingen 
anledning för en pedagog att utelämna vetenskapliga begrepp i diskussion med elever i 
yngre åldrar. Tvärtom stöder all forskning som den här studien bygger på tesen att det 
är bra för elever att tidigt komma i kontakt med de vetenskapliga begreppen förutsatt 
att de kommer med en relevant och korrekt förklaring (Thulin 2011 s.91). Samtalet är 
viktig för den förståelsen (Säljö & Wyndhamn 2002 s.24) och samtal är också grunden 
för att kunna visa att man förstår begrepp (Skolverket 2011b s.10).  
 

6.2.4 Praktiskt arbete för ökad begreppsförståelse 
Den här studiens resultat pekar också på betydelsen av att jobba med praktiska 
övningar i det naturvetenskapliga klassrummet (Nilsson 2005 s.67, Martins & Veiga 
2001 s.71, Daves 2004 s.684). Under praktiska övningar utvecklas begreppsförmågan 
och just begreppsförmågan lyfts fram i läroplanen för varje naturvetenskapligt ämne 
(Skolverket 2011a s.144).   
 
Att låta eleverna själva sätta ord på upplevda saker kring ett naturvetenskapligt 
fenomen utvecklar också begreppsförståelsen och tar den till djupare nivåer 
(Skolverket 2011b s.10).  
 
Förståelse för utförda experiment är också en grundorsak till elevers vilja att delta i en 
diskussion. Ökad förståelse ger ökad lust att delta i diskussionen (Loxley 2009 s.1622-
1626, Daves 2004 s.683-686, Martins & Veiga 2001 s.71-72). Den här kopplingen är 
mycket viktig då elevers vilja och motivation i mångt och mycket styr graden av 
inlärning (Skolverket 2011b s.31). Görs detta så minskar också risken för felaktiga 
kopplingar mellan begrepp och fenomen. I en praktisk arbetssituation lär sig eleverna 
rätt betydelse av ett begrepp i förhållande till det studerade naturvetenskapliga 
fenomenet, jämför begreppet sur (Lundin & Gunnarsson 2010 s.69).  
 
 
 

7 Slutsats 
Slutsatsen av den här studien är att det råder en bred enighet om att 
begreppsanvändningen är central för elevernas förmåga att utveckla sin 
begreppsförståelse och för att vidareutveckla sina kunskaper om aktuellt 
naturvetenskapligt fenomen. En annan slutsats är att pedagogen i klassrummet 
behöver styra diskussionerna och ta till vara på elevernas förkunskaper och 
uppfattningar om ett begrepp för att sedan koppla detta till det naturvetenskapliga 
begreppet för att eleverna på det sättet lättare kan utveckla sin begreppsförmåga.  
 
Att låta elever interagera i undervisningen både kommunikativt och praktiskt är också 
en slutsats som den här studien visar. Genom att använda praktiska experiment 
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uppstår också en naturligare diskussion kring begrepp i klassrummet som utvecklar en 
djupare förståelse för aktuellt begrepp hos eleverna. Denna förståelse påverkar också 
lusten hos eleverna att agera och kommunicera det naturvetenskapliga innehållet i 
klassrummet.  
 
Ytterligare en slutsats av denna studie är att det skulle vara välgörande för forskningen 
om ytterligare studier av ämnet i Sverige, baserat på den svenska skolan, fanns att tillgå. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.15) skriver att svensk forskning 
inom utbildningsvetenskap är på uppåtgående. Om det funnits fler litteraturstudier att 
tillgå hade det också funnits fler möjligheter att forska vidare i ämnet.  
 
 
 

8 Förslag till vidare forskning 
Då den här studien riktat in sig på själva begreppsanvändandet och följderna av det 
och inte specifikt på pedagogernas syn på sin egen begreppsanvändning i förhållande 
till hur de faktiskt använder begrepp i sin undervisning så skulle det vara intressant att 
undersöka hur lärare ser på sitt eget begreppsanvändande och jämföra detta med hur 
de använder begrepp i verkligheten.  
Då resultatet av den här studien tydligt visar hur viktigt begreppsanvändandet är så är 
en intressant frågeställning också om pedagoger är medvetna om vikten av 
begreppsanvändning i det naturvetenskapliga klassrummet? Och om de inte är 
medvetna om vikten av detta, hur ska man få dem medvetna om detta faktum? 
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