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Abstract: Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare ser på 
begreppsanvändning i NO-undervisningen och hur de ser på sitt eget användande av 
begrepp i undervisningen. Studien visar att lärare sällan planerar specifikt för 
begreppsanvändning i undervisningen. Lärarna anger i studien att de jobbar med 
begrepp genom att diskutera dessa i klassrummet när de dyker upp.  
 
Tidsbrist anges ofta som orsak till att inte ta reda på elevers förkunskaper, något som 
enligt många forskare anses vara en framgångsfaktor i undervisningen av 
naturvetenskapliga fenomen och dess begrepp. I studien framkom att det finns en 
medvetenhet hos lärarna kring vikten av att koppla elevers förkunskaper till det 
naturvetenskapliga språket och aktuella begrepp men att lärarna i denna undersökning 
inte genomför detta i den utsträckning de önskar på grund av bristande tid.  
 
Studien visar också en medvetenhet hos lärarna om vikten av att diskutera begrepp och 
fenomen i det naturvetenskapliga klassrummet men även i den frågan återkommer 
lärare till tidsbrist som orsak till att begrepp inte diskuteras i den utsträckning som 
lärarna önskade.  
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1 Inledning  
Inom de naturorienterande ämnena förekommer mängder med begrepp. För att 
utveckla en förståelse för dessa begrepp och kunna koppla dem till vardagliga 
naturvetenskapliga upplevelser krävs att begreppen förklaras i ett socialt sammanhang 
som eleverna känner till (Skolverket 2012a s.86). I ett tidigare examensarbete (Eriksson 
2015) framkom via en systematisk litteraturstudie att det råder en bred enighet om att 
begreppsanvändningen är central när det gäller elevers möjligheter att utveckla 
förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Studien visar också att pedagogen i 
klassrummet bör styra undervisningen för att ta vara på elevernas förförståelse för 
aktuella begrepp (Eriksson 2015). Det sociokulturella spelet i klassrummet anses som 
den viktigaste faktorn för såväl elevers lärande (Säljö & Wyndhamn 2002 s.24) som för 
elevernas utvecklande av begreppsförståelse (Höst 2013 s.1). 
 
Skolverket skriver i kursplanerna för biologi, fysik och kemi att eleverna ska ges 
möjlighet att förstå sin omgivning ur ett naturvetenskapligt perspektiv (Skolverket 
2011a s.111, s127, s144). Skolverket beskriver här även att eleverna ska kunna använda 
sig av begrepp från dessa tre naturorienterande ämnen. I ett tidigare examensarbete 
(Eriksson 2015) beskrivs hur läroplanerna genom åren succesivt lyft fram 
begreppsanvändandet från att inte ha förekommit alls i gällande styrdokument 
(Skolöverstyrelsen 1969) till att vara betonad del i undervisningen (Skolverket 2011a). 
 
Betoningen av naturvetenskapliga begrepp har alltså blivit mer central genom åren i de 
styrdokument som lärare jobbar efter. I den tidigare systematiska litteraturstudien 
(Eriksson 2015) framkom hur viktigt det är att lärare jobbar aktivt med 
begreppsförståelse och med att koppla naturvetenskapliga begrepp till de tillvardagliga 
begrepp som eleverna kan relatera till. Den här studien belyser lärares syn på 
begreppsanvändning i undervisningen.  
 
Erfarenheterna från examensarbete 1 (Eriksson 2015) gav mig också insikten att 
forskning på svenska om hur lärarna ser på sin egen undervisning när det kommer till 
begreppsanvändning inom det naturvetenskapliga spektret är knapphändiga. Min avsikt 
är att den här studien ska bidra till en ökad förståelse gällande lärares syn på sitt 
användande av naturvetenskapliga begrepp i det naturvetenskapliga klassrummet. 
Dessutom ämnar studien belysa om dessa lärare är medvetna om vikten av att jobba 
med begrepp och att koppla dessa till elevers vardagliga språk och till elevers tidiga 
uppfattningar om begrepp kring naturvetenskapliga fenomen. 
 
 

2 Bakgrund 
I det här avsnittet beskrivs orden begrepp, naturvetenskap och begreppsförståelse, vad 
läroplanen säger om begrepp och begreppsförståelse. Vidare ges en sammanfattning 
från min litteraturstudie Begreppskommunikation i klassrummet (Eriksson 2015) som ligger 
till grund för den här studiens syfte och frågeställning i en teoretisk bakgrund. Den 
studien visade att det är av stor vikt att eleverna får koppla sina tidiga erfarenheter till 
aktuellt naturvetenskapligt fenomen. Dessutom visade studien att lärarens roll i 
klassrummet är central för elevernas möjlighet att utveckla begreppsförståelse. Vidare 
redogörs för en del av forskningen om begreppsförståelse. Det naturvetenskapliga 
språket och lärarens roll beskrivs också i det här avsnittet liksom kommunikationens 
betydelse.  
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2.1 Begrepp 
Här klargörs vad olika begrepp som spelar en central roll i den här studien betyder då 
begrepp ibland kan blandas ihop med vardagliga ord. Om inget annat anges är det också 
dessa beskrivningar som denna studie använt sig av i tolkningen av begreppen.  
 

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). En något enklare beskrivning av 
ordet görs av Svanelid (2014 s.54) där han skriver ”ett ord som klassificerar, 
kategoriserar och definierar fakta som hänger ihop”.  
 
Vardagsbegrepp används för att beskriva ord eller meningar som i vardagligt tal 
används istället för det naturvetenskapliga begreppet.  
 

2.1.2 Naturvetenskap 
Naturvetenskap inom skolväsendet handlar om ämnena biologi, fysik och kemi. I 
ämnesbeskrivningarna skriver Skolverket (2011 s.111) att ”Naturvetenskapen har sitt 
ursprung i människans nyfikenhet och behöv av att veta mer om sig själv och sin 
omvärld”. Enligt Nationalencyklopedin är naturvetenskap ”den sammanfattande 
benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar” 
(Nationalencyklopedin 2015a). I den här studien används ordet i den betydelsen.  
 

2.1.3 Begreppsförståelse 
Enligt Svanelid (2014 s.55) måste tre krav tillgodoses för att man ska kunna säga att 
begreppsförståelse uppstått. Som individ ska man 1 känna till betydelsen av begreppet, 
2 kunna använda sig av begreppet i nya sammanhang och 3 kunna relatera aktuellt 
begrepp till andra begrepp.  
 
Schoultz (2000 s.75) skriver att för att förstå naturvetenskapen ska man inte bara känna 
till själva begreppen utan även ha en förståelse för de ”begreppsliga strukturer” som 
krävs för att man språkligt ska kunna använda sig av dessa i resonemang om 
naturvetenskapliga händelser.  
 
Skolverket (2012b s.1) skriver, liksom Schoultz, att det är viktigt att lära sig språket 
kring begreppen för att förstå själva begreppet.  
 

2.1.4 Det naturvetenskapliga språket 
Skolverket (2012b s.1) skriver ”att lära sig språkanvändning i ett naturvetenskapligt 
sammanhang är en del av att lära sig naturvetenskap”. Skolverket påpekar här att det 
naturvetenskapliga språket inte enbart är det skrivna eller talade språket utan också det 
som syns i experiment och visas i diagram. Att lära sig både skrivna och oskrivna regler 
kring det naturvetenskapliga språket och att medvetandegöra att det finns en skillnad 
mellan ett vardagligt språkbruk och det naturvetenskapliga språket är enligt Skolverket 
viktigt för att elever ska utveckla en förståelse för naturvetenskapen och dess fenomen.  
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2.1.5 Praktiskt arbete 
Med praktiskt arbete avses i denna studie laborationer, experiment eller 
utomhuspedagogik där någonting studerats.  
 
 

2.2 Forskning om begreppsförståelse 
Fram till slutet av 1900-talet gjordes en stor del av forskningen kring begreppsförståelse 
ur ett konstruktivistiskt perspektiv (Helldén 2009 s.28), i den här studien representerade 
av bland annat Duit och Treagust samt Björn Andersson. När forskningen under 
början av 2000-talet i högre grad gled över på en forskning byggd mer på det 
sociokulturella perspektivet höjdes röster, bland annat från Duit och Tregust (Helldén 
2009 s.28-29), att en kombination av dessa båda perspektiv kan vara det bästa för 
elevers möjlighet att utveckla begreppsförståelse. Jakobson (2009 s.6) skriver att 
”oavsett perspektiv betonas vikten av elevers aktiva deltagande”. Jakobson anser vidare 
att för konstruktivister är begreppsförståelsen i fokus medan det hos företrädarna för 
pragmatism, social konstruktivism och sociokulturella perspektiv anses vara i möten 
med andra och i samtalen som lärandet sker (Jakobson 2009 s.6). 
 
Schoultz skriver om nomotetiska och ideografiska studier (2000 s.40-41). En 
nomotetisk studie jämför individens kunskap med den gällande normen i diskussionen 
kring ett naturvetenskapligt fenomen. I en ideografisk studie försöker man tolka 
individens förståelse utifrån individens egna förklaringar kring aktuellt fenomen. Enligt 
Schoultz (2000 s.43) kan man se en tydlig förskjutning av begreppsforskningen från att 
tidigare haft tyngdpunkten på den nomotetiska sidan till att ha tyngdpunkten på den 
ideografiska sidan. Schoultz (2000 s.53) sammanfattar den forskning han studerat kring 
begreppsförståelse med att konstatera att elever har en uppfattning om 
naturvetenskapliga fenomen långt innan de kommer i kontakt med själva begreppet 
eller begreppen som beskriver detta fenomen. Schoultz skriver vidare att dessa 
uppfattningar som elever skaffat sig i tidig ålder är starka och svåra att ändra på. 
Schoultz visar detta i sin forskning genom intervjuer med barn där han belyser hur barn 
redan i unga åldrar kan beskriva fenomen utan att kunna de naturvetenskapliga 
begreppen (Schoultz 2000). 
 
Skolverket (2012b s.1) påpekar vikten av att lära sig det naturvetenskapliga språket för 
att kunna tillgodogöra sig kunskaper inom naturvetenskapen. Skolverket påpekar här 
att användandet av detta språk bäst sker i ”den kultur där det används”.  
 
Kopplingen mellan praktik och teori i syfte att förklara begrepp belyses av flera 
forskare. Andersson (2008 s.26) skriver om Vygotskijs tankar kring begreppsförståelse 
där Vygotskij ansåg att skolan genom sin begreppsundervisning kunde bidra till elevers 
ökade insikt rent teoretiskt. För att detta skall ske ansåg Vygotskij, enligt Andersson 
(2008 s.26), att teori och praktik måste förenas.  
 
Skolverket (2013 s.1) pekar på vikten av att ta reda på elevers förkunskaper för att 
läraren ska veta på vilken nivå undervisningen ska inledas. Detta kan, enligt Skolverket, 
göras på ett enkelt sätt, genom att ge eleverna några inledande frågor. Trots att lärare 
är medvetna om vikten av att ta reda på elevernas förkunskaper görs detta sällan. Oftast 
åberopas tidsbrist som orsak till att inte göra detta. Andersson (2008 s.20) går också in 
på hur viktigt det är att ta vara på elevers vardagsföreställningar och att följderna av att 
detta inte sker blir att eleverna glömmer bort de naturvetenskapliga begreppen och har 
kvar sina vardagsföreställningar.  
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I ovanstående text belyser Skolverket även vikten av att eleverna får sina tidiga 
uppfattningar utmanade. Som exempel nämns att eleverna kan få förutspå vad som ska 
hända i ett experiment och sedan tar läraren diskussionen därifrån och eleverna får då 
möjligheten att skapa sig en ny förklaring, förutsatt att det de förutspått inte stämde.  
 
Treagust (Skolverket 2013 s.1) anser att de tre viktigaste faktorerna som påverkar 
elevers begreppsförståelse och möjlighet att lära in begrepp är; elevernas förkunskaper, 
elevernas syn på världen och elevernas motivation. Treagust påpekar här att elevernas 
syn på världen kan vara avgörande för hur en lärare ska angripa ett ämnesområde. 
Treagust nämner ett exempel med elektricitet där en elev kan tro att elektricitet är en 
materia i rörelse och inte en pågående rörelse hos elektroner1. Här krävs enligt Treagust 
mer än vanlig undervisning för att elevens förståelse ska kunna ändras. Ett sätta göra 
detta på kan vara med hjälp av analogier. Analogier för att nå begreppsförståelse 
innebär enligt Treagust (Skolverket 2013 s.1) att man liknar det begrepp eleverna ska 
lära sig med något som de redan känner till. Genom att göra detta kan eleverna, tack 
vare något de redan känner till, bilda sig en uppfattning om det begrepp som de ska 
lära sig.  
 
Duit och Treagust har studerat begreppsforskningens relativt korta historia och 
anmärker på att forskningen i sin linda, under sent 70-tal och tidigt 80-tal, nästan 
uteslutande handlade om missuppfattningar (Duit och Treagust 2003 s.3-6). Duit och 
Treagust menar att ordet missuppfattningar i sig så starkt påtalar något felaktigt och att 
termen alternativ uppfattning på ett bättre sätt uttrycker detta. Duit och Treagust menar 
här att dessa alternativa uppfattningar kan vara till hjälp för elever i deras 
begreppsförståelseutveckling. Duit och Treagust pekar också på att eleverna skapat sina 
egna uppfattningar om begrepp baserat på deras egna erfarenheter och att denna 
förståelse inte alltid överensstämmer med den naturvetenskapliga bilden. Duit och 
Treagust säger också att undervisningen ofta inte når fram då läraren i för hög 
utsträckning fokuserar på att lära ut den naturvetenskapliga beskrivningen utan att 
koppla det till elevernas erfarenheter.  
 
Vetenskapliga begrepp kan användas i flera olika syften. Glen och Dotger (2009 s.80) 
pekar på hur begrepp används som ett ord i ett ordförråd medan Daves (2004 s.684-
686) beskriver syftet med begrepp som en benämning på fenomen eller processer. 
Stolpe och Degerman (2008 s.236) och Martins och Veiga (2001 s.80) å sin sida 
beskriver att syftet med begrepp är att knyta samman elevers tidigare erfarenheter med 
aktuellt begrepp.  
 
 

2.3 Vad läroplanen säger om begrepp 
För att erhålla betyget E i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi krävs i 
årskurs 6 detta av eleverna enligt nuvarande läroplan: 

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

                                                           
1 Elektronen har en massa, här avses elektriciteten som helhet. Att eleverna kan tro att elektricitet som 
helhet är en massa i rörelse. 
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Fysik: Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det 
genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp 
(Skolverket 2011 s.133). 
Kemi: 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 (Skolverket 2011 
s.149). 

Viss användning av begrepp innebär ändå att eleverna ska känna till en hel del 
begrepp från dessa tre ämnens områden. Naturvetenskapen är full av begrepp och i 
syftesdelen för biologi står: 
 Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
 med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur  dessa utvecklas i 
 samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. 
 (Skolverket 2011 s.111). 
Här påpekas också att skolan ska ge eleverna möjlighet att kunna skilja på ett 
naturvetenskapligt synsätt på omvärlden och ”andra sätt att skildra omvärlden” 
(Skolverket 2011 s.111).  
 
Dessa formuleringar som hämtats från ämnet biologi finns ordagrant i såväl ämnet fysik 
som i ämnet kemi (Skolverket 2011 s.127 och s.144). 
 
 

2.4 Teoretisk bakgrund om lärande 
I det här avsnittet redovisas några olika teorier kring lärande som förekommer i denna 
studie. Sociokulturellt lärande, konstruktivistiskt lärande, pragmatismen och slutligen 
behaviorismen förklaras. Dessa är relevanta för studien då de återkommer som uttryck 
senare i studien. Dessutom sammanfattas kort den litteraturstudie (Eriksson 2015) som 
denna studie till viss del bygger på. Sociokulturellt lärande är det perspektiv som ligger 
till grund för denna studie. Förklaringen av de övriga tre perspektiven i detta avsnitt 
finns med för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika perspektiven. 
 

2.4.1 Sociokulturellt lärande 
Sociokulturellt lärande är någonting som många forskare inom pedagogik refererar till. 
Ofta refereras då till Vygotskij och hans teorier kring lärandet i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Vygotskij menade att människan ständigt befinner sig i en lärande 
situation. Att man alltid lär sig av sin omgivning och av sina medmänniskor. Således lär 
sig elever såväl i strukturerade lärmiljöer som skolsalar, men även i alla andra sociala 
sammanhang. Vygotskij ansåg att kunskap skapas i möten mellan människor och i deras 
kommunikation där språket är den viktigaste funktionen (Säljö 2010 s.188-189).  
 
Överfört till verksamheten i skolan så anser Vygotskij att den enskilt viktigaste faktorn 
för lärande är samtalet i klassrummet. Det sociokulturella perspektivets inflytande har 
ökat markant under de senaste två decennierna. Enligt Säljö (2010 s.193) beror denna 
ökning delvis på det allt mer globaliserade samhälle som vi lever i och som tvingar 
individerna till möten där de olika erfarenheterna två individer från skilda delar av 
världen har ger ett tvåvägslärande som är av stor betydelse för respektive individs 
utvecklande av sin omvärldsförståelse.  
 
Vygotskijs teoriers huvudtema är kulturens och den sociala interaktionens betydelse. 
Han menar vidare att det inte finns några ”genetiska rötter” (Schoultz 2000 s.17) mellan 
tanke och språk utan de utvecklas i viss utsträckning var för sig. Han menade vidare att 
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språket i första hand är till för att kommunicera med och inte till för att beskriva världen 
”i abstrakt form” (Schoultz 2000 s.17).  
 

2.4.2 Kognitivistiskt lärande 
Kognitivistiskt lärande (konstruktivistiskt lärande används också som uttryck för 
kognitivistiskt lärande) handlar om det mer individualistiska lärandet och att lärandet 
sker när individen själv utforskar sin omgivning och själv bildar sig en uppfattning om 
till exempel ett naturvetenskapligt fenomen. Föregångaren inom denna teori var Piaget 
och denna teori hade stor betydelse för de läroplaner som skrevs på 60- och 70-talet 
(Säljö 2010 s.157).  
 
Teorin bygger på att individen är en ”informationsbehandlande varelse (Säljö 2010 
s.157, Andersson 2008 s.17-18). Säljö menar här att lärandet i ett konstruktivistiskt 
perspektiv betyder att individen lär sig genom att ta emot information, bearbeta den 
och sedan kombinera den med information som individen besitter sedan tidigare. 
Andersson påpekar Piagets syn på intelligens som ett biologiskt ”organ” (Andersson 
2008 s.19). Denna teori förespråkar också repetitivt lärande.  
 

2.4.3 Pragmatiskt lärande 
I det pragmatiska lärandet ställs kunskap i förhållande till nyttan av kunskapen. 
Kunskap är alltså bara kunskap om individen får användningen för den för att lösa 
situationer som individen ställs inför i möten med andra individer eller i andra 
situationer som individen behöver hantera (Säljö 2010 s.175).  
 
En av pragmatismens föregångare och en som haft stort inflytande på skolreformer i 
Sverige under 1900-talet var Dewey. Dewey ansåg, enligt Säljö (2010 s.175) att det inte 
går att skilja på teori och praktik. Pragmatismen bygger på att teoretiska kunskaper 
måste kunna omsättas i praktiken och praktiska kunskaper måste kompletteras med 
teoretiska kunskaper för att man ska kunna säga att kunskap finns. 
 

2.4.4 Behavioristiskt lärande 
Behaviorismen förklaras oftast med att lärandet sker, förstärks och förklaras via 
betingade händelser. Enligt behaviorismen kan man säga att individen är programmerad 
av sin omgivning och av de intryck som individen utsätts för (Säljö 2010 s.153). 
Behaviorismen var stark i mitten på 1900-talet och inom framförallt 
tillverkningsindustrin anammades det behavioristiska lärandet i och med dess många 
repetitiva moment. Idag anses inte det behavioristiska lärandet vara särskilt anpassat 
för skolan (Säljö 2010 s.153) då lärandet i skolan i betydligt högre utsträckning bygger 
på det sociokulturella perspektivet.  
 

2.4.5 Litteraturstudie som grund 
Den litteraturstudie (Eriksson2015) som ligger till grund för den här studiens syfte och 
frågeställningar studerade hur begreppsanvändning i klassrummet påverkar elevernas 
möjlighet att utveckla en förståelse för aktuellt naturvetenskapligt fenomen. Studiens 
resultat pekar på att det är av största vikt att eleverna får koppla naturvetenskapliga 
begrepp till sina egna vardagliga uppfattningar om begrepp (Loxley 2009 s.1622, 
Nilsson 2005 s.68-71, Schoultz 2002 s.43-46).  
 
Studien visar också att läraren har en central roll i detta då denne bör tillvarata dessa 
vardagliga begrepp hos eleverna och hjälpa dem att koppla dem till de 
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naturvetenskapliga begreppen för att undvika missförstånd hos eleverna (Stolpe & 
Degerman 2008 s.234, Martins & Veiga 2001 s.71). Vidare framkom i studien att 
praktiskt arbete underlättar elevernas begreppsförståelse förutsatt att det praktiska 
arbetet efterföljs av diskussioner i klassrummet där begreppen kopplas till det man 
jobbat med (Loxley 2009 s.1624, Daves 2004 s.684, Nilsson 2005 s.67).  
 
Ytterligare en punkt som framkom i studien var vikten av att eleverna tidigt får komma 
i kontakt med de naturvetenskapliga begreppen som beskriver ett fenomen (Martins & 
Veiga 2001 s.71, Loxley 2009 s.1625).  
 
 

2.5 Naturvetenskapens språk och det vardagliga språket 
Det naturvetenskapliga språket i sig kan vara ett stort hinder för elevers möjlighet att 
förstå sin omgivning sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det finns en stor mängd 
begrepp som används i det naturvetenskapliga språket och för att kunna besitta 
kunskaper om ett naturvetenskapligt fenomen så måste eleverna också ha kunskaper 
och förståelse för det aktuella begreppet rent språkligt (Wellington & Osbourne 2001 
s.2).  
 
Ett stort hinder för elever kan vara ord som betyder en sak i vardagligt tal och en annan 
sak i det naturvetenskapliga klassrummet. Ett ofta använt exempel inom forskningen 
är ordet sur. Marken är sur i betydelsen våt, sjön är sur när man mäter pH-värdet, när 
någon är på dåligt humör är man sur (Lundin & Gunnarsson 2010 s.69). Detta skriver 
också Skolverket om (2012b s.1) där man påpekar att vardagsbegrepp kan vara till hjälp 
men även att det kan vara ett hinder. Skolverket pekar här på att ord med dubbel 
betydelse, en betydelse i det vardagliga språket och en annan inom naturvetenskapen, 
kan vara svårare för elever att få en förståelse för. 
 
Elevernas egna erfarenheter spelar enligt Skolverket (2012a s.1) en stor roll för 
elevernas möjlighet att utveckla en förståelse för det naturvetenskapliga språket. Många 
forskare är här överens om att eleverna ska ges möjlighet att utveckla denna förståelse 
i ett sociokulturellt sammanhang.  
 
Vardagsspråket anses fungera som en effektiv brygga till det naturvetenskapliga språket. 
Att använda denna koppling som en sammanbindande länk mellan elevers 
vardagsspråk och det naturvetenskapliga språket är enligt flera forskare (Stolpe och 
Degerman 2008 s.234, Martins och Veiga 2001 s.71, Loxley 2009 s.1622, Nilsson 2005 
s.68, Brorsson, Enghag och Engström 2005 s.60) en viktig punkt.  
 
 

2.6 Lärarens roll och kommunikationens betydelse 
Lärarens roll när det gäller att leda diskussionen i det naturvetenskapliga klassrummet 
är mycket viktig. Att som lärare vara lyhörd för elevers egna uppfattningar kring 
begrepp och reda ut eventuella missförstånd är av högsta vikt för att eleverna ska kunna 
utveckla sin begreppsförståelse och därigenom öka sin förståelse för aktuella 
naturvetenskapliga fenomen (Lundin & Gunnarsson 2010 s.69). Författarna menar att 
risken annars är stor att de stora skillnaderna i en lärares erfarenhet i förhållande till 
elevernas erfarenhet kan leda till att eleverna misstolkar det som diskuteras i 
klassrummet.  
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Det Lundin och Gunnarsson är inne på belyses också av Thulin (2011 s.91) som 
påpekar hur viktigt det är att kommunikationen sker på en språklig och kunskapsmässig 
nivå anpassad efter eleverna och inte på lärarens nivå. Detta problem påpekar också 
Lemke (1990 s.154). Lemke menar här att kommunikationen ska starta på elevernas 
nivå för att bygga vidare därifrån. Även Skolverket (2011 s.144) skriver att 
undervisningen ska bygga på det eleverna kan relatera till i sin vardag.  
 
Hårdén (2012 s.31) har studerat en förskolegrupp och beskriver hur många tillfällen 
som uppstår under en vecka där pedagogen har chansen att i samtal med eleverna kunna 
koppla deras egna erfarenheter av begrepp till det naturvetenskapliga begreppet. Att 
använda rätt begrepp och koppla det till elevernas vardagsspråk ger en god förståelse 
redan i så unga åldrar menar Hårdén. Hårdén menar att det är mycket viktigt att 
pedagogen är orädd för att använda sig av korrekta naturvetenskapliga begrepp. 
 
Schoultz skriver om Vygotskij som även han betonar lärarens roll och skriver bland 
annat att ”instruktioner från en mer kvalificerad person kan leda till utveckling hos 
individen förbi den nuvarande nivån mot den potentiella kunskapsnivån” (Schoultz 
2000 s.19). Han menar att en individ kan nå högre nivåer med rätt ledning. Denna 
forsknings slutsatser avspeglar sig även i Skolverkets (2012b s.1) skrifter Skolverket 
menar att det är mycket viktigt att läraren möter elevens frågor och funderingar och 
inte låter frågor bli hängande i luften. Det kan lätt leda till att eleverna tappar det intresse 
som de har för aktuell fråga. Lyhördhet och att läraren håller en tillåtande språklig nivå 
pekas också ut som framgångsfaktorer av Skolverket (2012b s.1) för att ett lyckat 
lärande ska ske.  

 
Duit och Treagust (2003 s.17) påpekar att en viktig fråga när det gäller 
begreppsbildning är att förändra lärarnas syn på undervisning från nuvarande 
transmissiva undervisning (faktaförflyttning) till en mer konstruktivistisk undervisning. 
Författarna menar här att lärarna bör blanda teori och praktik i större utsträckning när 
de jobbar med begreppsbildning.  
 
 

3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att undersöka hur NO-lärare i årskurs 1-8 ser på 
begreppsanvändning inom NO-undervisningen och hur dessa lärare uppfattar sitt eget 
användande av begrepp i NO-undervisningen. För att nå syftet med studien har 
följande forskningsfrågor använts: 

 Hur ser NO-lärare på begrepp och dess betydelse i undervisningen? 

 Hur ser NO-lärare på sitt eget användande av begrepp i undervisningen? 

 På vilket sätt kopplar NO-lärare begrepp till elevernas vardagsspråk? 
 
 

4 Metod 
I det här avsnittet visas vilken metod denna studie bygger på och vilket tillvägagångssätt 
som använts. Här presenteras insamlingsmetoder, såväl empiriskt material som 
datainsamling, analysmetod, vilket urval och vilka begränsningar i urvalet som gjorts 
samt hur bearbetningen av insamlad data gått till. Här presenteras även studiens etiska 
aspekter.  
 
 



 

9 
 

4.1 Forskningsmetod 
Denna studie är utförd med en kvalitativ metod genom sex semistrukturerade intervjuer 
med lärare som innehar NO-behörighet för årskurser 1-8 eller delar därav. I en 
kvalitativ metod fokuseras på att uppnå en förståelse för ämnet som studeras. Resultatet 
i en kvalitativ studie är inte i fakta och siffror utan handlar om egenskaper, upplevelser, 
känslor.  Den kvalitativa metoden medför fördelen att forskaren får möjlighet att möta 
informanterna och på så sätt ställa relevanta följdfrågor som kan öka studiens 
reliabilitet. Forskaren får möjlighet att gå in mer på djupet i intervjuer jämfört med i en 
enkätundersökning (Larsen 2007 s.27). Nackdelarna med denna metod är att det är en 
tidskrävande metod vilket inte är en fördel i ett examensarbete och då urvalet är väldigt 
begränsat kan heller inga generaliseringar göras. Ytterligare en nackdel kan vara att 
forskaren omedvetet påverkar informanten under intervjuer eller att själva metoden 
påverkar informanten och att insamlad data därigenom inte speglar verkligheten. 
Denna kontrolleffekt (Larsen 2007 s.26) är svår att värdera.  
 
 

4.2 Intervjumetod 
Då syftet med denna studie är att ta reda på hur NO-lärare ser på vikten av 
begreppsanvändning i undervisningen krävs mer än en enkät för att få svar som möter 
studiens syfte. I en kvalitativ forskningsintervju ges den forskande möjlighet att på ett 
djupgående sätt ställa följdfrågor och låta intervjun bli mer som ett samtal men ett 
samtal med ett bestämt tema.  
 
Som intervjuare måste forskaren tänka på att inte ställa frågor av ledande art (Kihlström 
2007 s.48, Kvale och Brinkman 2009 s.187-189). Intervjuerna som utförts inom ramen 
för den här studien är samtliga av typen kvalitativ forskningsintervju. Sex lärare som 
jobbar med NO har intervjuats. Det är av största vikt att informanterna har erfarenhet 
av ämnet (Kihlström 2009 s.49). I egenskap av intervjuare är det viktigt att vara väl 
förberedd och att ha tänkt igenom frågorna noga. Det är också viktigt att ha förberett 
följdfrågor av relevans för studien (Kihlström 2007 s.49). Av den anledningen 
konstruerades en intervjuguide med intervjufrågor och följdfrågor (Se bilaga 1).  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar formuleras intervjufrågorna 
(Bilaga 1). Intervjuerna i denna studie inleds alltid med allmänna frågor om namn, skola, 
yrkesroll och så vidare för att få informanten att slappna av lite (Kihlström 2007 s.52). 
Frågorna bör ställas så att de passar informantens vardagsspråk (Kvale & Brinkman 
2009 s.147) för att undvika språkliga missförstånd. Att spela in intervjuerna görs också 
med samma motivering, att undvika missuppfattningar eller att intervjuarens egna 
tolkningar av svar från informanten påverkar trovärdigheten. Inspelningen gör också 
att intervjuaren slipper koncentrera sig på att skriva ner det informanten säger utan kan 
istället koncentrera sig på vad som sägs och på lämpliga följdfrågor (Kvale & Brinkman 
2009 s.194-195). I en semistrukturerad kvalitativ intervju eftersträvas att ge informanten 
så stort utrymme som möjligt att formulera sina svar på och av den anledningen kan 
teman behandlas vid olika tillfällen under intervjuerna beroende på hur samtalet 
fortlöper (Kihlström 2007 s.49).  
 
Intervjuerna utförs på en avskild plats utan störningsmoment och som intervjuare ska 
man också tänka på att låta informanten tänka efter och inte avbryta. Intervjuaren ska 
inte vara rädd för tystnaden i avvaktan på ett svar (Kihlström 2007 s.52). Tiden för varje 
intervju är satt till maximalt en timme. Det ger intervjuaren och informanterna gott om 
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tid att diskutera frågor och följdfrågor men är ändå inte så lång tid att informanterna 
riskera att tröttna på intervjun (Kihlström s.51).  
 
Fenomenologi beskrivs som ”läran om det som visar sig för medvetandet” (NE 2015). 
Fenomenologi handlar i högre utsträckning om att beskriva än om att förklara. 
Fenomenologi saknar ofta exakta instruktioner och objektivitet sett ur ett 
fenomenologiskt perspektiv anses vara ”trohet mot de undersökta fenomenen” (Kvale 
och Brinkman 2008 s.42). 
 

Forskningsintervjuer som studerar fenomen och synen på fenomen kan 
med fördel utföras med en fenomenologisk metod (Kvale och Brinkman 
2008 s.42-48). I en fenomenologisk metod ställs tolv intervjuaspekter 
upp som bör beaktas och tas hänsyn till inför en serie intervjuer. Dessa 
tolv aspekter är: 
 
Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun rör intervjupersonens 
livsvärld och hennes relation till den. Med detta menas att 
intervjupersonen känner sig hemma i den kontext som studien rör sig 
kring och att intervjupersonen inte behöver föreställa sig livsvärlden utan 
den ligger naturligt tillhands. 

 Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i 
 intervjupersonens livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar 
 meningen i det som sägs och hur det sägs.  
 Det kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal 
 prosa, den har inte kvantifiering som mål.  
 Det deskriptiva. Intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av 
 olika aspekter av intervjupersonens livsvärld.  
 Det specifika. Det är beskrivningar av specifika situationer och 
 handlingssekvenser som dras fram, inte allmänna åsikter. 
 Medveten naivitet. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade 
 fenomen istället för att komma med färdiga kategorier och 
 tolkningsscheman. 
 Fokusering. Intervjun fokuserar på bestämda teman, den är varken 
 strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv”. 
 Mångtydighet. Intervjupersonens uttalanden kan ibland vara 
 mångtydiga och spegla motsägelser i den värld hon lever i.  
 Förändring. En intervju kan leda till nya insikter, och intervjupersonen 
 kan under intervjuns lopp komma att förändra sin beskrivning av eller 
 uppfattning om ett visst tema.  
 Känslighet. Olika intervjuare kan få intervjupersonen att göra olika 
 uttalanden om samma tema beroende på deras skiftande känslighet för 
 och kunskap om ämnet för intervjun.  
 Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls frambringas 
 genom det mellanmänskliga samspelet under intervjun.  
 Positiv upplevelse. En väl genomförd forskningsintervju kan vara en 
 ovanlig och berikande upplevelse för intervjupersonen, som kan vinna 
 ny insikt om sin livssituation.  
   (Kvale och Brinkman 2008 s.43-44) 
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Genom att medvetandegöra dessa punkter för intervjuaren ökar sannolikheten för en 
studie med god validitet och reliabilitet. Dessa punkter ligger också som grund för den 
analys av genomförandet av intervjuerna som kommer i ett senare kapitel.   
 
 

4.3 Urval 
Här förklaras och motiveras gjorda urval av lärare, forskningsfrågor och 
konstruktionen av intervjufrågor. 
 

4.3.1 Urval av lärare 
För att nå de lärare som passar in i denna studies syfte, att undersöka hur NO-lärare i 
årskurs 1-8  ser på vikten av begreppsanvändning inom NO-undervisningen, 
kontaktades två rektorer. Av dessa två rektorer fick jag kontaktuppgifter till de lärare 
som jobbade med NO-undervisning i årskurs 1-8 på respektive skola.  
Årskurserna i urvalet är valt utifrån ett tidigare examensarbete (Eriksson 2015) där 
begreppskommunikation i klassrummet för årskurs 1-8 studeras. Ytterligare en 
anledning till urvalet är det begränsade underlaget av lärare i studiens 
upptagningsområde. Av den anledningen stannar också antalet intervjuade lärare vid 
sex stycken. Inga andra urvalskriterier såsom antal yrkesverksamma år, kön eller 
huvudämne har använts. Gemensamt för samtliga sex lärare och något som också 
ställdes som krav för att vara med i urvalet är att de är behöriga NO-lärare.  
 
Såväl rektorer som lärare har via ett informantbrev tillfrågats om frivilligt deltagande i 
denna studie utifrån angivet urval. Rektorerna har tillfrågat lärarna och sedan har 
rektorerna återkopplat till intervjuaren med kontaktuppgifter till de informanter som 
tackat ja till att delta i studien.  
 
Följande lärare har deltagit i intervjuerna och benämns i fortsättningen vid Lärare följt 
av en siffra som anger vilken av intervjuerna den läraren deltog i.  
 
Lärare 1: Kvinna, har jobbat i 20+ år som lärare. Klasslärare, behörig i NO i åk 1-3. 
Idag klasslärare i årskurs 2. 
Lärare 2: Kvinna, har jobbat i 15+ år som lärare. Klasslärare, behörig i NO i åk 1-6. 
Idag klasslärare i årskurs 4. 
Lärare 3: Man, har jobbat i 5- år som lärare. Klasslärare, behörig i NO i åk 4-6. Idag 
klasslärare i årskurs 4. 
Lärare 4: Kvinna, har jobbat som lärare i 10+ år. Klasslärare, behörig i NO i åk 4-6. 
Idag klasslärare i årskurs 6.  
Lärare 5: Kvinna, har jobbat som lärare i 10+ år. Ämneslärare, behörig i NO i åk 1-8. 
Idag NO-lärare i årskurs 2-8. 
Lärare 6: Kvinna, har jobbat som lärare i 5+ år. Klasslärare, behörig i NO i åk 1-6. 
Idag klasslärare i årskurs 4.  
 
Lärare 2 och 4 jobbar på samma skola men i olika stadier. Övriga lärare jobbar på olika 
skolor. Lärare 3 jobbar åt en annan huvudman än övriga deltagande lärare i 
undersökningen som jobbar åt samma huvudman. Ingen av de deltagande lärarna 
jobbar i samma arbetslag eller i samma lärarlag. Lärare 2 och 4 har samma rektor, lärare 
1, 5 och 6 har samma rektor och Lärare 3 har en tredje rektor.  
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4.3.2 Valet av forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna som använts i denna studie är följande: 

 Hur ser NO-lärare på begrepp och dess betydelse i undervisningen? 

 Hur ser NO-lärare på sitt eget användande av begrepp i undervisningen? 

 På vilket sätt kopplar NO-lärare begrepp till elevernas vardagsspråk? 
 
De två första frågorna är direkt kopplade till studiens syfte medan den tredje frågan är 
vald med bakgrunden i åtanke och den breda enighet som råder inom tidigare forskning 
(Eriksson 2015) kring vikten av att koppla begrepp till elevers egna erfarenheter och 
vardag.  
 

4.3.3 Konstruktion av intervjufrågor 
Intervjufrågorna (Bilaga 1) som använts vid denna studies sex genomförda intervjuer  
har valts ut med studiens syfte, att undersöka hur NO-lärare i årskurs 1-8 ser på 
begreppsanvändning inom NO-undervisningen och hur dessa lärare uppfattar sitt eget 
användande av begrepp i NO-undervisningen, i åtanke och för att kunna besvara 
studiens syfte och tre forskningsfrågor har följande intervjufrågor tagits fram: 
 
1. Hur definierar du ordet begrepp inom NO? 
Den första frågan ställdes för att säkerställa att jag som forskare och informanten ser 
på ordet begrepp på ett likvärdigt sätt. Detta för att öka undersökningens reliabilitet 
och minska risken för missförstånd.  
 
2. Vad innebär begreppsanvändning för dig? 
Detta är en central fråga i undersökningen då informantens svar ska ställas mot dennes 
syn på begreppsanvändning. Även detta för att öka undersökningens reliabilitet.  
 
De kommande tre frågorna är följdfrågor till fråga 2. 
Hur ser dina egna erfarenheter ut från din skolgång när det gäller begrepp? 
Denna fråga är intressant baserat på det faktum att begreppens roll ändrats så väsentligt 
i läroplanerna genom åren. Informanternas bakgrund när det gäller begrepp och 
begreppsanvändning i undervisning kan påverka deras nuvarande syn på begrepp och 
begreppsanvändning.  
Kopplar du begrepp till deras egna erfarenheter? 
Används begrepp i många olika lärsituationer? 
Båda dessa följdfrågor motiveras med det faktum att göra just dessa två saker är av 
central betydelse för elevers begreppsförståelse enligt forskningen (Eriksson 2015).  
 
3. Om du bara får välja en enda sak, vad anser du då vara viktigast för att elever ska utveckla 
begreppsförståelse? 
För att konkret kunna undersöka vad lärare anser vara viktigast för att elever ska 
tillförskansa sig begreppsförståelse så bör en tillräckligt konkret fråga om detta också 
ställas, därför är denna fråga med. 
 
4. På vilket sätt anser du att du använder begrepp i undervisningen? 
Följdfråga: Planerar du för begreppsanvändning? 
Denna fråga är direkt kopplad till forskningsfrågorna och följdfrågan motiveras med 
att det är av intresse för studien att ta reda på hur mycket lärare planerar för 
begreppsanvändning. 
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5. Märker du skillnad på elevernas förståelse för begrepp vid olika lärsituationer? Vid Laborativa 
lektioner, utomhuslektioner, grupparbeten eller i klassrumsdiskussionen. 
Även denna fråga kopplas till det resultat om vikten av mångfald i antalet skilda 
lärsituationer som framkom vid en tidigare litteraturstudie (Eriksson2015).  
 
6. Tar du reda på elevernas förkunskaper när det gäller begrepp?  
Följdfrågor: Inför temaarbete, utomhuslektion, laborativ lektion eller diskussionslektion.  
Den tredje forskningsfrågan konkretiseras här och den kommer sig också ur en tidigare 
litteraturstudie (Eriksson 2015) vars resultat pekade på vikten av att koppla begrepp till 
elevers tidigare erfarenheter.  
 
 
7. Har du läst någon forskning kring begreppsanvändande i skolan? 
8. Brukar du läsa någon forskning om skolan? 
Dessa båda avslutande frågor ställs då det i rådande styrdokument i samtliga ämnen 
påpekas att undervisningen skall bygga på forskning. Relevansen för den här studien 
ligger i att ta reda på respektive lärares förhållningssätt och kunskaper kring aktuell 
forskning i ämnet.  
 
  

4.4 Forskningsetik 
Etik är en viktig punkt i alla forskning. När intervjuer förekommer i forskningen ställer 
det speciella krav på forskaren. Kvale och Brinkman (2009 s.78-79) nämner etiska 
frågor som bör beaktas i forskning där intervjuer ingår uppdelat efter forskningens sju 
stadier: 
Tematisering. Här bör forskaren fråga sig vad nyttan med själva forskningen är och om 
den kommer att tillföra något till redan befintlig forskning. 
Planering. Under planeringsstadiet ska forskaren få godkännanden från informanterna, 
säkerställa det konfidentiella i undersökningen samt beakta de följder forskningen kan 
få för de inblandade.  
Intervjusituation. Forskaren måste tänka på den intervjuades situation och se till att den 
blir så bekväm som möjligt.  
Utskrift. Den färdiga texten måste vara lojal mot den intervjuade så att den speglar det 
som sagts under intervjun och den måste också säkras så att det inte går att röja vem 
som deltagit i undersökningen.  
Analys. Här ska forskaren beakta hur djupt analyserna kan gå och också fundera på om 
intervjupersonen ska ha inflytande över hur det som är sagt i intervjun ska tolkas. 
Verifiering. Det är forskarens skyldighet att informera informanten om vart uppgifter 
som används i frågor kommer, förutsatt att informanten kräver det.  
Rapportering. Här återkommer frågorna om konfidentialitet och vilka följder forskningen 
kan få för de som deltagit i forskningen.  
 
Varje intervjutillfälle har föregåtts av ett ”Informerat samtycke” (Kvale och Brinkman 
2009 s. 87). Detta innebär att informanten delges det allmänna syftet med 
undersökningen, hur undersökningen är upplagd, vilka faror eller fördelar som 
deltagandet kan innebära samt informeras om frivilligheten i att delta och att när som 
helst avbryta sitt deltagande om så önskas. I samband med detta informeras också kring 
vilka som kommer att ha tillgång till forskningsmaterialet.  
 
Denna studie har också analyserat vilka konsekvenser studien kan ha på deltagande 
informanter. En studie ska ”göra gott” och verka för att deltagande personer inte lider 
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någon skada (Kvale och Brinkman 2009 s. 89). Finns det risk för detta ska detta vägas 
mot de fördelar forskningen ger i form av ökad kunskap tack vare informanternas 
deltagande.  
 
Den här studien har lagt stor vikt vid konfidentialitet för de deltagande informanterna. 
Här handlar det om att informera om hur data med koppling till de deltagande 
behandlas, arkiveras och förstörs. Det kan också vara så att en informant som bidragit 
med viktig information vill synas i forskningen och då har denne rätt till det (Kvale och 
Brinkman 2009 s. 88).  
 
Forskarens roll har också beaktats och hit hör att forskaren ska söka nå så hög 
vetenskaplig kvalitet som möjligt på det producerade materialet. Resultatet ska vara 
kontrollerat och validerat och undersökningen skall genomsyras av transparens (Kvale 
och Brinkman 2009 s. 91).  
 
Ett informationsbrev (Bilaga 2) skickades ut till berörda rektorer och till de lärare som 
tackat ja till att delta i undersökningen. Även frågorna som ställdes vid intervjutillfällena 
delgavs till dessa lärare i förväg.  
 
 

4.5 Genomförande 
Målet med genomförandet av intervjuerna var att förutsättningarna skulle vara så 
likartade som möjligt. Då intervjuerna utförts på olika skolor finns det dock vissa 
skillnader. Samtliga informanter har delgivits frågorna i förväg för att ges tid att fundera 
kring sina erfarenheter och sitt sätt att jobba på.  
 
Lärare 1-3 intervjuades i avskilt arbetsrum utan yttre störningsmoment. Lärare 4 
intervjuades i ett gemensamt arbetsrum där ett fåtal störningsmoment förekom. Lärare 
5 intervjuades via dator med rörlig bild och i realtid då avståndet omöjliggjorde träff i 
verkligheten och Lärare 6 intervjuades i dennes enskilda arbetsrum.  
 
Samtliga sex intervjuer skedde efter skoltid och inför varje intervju påmindes 
informanterna om ljudinspelningen och att dessa gjordes för att kunna återge deras svar 
så korrekt som möjligt. Information delgavs också gällande syfte, metod och varför det 
aktuella ämnet valts. Samtliga sex lärare gav sitt samtycke till ljudinspelningarna och till 
att delta i undersökningen.  
 
Som första fråga användes vid samtliga tillfällen fråga 1 om definitionen av ordet 
begrepp. Detta för att ge svaren på resterande frågor en så hög validitet som möjligt. 
Resterande del av frågorna ställde inte i samma ordning utan dessa ställdes beroende 
på informantens svar. Frågorna (Bilaga 1) fanns under samtliga intervjuer i utskriven 
form på bordet framför såväl frågeställare som informant. Då dessa intervjuer 
genomförts i en semistrukturerad form ställdes också följdfrågor för att på bästa sätt 
säkerställa vad informanten menat och för att undvika missförstånd.  
 
Intervjuerna har hela tiden genomförts med den här studiens syften och frågeställningar 
i fokus och följdfrågor i diskussionen med informanterna har av den anledningen riktats 
mot någon av forskningsfrågorna: 

 Hur ser NO-lärare på begrepp och dess betydelse i undervisningen? 

 Hur ser NO-lärare på sitt eget användande av begrepp i undervisningen? 
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 På vilket sätt kopplar NO-lärare begrepp till elevernas vardagsspråk? 
Dessa tre frågor är grunden i de tre teman som använts under intervjuerna och som 
kommer att användas vidare i analys och diskussion senare i denna studie. Dessa tre 
teman är: Lärares syn på begreppsanvändning i undervisningen, Lärares syn på sitt eget 
begreppsanvändande i undervisningen samt Att koppla begrepp till vardagsspråket. I 
de fall svaren tenderat att hamna utanför dessa tre teman har intervjuaren ställt 
följdfrågor som lett in informanten på för studien relevant tema igen. Detta för att 
säkerställa att informanterna får chansen att svara på aktuell fråga.  
 
 

4.6 Analys 
Transkriberingen av genomförda intervjuer har skett omgående eller så fort som möjligt 
efter genomförda intervjuer. Intervjuerna med Lärare 1-3 transkriberades omgående. 
Intervjuerna med Lärare 4-6 transkriberades kvällstid efter genomförda intervjuer. 
Samtliga intervjuers svar har lästs igenom vid flera tillfällen och de ljudinspelningar som 
gjorts har lyssnats igenom flera gånger. Efter att varje intervju transkriberats, 
genomlyssnats, lästs igenom och bearbetats har intervjumaterialet arkiverats för att helt 
raderas när studien färdigställts och publicerats, detta som en del i 
konfidentialitetskravet som den här studien ställer.  
 
I nedskrivningsprocessen har det fokuserats på de delar av intervjun som kan kopplas 
till syftet eller någon av de tre forskningsfrågorna. Övrigt material har sållats bort 
omgående. Utskriften har skett i mer skriftlig än muntlig stil då tidsåtgången (Kvale och 
Brinkman 2009 s.196-197) för en mer noggrann utskrift skulle vara allt för stor för en 
tidsbegränsad studie som detta examensarbete. Dessutom ansågs vinsten i att göra detta 
vara allt för liten. För att på ett tydligare sätt kunna analysera intervjuerna har också 
ordningen på frågorna från det utskickade materialet (Bilaga 1) bibehållits genom 
transkriberingen oavsett i vilken ordning de uppkom under intervjun. Markeringspenna 
användes för att markera svar som gick in i kommande frågor för att på så vis undvika 
irriterande upprepningar av intervjufrågorna. Detta ledde också till att frågorna i vissa 
fall formulerades om men aldrig så att innebörden ändrades.  
 
Vid analysen av intervjuerna framkom tre alternativ som svar på frågan om vilket syfte 
informanterna såg med att använda begrepp i undervisningen. Dessa tre alternativ 
belyses även i ett tidigare examensarbete (Eriksson 2015). De tre alternativen var; 
vetenskapliga begrepp för att ha som ordförråd (Glen & Dotger 2009 s.80), 
vetenskapliga begrepp som benämning på fenomen och/eller processer (Daves 2004 
s.684-686) och vetenskapliga begrepp för att knyta samman elevers tidigare 
erfarenheter av naturvetenskapliga fenomen (Stolpe och Degerman 2008 s.236, Martins 
& Veiga s.80). 
 
Informanterna har omgående anonymiserats genom att varje informant tilldelats ordet 
Lärare och en siffra baserat på vilken intervju i ordningen de förekom i. En tabell 
(Bilaga 3) har sedan använts för att sammanställa likheter och olikheter i frågor som är 
centrala för den här studien. Genom att läsa och jämföra svaren i tabellen kan vissa 
mönster utläsas som redovisas i resultatdelen och diskuteras i diskussionsdelen. Denna 
metod att analysera kallas innehållsanalys (Kvale och Brinkman 2009 s.219). Syftet med 
denna typ av metod är att synliggöra såväl samband som olikheter.  
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Intervjuerna i sig har analyserats med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv som 
beskrivs av Kvale och Brinkman (2008 s.43-44). Resultatet av denna analys kommer i 
resultatdelen.  
 
 

5 Resultat 
I resultatdelen redovisas resultaten från de sex intervjuerna med fokus på den här 
studiens syfte och frågeställningar. För att kunna jämföra de olika lärarnas svar 
redovisas kärnan i lärarnas svar utifrån en tabell (Bilaga 3) där fem frågor av central 
karaktär för denna studie tagits fram utifrån intervjusvaren och de tre frågeställningarna 
som denna studie har. Detta kapitel redovisar också lärarnas tankar kring dessa fem 
punkter. Punkterna är 1 lärarnas syn på hur de använder begrepp i undervisningen 2 att 
koppla till elevernas egna erfarenheter 3 vad är den viktigaste punkten för att eleverna 
ska uppnå begreppsförståelse 4 tar lärare reda på elevernas förkunskaper och 5 lärares 
syn på vilken lärsituation som bäst leder till elevers begreppsförståelse. Lärares syn på sitt 
eget användande av begrepp i undervisningen ger oss en bild av hur de arbetar, eller vill arbeta, 
med begrepp i undervisningen. Här ryms även diskussioner om olika lärmiljöer och 
effekterna av dessa. Att koppla begrepp till vardagsspråket visade sig i en tidigare 
litteraturstudie (Eriksson2015) vara av högsta vikt och resultatet av den litteraturstudien 
är upphovet till denna forskningsfråga och detta tema framkom ur den i denna studie. 
Här kan vi få en bild av hur lärare jobbar, eller önskar jobba, med detta. Vad är den 
viktigaste punkten för att eleverna ska uppnå begreppsförståelse ger oss en insikt i vad respektive 
lärare anser vara viktigast för elevers begreppsutveckling. Tar lärare reda på elevernas 
förkunskaper var även detta en viktig del i elevernas begreppsbildning enligt 
litteraturstudien (Eriksson 2015) som ligger till grund för denna studie. Här ges svar på 
hur dessa lärare jobbar med detta. Lärares syn på vilken lärsituation som bäst leder till elevers 
begreppsförståelse redovisas också samt lärarnas erfarenhet av forskning kring begrepp i NO. 
Avslutningsvis redogörs för det fenomenologiska perspektivet.  
 
 

5.1 Lärarnas syn på sitt eget användande av begrepp i 
undervisningen 
Fyra av sex lärare, lärare 1, 3, 5 och 6, i undersökningen pekar direkt på att de jobbar 
med att fånga begreppen i diskussionen när de hör att eleverna beskriver ett begrepp 
med sina egna ord. Fyra av dessa, lärare 3-6, beskriver också att det är viktigt att inte 
förenkla språket utan att använda de korrekta begreppen. En lärare, lärare 2, säger att 
arbetssättet hon använder sig av är att välja ut begrepp som hon vill att eleverna ska 
behärska efter avslutat arbetsområde. Hon nämner aldrig någon koppling till elevernas 
egna erfarenheter. Lärare 3 går noga igenom varför han alltid använder begrepp där det 
finns ett begrepp att använda.  
 

Varför använda ord som nästan beskriver en naturvetenskaplig 
händelse när det finns ett ord som beskriver det exakt? [Lärare 3] 

 
Samma lärare är också den lärare som ger det mest strukturerade intrycket när det gäller 
begreppsanvändningen i klassrummet. Han berättar att han jobbar med begreppen från 
inledningen av ett arbetsområde, genom hela arbetsområdet och utmanar sedan 
eleverna i sammanfattningen med frågor kring de begrepp och fenomen som studerats.  
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I diskussionen om hur lärarna använder sig av begrepp i undervisning ställdes också 
frågan huruvida läraren uppfattade begreppsanvändning under sin egen skolgång. 
Gemensamt för samtliga lärare utom en, Lärare 5, var att de upplevde sin skolgång i 
stort sett fri från begreppsanvändning. De fem såg begrepp som något som fanns i det 
läromedia som användes och att eleverna förväntades förstå det som stod där. Lärare 
5 å sin sida berättade att hon gick på en Montessoriskola och att de ofta utgick från 
begreppen, framförallt i den praktiska undervisningen. Praktisk undervisning var också 
något som tog stor del i anspråk av tiden under NO-lektionerna på Lärare 5:s 
Montessoriskola.  
 
Alla utom Lärare 3 angav också under intervjuerna att de nog borde jobba mer med 
begrepp i undervisningen. På en följdfråga om varför de inte gjorde detta svarade 
samtliga fem att det inte fanns tillräckligt med tid till det. Lärare 2 påpekade omgående 
när intervjun startade att ”jag jobbar nog för lite med det (begrepp) här, visst gör jag”.  
 
Att sortera ut viktiga begrepp inför ett arbetsområde gjordes enbart av Lärare 2, hon 
påpekade dessutom att hon valde bort en del begrepp och sparade de som hon ansåg 
som viktiga. Lärare 4 angav att: 
 

Alla begrepp som förekommer i läroböckerna är viktiga begrepp. Jag 
tror absolut på att förklara begreppen när de dyker upp i löpande 
text eller i diskussioner. Ibland kanske ett begrepp efterfrågas men 
eleven har inte ordet. Då måste jag gripa in. Där har jag som lärare 
en jättechans att förankra ett begrepp. Jag tror inte på att jag ska 
välja bort begrepp inför ett ämnesområde. [Lärare 4].  

 
Även Lärare 1 angav att det inte gick att välja ut begrepp som skulle anses som extra 
”viktiga” beroende på att hon inte kunde avgöra vilka begrepp eleverna behövde för 
att förstå fenomen eller för att förstå andra begrepp.  
 
Under intervjuerna med samtliga sex lärare efterfrågades även vad de ansåg att syftet 
med att lära sig de vetenskapliga begreppen var. Här kan en skillnad i syfte utläsas och 
i nedanstående tabell (tabell 1) framgår respektive lärares syn på syftet med att lära sig 
de vetenskapliga begreppen.  
 
 
Tabell 1 Syfte med begrepp 
Ja betyder att intervjupersonen angett alternativet som syfte. 
Nämns inte innebär att intervjupersonen inte tagit upp alternativt syfte. 
Delvis betyder att intervjupersonen berört aktuellt syfte. 

 Ordförråd Benämning Knyta samman 

Lärare 1 Nämns inte Ja Ja 

Lärare 2 Ja Nämns inte Nämns inte 

Lärare 3 Nämns inte Ja Ja 

Lärare 4 Nämns inte Ja Ja 

Lärare 5 Nämns inte Delvis Ja 

Lärare 6 Delvis Ja Ja 

 
Tabellen visar vilket syfte respektive lärare angett som huvudsyfte med att jobba 
aktivt med begrepp och begreppsförståelse.  
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5.2 Att koppla begrepp till vardagsspråket 
Lärare 1,2 och 4 anser att tidsbrist gör att de inte hinner koppla elevernas egna 
erfarenheter till begreppen i den utsträckning som de skulle vilja. Lärare 3, 5 och 6 anser 
att de gör det så fort de har chansen att göra det men de anger också att de skulle vilja 
göra det i större utsträckning men att man då måste ”offra någonting annat” (Lärare 5), 
även Lärare 3 och 6 talar om att tiden är en faktor som påverkar detta negativt.  
 
Av de tre lärarna som direkt pekar på tidsbrist som en orsak till att de inte hinner med 
att koppla till elevernas erfarenheter så anser samtliga att de borde ta sig tid att diskutera 
begreppen vid alla de tillfällen där elever använder sig av vardagsspråket för att beskriva 
något som det finns ett begrepp för.  
 
Lärare 1 ger i intervjun ett exempel på hur enkelt hon tyckte det var att koppla till deras 
egna erfarenheter när de skulle inleda ett temaarbete om tyngd och gravitation. Hon 
ställde frågan vad händer om jag släpper det här papperet och fick svaret av flertalet 
elever att det faller ner. Därifrån var det, enligt Lärare 1, enkelt att koppla ”faller ner” 
till ordet gravitation.  
 
 

5.3 Den viktigaste punkten för att eleverna ska uppnå 
begreppsförståelse 
Här fick lärarna nämna en enskild punkt som de ansåg vara viktigast för att eleverna 
ska uppnå begreppsförståelse inom det tema man jobbar i. Lärare 2-6 påpekar på ett 
eller annat sätt att lärarens eget användande och förklarande av begreppen i samband 
med elevernas egna erfarenheter är det primära. Lärare 1 säger att det viktigaste är att 
hon som lärare bestämt vad hon vill att eleverna ska lära sig och att hon också 
informerat eleverna om detta.  
 
Lärare 2 påpekar att hon anser att det är viktigt att hon som lärare väljer ut ett begränsat 
antal begrepp under ett arbetsområde och koncentrerar sig på dessa och på att förklara 
dem noggrant. Hellre kvalitet än kvantitet när det gäller begrepp var hennes syn på det.  
 
Lärare 3 påpekade att den viktigaste punkten var att han förklarade skillnader mellan 
begrepp med dubbel betydelse. Alltså begrepp som är begrepp inom NO men ett 
vanligt ord i vardagligt tal.  Även Lärare 4 påpekar att det är viktigt att utgå från 
elevernas uppfattningar om begrepp där orden också finns i vardagen för att undvika 
förväxlingar.  
 
Att ta till vara på elevernas nyfikenhet i deras frågor nämns av Lärare 6 som en viktig 
sak. Hon påpekade att man aldrig får låta en fråga från en elev bli hängande i luften 
utan att man som lärare måste svara på dessa.  
 
 

5.4 Ta reda på elevernas förkunskaper 
Lärare 3 och 5 berättar att de ofta arbetar med att ta reda på elevernas förkunskaper 
när de inleder ett nytt område inom NO. De låter eleverna berätta vad kan eller tror sig 
kunna och skriver ner dessa fakta eller föreställningar och sedan sparas deras tidiga 
uppfattningar för att plockas fram när området är avklarat. Då jämför eleverna 
tillsammans med lärarna vilka kunskaper eleverna hade inför ett ämnesområde med de 
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kunskaper de införskaffat under arbetet med ämnesområdet. Båda dessa lärare anger 
också tidsbrist som anledning till att detta inte görs på alla arbetsområden. 
 
Lärare 1, 2, 4 och 6 däremot säger att de inte hinner med det. Dessa fyra lärare anger 
att det är för tidskrävande. Samtliga fyra säger dock att de vill jobba på det viset. Lärare 
6 påpekar att hon nyss gått en utbildning om cirkulärt lärande, där utgår man från 
elevernas förkunskaper och gör planeringen utifrån det eleverna kan om ett visst 
ämnesområde innan det påbörjas. Hon tyckte att det lät mycket intressant och skulle 
prova detta inför nästa temaarbete.  
 
 

5.5 Lärares syn på vilken lärsituation som bäst leder till elevers 
begreppsförståelse 
Här råder en bred enighet bland de sex intervjuade lärarna om att praktiskt arbete, 
någonting självupplevt, leder till en högre grad av begreppsförståelse också. Att samtala 
om det man kommit fram till i det praktiska arbetet ses också som en förutsättning för 
att begreppsförståelse ska uppnås.  
 
Lärare 5 påpekar att hon märkt att eleverna i högre utsträckning använder sig av ”NO-
språket” när de skriver till exempel labbrapporter jämfört med under diskussioner i 
klassrummet. Hennes tolkning av detta är att det är i diskussionen som hon som lärare 
kan inflika begreppen och att det är just från diskussionen som de plockar dessa 
begrepp när de skriver. Lärare 5 säger att ”eleverna vill använda NO-ord när de skriver 
NO-relaterat i högre utsträckning än när de diskuterar”.  
 
 

5.6 Erfarenhet av forskning kring begrepp i NO 
Inte någon av de sex intervjuade lärarna uppgav att de själva sökt efter forskning kring 
begrepp. Samtliga sex uppgav att de borde bli bättre på att läsa forskning 
överhuvudtaget. Alla angav som orsaken till att de inte läste mer forskning till brist på 
tid för egen förkovring. Ingen av dessa sex lärare angav heller vid något tillfälle kollegialt 
lärarande som källa till kunskapsförkovring. 
 
 

5.7 Fenomenologiskt perspektiv 
Samtliga sex intervjuade lärare uppfyller många av de punkter som listats av Kvale och 
Brinkman (2008 s.43-44) när det gäller det fenomenologiska perspektivet. Intervjuaren 
konstaterade under samtliga intervjuer att det med få undantag gick att hålla 
intervjuerna i önskad ton och inom önskat tema för att nå ett bättre resultat.  
 
För att reliabiliteten i en forskningsintervju ska vara så hög som möjligt listar Kvale och 
Brinkman 12 punkter som i ett fenomenologiskt perspektiv ger en underökning med 
god reliabilitet och validitet. Nedanstående tabell listar de tolv punkterna och hur de 
sex intervjuerna förhåller sig till dessa punkter i den mån respektive punkt är aktuell då 
tidsåtgången för en fördjupad analys av samtliga punkter skulle bli alltför stor. 
 
Analysen av intervjuerna har renderat i fyra olika möjliga omdömen som används i 
denna tabell:  Ja. Intervjuaren anser att aspekten är tillgodosedd. 
 Nej. Intervjuaren anser inte att aspekten är tillgodosedd. 
 Delvis. Intervjuaren anser aspekten till viss del är tillgodosedd. 
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 Ej aktuellt. Intervjuaren anser att tid saknats, möjlighet saknats eller att 
 aspekten inte varit aktuell vid intervjutillfället. 
 
I tabell 2 sammanställs upplevelsen av de fenomenologiska perspektiven under 
respektive intervju. Kommentarer kring denna tabell återfinns i diskussionsdelen som 
följer direkt efter detta kapitel. Notera att dessa synpunkter beskriver hur intervjuaren 
har upplevt situationen i och omkring respektive intervju och att upplevelsen kan vara 
följder av frågor som ställts i samband med intervjun.  
 
 
Tabell 2 Fenomenologiska perspektiv 

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 

Livsvärld Ja Delvis Ja Ja Ja Ja 

Mening Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Det kvalitativa Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Det deskriptiva Ej 
aktuellt 

Ej 
aktuellt 

Ej 
aktuellt 

Ej 
aktuellt 

Ej 
aktuellt 

Ej 
aktuellt  

Det specifika Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Medveten 
naivitet 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Fokusering Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Mångtydighet Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förändring Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Känslighet Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Mellanmänsklig 
situation 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Positiv 
upplevelse 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Lärare 2 påpekade omgående under intervjun att hon började tänka på begrepp på ett 
helt annat sätt i och med att hon studerat intervjufrågorna inför intervjun. Detta skiljer 
henne från övriga fem lärare under punkten Förändring och då hennes syn på begrepp 
uppenbarligen ändrades i och med hennes deltagande i denna studie skiljer hon sig 
också från de övriga under punkten Livsvärld.  
 
Detta resultat innebär att förhållandena under utförda intervjuer kan anses som goda 
då de allra flesta punkter uppfyllts. 
 
 

5.8 Planering av arbete med begrepp 
Ingen av de sex intervjuade lärarna angav att de genomförde en specifik planering för 
arbetet med begrepp. Fem av de sex angav istället att ”planeringen” bestod i att hela 
tiden vara beredda att fånga upp begrepp i diskussioner eller från texter i läromedierna. 
Lärare 2 skiljde sig här från de övriga genom att ange att ”jag har inte tänkt så mycket 
på det där med begrepp det kommer väl liksom hela tiden i undervisningen”.  
 
 

6 Diskussion 
Diskussionsdelen behandlar inledningsvis metod och utförande och dess validitet och 
reliabilitet. Därefter diskuteras resultatet och jämförs med bakgrunden, det tidigare 
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examensarbetet (Eriksson 2015) och de olika teoretiska bakgrunderna. Dessutom 
diskuteras resultatet i förhållande till aktuell läroplan. Avslutande del sammanfattar 
diskussionen och här presenteras också författarens egen syn på den här studiens 
resultat.  
 
 

6.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa undersökningsmetoden baserad på intervjuer är i hög grad beroende av 
att intervju utförs och analysers på ett kunnigt och vetenskapligt sätt. Kvale och 
Brinkman (2008 s.32) påpekar att många av metodbesluten tas under pågående intervju. 
Valet att utför studien med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer gjordes med tanke 
på studiens syfte och frågeställning. En kvalitativ studie är att föredra när syftet är att 
få fram svar som kräver att informanten går in på djupet i respektive fråga. Detta är 
svårt att nå med en kvantitativ studie, typ enkätundersökning. En nackdel med en 
intervjustudie är att urvalet blir begränsat och detta kan påverka resultatet. En styrka 
med urvalet i denna studie är att lärare från flera olika skolor intervjuats och att lärarna 
som intervjuats täcker de årskurser som studien säger sig omfatta.  
 
Reliabiliteten hos en studie kan delvis bedömas i dess reproducerbarhet (Kvale och 
Brinkman 2008 s.263). Med denna studies syfte och frågeställningar i åtanke samt med 
de intervjufrågor som valts ut så bör studien vara reproducerbar. En tänkbar nackdel 
med studien kan vara att intervjuaren till viss del är bekant med några av informanterna. 
Skulle studien reproduceras av någon annan skulle ju så inte vara fallet. Detta bör 
beaktas när det kommer till reliabiliteten hos studien (Kvale och Brinkman 2008 s.263). 
Det faktum att intervjuaren varit medveten om och tagit hänsyn till de fenomenologiska 
perspektiven som Kvale och Brinkman (2008 s.43-44) listar och som kan påverka en 
intervju gör också att intervjuns reliabilitet kan anses vara god.  
 
Intervjufrågorna har valts ut för att passa studien och för att få fram svar som speglar 
informanternas åsikter i aktuell fråga. I följdfrågor och under diskussionen har 
intervjuaren konstant sökt sig till aktuell frågeställning för att säkerställa att 
informanterna lämnat svar som verkligen speglar deras åsikter. Detta för att öka 
sannolikheten att informanterna skulle ge samma svar på samma fråga ställd av en 
annan forskare. Att arbeta metodiskt med samtalet på detta sätt minimerar också risken 
för ”intervjueffekten” (Larsen 2009 s.27).  
 
Under analysarbetet har intervjufrågorna sorterats i ursprunglig ordning och 
informanternas svar har sammanställts fråga för fråga oavsett när under intervjun som 
svaret uppkom. Detta dels för att på ett tydligt sätt skaffa sig en jämförbar överblick 
över informanternas svar, dels för att utan risk för missade kopplingar kunna jämföra 
svaren från de sex intervjuerna på ett överskådligt sätt.  
 
Validitet kan enligt Kvale och Brinkman (2008 s.264) mätas i svaret på frågan om det 
som påståtts vara syftet med undersökningen verkligen undersökts. Då varje intervju 
inleddes med en kortare diskussion med informanterna om deras syn på begrepp och 
begreppsundervisning förbättrade detta undersökningens validitet. Något som också 
påverkar studiens validitet i positiv bemärkelse är det faktum att samtliga sex 
intervjuade lärare var behöriga, verksamma och erfarna lärare (Lärare 3 har dock kortare 
erfarenhet av yrket än övriga lärare). Med enbart 6 intervjuade lärare så gör inte den här 
studien anspråk på att vara representativ för den svenska lärarkårens NO-utbildade 
lärare utan skall ses som en studie som kan användas i ett större sammanhang, 
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tillsammans med andra liknande studier för att på så sätt få en mer övergripande bild 
av begreppsanvändning i svenska skolor.  
 
Konfidentialiteten som denna studie ställer kan vara ett hinder i dess reproducerbarhet 
då samtliga informanter avidentifierats. Då etiken i forskningsarbetet är av högsta vikt 
anses dock konfidentialiteten för de deltagande informanterna väga tyngre än 
möjligheten att reproducera studien med exakt dessa sex informanter. Av denna 
anledning ska även generaliseringar kring studiens resultat undvikas medan det 
fortfarande är fullt möjligt att använda studien i kombination med andra liknande 
studier av ämnet. 
 
Den fenomenologiska analysen som användes inför och under intervjuerna ligger som 
grund för en trovärdig studie och genom att intervjuaren hela tiden varit medveten om 
dessa grunder ökar det också studiens reliabilitet och validitet. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt diskuterar resultaten med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. Den här studien görs i syfte att undersöka hur NO-lärare i årskurs 1-8 
ser på begreppsanvändning inom NO-undervisningen och hur dessa lärare uppfattar 
sitt eget användande av begrepp i NO-undervisningen. För att nå syftet med studien 
har följande forskningsfrågor använts: 

 Hur ser NO-lärare på begrepp och dess betydelse i undervisningen? 

 Hur ser NO-lärare på sitt eget användande av begrepp i undervisningen? 

 På vilket sätt kopplar NO-lärare begrepp till elevernas vardagsspråk? 
Studien visar att lärare är medvetna om betydelsen av begreppsanvändning men att de, 
med hänvisning till tidsbrist, inte hinner jobba så mycket med detta som de skulle 
önska. Dessutom säger lärarna att de sällan planerar explicit för begreppsanvändning i 
klassrummet. Likaså när det gäller att koppla begrepp till elevers erfarenheter hänvisar 
lärarna till tidsbrist som orsak till att de inte jobbar utförligare med detta.  
 

6.2.1 Hur lärare ser på begreppsanvändning och hur de ser på sitt eget 
användande av begrepp i undervisningen 
Samtliga lärare som intervjuats, med undantag för Lärare 2, har varit tydliga med att 
påpeka att rätt begrepp ska användas redan tidigt i undervisningen. Detta är något som 
också påpekas starkt av Schoultz (2000 s.53). Schoultz menar att det är mycket svårt att 
ändra på de tidiga uppfattningar som elever har om de inte får chansen att koppla sina 
uppfattningar till de naturvetenskapliga begreppen. Som ett problem för samtliga lärare 
när det gäller att utföra dessa kopplingar anges tidsbrist. Tidsbrist återkommer som 
orsak vid flera tillfällen under samtliga intervjuer och här finns uppenbarligen ett 
problem. En hel del forskning (Loxley 2009 s.1622, Nilsson 2005 s.68-71, Schoultz 
2002 s.43-46) pekar på att lärare bör koppla begrepp till elevers tidiga uppfattningar 
eller till deras vardagsspråkliga motsvarigheter tillbegrepp. Duit och Treagust (2003 s.3-
6) påpekar också att utebliven koppling mellan elevernas erfarenheter och det 
naturvetenskapliga begreppet ofta kan leda till att undervisningen inte når fram till 
eleverna. 
 
Ett av de områden som lärarna angav att de ville bli bättre på och som de ville få mer 
tid till var i denna studie möjligheten att ta reda på elevernas förkunskaper i större 
utsträckning. Detta stämmer också mycket väl överens med vad Skolverket (2013 s.1) 
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pekar på där de skriver att lärare, trots medvetenhet om vikten av detta, inte tar reda på 
elevernas erfarenheter just på grund av tidsbrist.  
 
Ett problem med lärares användande av begrepp i undervisningen kan vara att så få, en 
av sex i denna undersökning, angav att de mindes begreppsanvändning från sin egen 
skolgång. De fem som angav att de inte kunde påminna sig någon specifik 
begreppsanvändning beskrev det som att det bara dök upp i boken. Läroplanen har 
ökat betoningen av begreppsanvändning (Eriksson 2015) från obefintligt i de tidiga 
läroplanerna till att vara betonad i den senaste läroplanen, Lgr 11. Det kan vara så att 
dagens lärare inte hunnit anpassa undervisningen till en undervisning med kraftigare 
betoning på just begreppsanvändande, dels beroende på skillnader i tidigare läroplaner 
och den nuvarande läroplanen, dels beroende på deras erfarenheter från sin egen 
skolgång. Att forskningen länge inriktat sig på missuppfattningar (Duit och Treagust 
2003 s.3-6) i begreppsbildning och inte på vad som är viktigt för elevers 
begreppsbildning kan också vara en bidragande orsak till att det saknas struktur hos 
många lärare när det gäller begreppsbildning. Med modernare forskning och tydligare 
styrning i styrdokumenten skulle nog, i min mening, begreppsbildningen hos eleverna 
kunna förbättras.  
 
Oroväckande i den här diskussionen kring studiens resultat är det faktum att av de tre 
viktigaste faktorerna för att påverka elevers begreppsförståelse i en positiv riktning; 
enligt Treagust (Skolverket 2013 s.1), elevernas förkunskaper, elevernas syn på 
omvärlden och elevernas motivation så hamnar två av tre under etiketten görs inte på 
grund av tidsbrist.  
 

6.2.2 Hur lärare kopplar begrepp till elevers vardagsspråk 
Kommunikationen i klassrummet eller på den plats där undervisningen bedrivs är enligt 
många forskare (Lundin och Gunnarsson 2010 s.69, Thulin 2011 s.91, Lemke 1990 
s.154, Hårdén 2012 s.31, Schoultz 2000 s.19, Skolverket 2012b s.1, Duit och Treagust 
2003 s.17) av central betydelse för elevers begreppsutveckling. Resultatet från den här 
studiens intervjuer pekar också på att lärarna är väl medvetna om att deras roll är mycket 
viktig när det kommer till att leda diskussionen inom undervisningen för att på så sätt 
hjälpa eleverna i sin begreppsutveckling.  
 
Lärare 3 påpekade med tydlighet vikten av att förklara skillnader mellan 
naturvetenskapliga begrepp och motsvarande ord i elevernas vardag för eleverna när 
dessa begrepp dyker upp i undervisningen, oavsett om det är själva begreppet som 
kommer först eller om det är ett försök till beskrivning av begreppet fast med egna ord. 
Hans syn på detta stämmer väl överens med Hårdén (2012 s.31) som trycker hårt på 
att lärare ska använda de naturvetenskapliga begreppen.  
 
Samtliga lärare påpekar vid något tillfälle diskussionen som viktig, oavsett om det är i 
samband med klassrumslektioner eller under laborativa övningar. Det sociokulturella 
perspektivet lyfter fram samtalet i klassrummet som den viktigaste punkten för att 
lärande ska ske det, detta är också något som samtliga sex lärare påpekar. Dock påpekas 
av flera lärare att det är lika viktigt med elever som själva får utforska och upptäcka för 
att skapa sin egen förståelse, här är lärarna mer inne på ett kognitivt, konstruktivistiskt, 
perspektiv på lärande. Den här kombinationen av sociokulturellt och konstruktivistiskt 
lärande lyfts också fram av Duit och Treagust (2003 s.3-6). 
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Duit och Treagust (2003 s.3-6) pekar även på hur betydelsefull den uppfattning som 
elever har om ett begrepp är, oavsett om uppfattningen rent naturvetenskapligt sett kan 
anses felaktig. Författarna menar här att lärare ska använda deras uppfattningar, 
felaktiga eller inte, för att förklara de aktuella naturvetenskapliga begreppen. För att nå 
hit skulle lärare, i större utsträckning än vad som visat sig vara fallet i den här studien, 
inleda arbetsområden med att ta reda på elevers förkunskaper. Genom att göra det 
skulle avsevärt mycket fler tidiga uppfattningar om begrepp synliggöras hos eleverna 
och därifrån skulle lärare kunna bygga undervisningen i aktuellt arbetsområde. Detta är 
också något som hos flera av lärarna anges som ett sätt de skulle vilja arbeta på men 
som de inte anser sig ha tid att genomföra.  
 
 

6.3 Sammanfattning samt egna reflektioner 
Användandet av begrepp i undervisningen tenderar, enligt denna undersökning, att 
stanna vid en fråga om diskussion i klassrummet, något som lärare tar som det kommer. 
Ingen av de sex intervjuade lärarna planerade specifikt för begrepp eller 
begreppsanvändning i sin undervisning. Samtliga påpekade dock att de önskade jobba 
med elevers tidiga uppfattningar om begrepp då de uppgett att de anser att detta är 
viktigt, något som stämmer väl med tidigare forskning (Martins & Veiga 2001 s.71, 
Loxley 2009 s.1625, Brorsson Norberg, Enghag och Engström 2005 s.60). Att detta 
inte sker beror på att lärarna i denna studie inte anser sig ha tid till detta. En 
medvetenhet om betydelsen av ett sådant sätt att arbeta kan utläsas ur studien och också 
en medvetenhet om bristande insikt i begreppsforskning, eller pedagogisk forskning 
överhuvudtaget för den delen. Att inte begrepp och begreppsanvändning finns med i 
lärares planering är enligt mig oroande då forskningen (Martins & Veiga 2001 s.71, 
Loxley 2009 s.1625, Brorsson Norberg, Enghag och Engström 2005 s.60) så klart pekar 
på att elever stöter på svårigheter i att förstå naturvetenskapliga fenomen och begrepp 
som rör dessa om de inte får möjlighet att koppla sina tidiga erfarenheter kring begrepp 
och fenomen till de naturvetenskapliga motsvarigheterna.  
 
Trots att betydelsen av begreppsförståelse och användandet av begrepp i 
undervisningen betonas i den nuvarande läroplanen så slår detta inte igenom i 
undervisningen. Samtliga lärare pekar vid något tillfälle på tidsbrist som anledning till 
att de inte jobbar med begrepp på ett sätt som de önskar. Min fundering kring detta är 
då hur lärarna prioriterar sin planering i NO-undervisningen. Är det viktiga att pricka 
av alla punkter från läroplanen som skall hinnas med eller är det viktiga att eleverna lär 
sig grunderna kring begrepp och fenomen i de temaarbeten som man hinner jobba 
med? Jag anser att en djupare förståelse för färre fenomen går före en 
ordförrådsförståelse om fler fenomen. I en tid där ordförråd, på grund av hur 
lättillgängliga informationen är, inte är fullt lika viktig som en djupare förståelse för ett 
begrepp eller ett fenomen så blir det viktigare att lära sig att skapa sin egen förståelse 
istället för att lära sig ett ord till sitt ordförråd. 
 
En slutsats som kan dras av denna studie är att begrepp idag i hög grad är en del av 
undervisningen som är helt beroende av den enskilde lärarens syn på begrepp i 
undervisningen och lärarens syn på vikten av att eleverna förstår dessa. En lösning 
skulle kunna vara att skolledare på ett tydligare sätt låter lärare förkovra sig inom 
pedagogisk forskning och i den här specifika frågan inom begreppsforskning för att 
sprida kunskap om hur viktig begreppsförståelse är för elevers utveckling inom NO-
ämnena. Även om jag uppfattar lärarna i den här studien som medvetna om dessa fakta 
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så tror jag att ett ökat intag av forskningsstudier hos lärarna skulle bidra till en 
effektivare undervisning med bättre resultat när det gäller begreppsförståelse. 
 
En intressant aspekt är kombinationen av undervisning utifrån det sociokulturella 
perspektivet och det kognitiva (konstruktivistiska) perspektivet. Utan att använda orden 
beskriver samtliga sex lärare båda dessa perspektiv som viktiga genom att påpeka vikten 
av diskussion i klassrummet och vikten av att eleverna får koppla erfarenheter från 
laborativa och undersökande lektioner till begrepp och det naturvetenskapliga språket. 
Att kombinera sin undervisning med både djupare samtal och laborationer ser, enligt 
den här studien och enligt flera forskare, Duit och Treagust (2003 s.3-6). för att ta ett 
exempel, ut att vara ett framgångsrecept.  
 
 

7 Förslag på vidare forskning 
Tidsbrist som anledning till att lärare inte hinner med att undervisa på ett sätt som 
forskningen visar är ett effektivt sätt ges som anledning vid ett flertal tillfällen under 
samtliga intervjuer i denna studie. Detta trots att lärarna är väl medvetna om vikten av 
att ta reda på elevers förkunskaper och att ta upp diskussioner i klassrummet om 
begrepp. Att studera hur lärare fördelar sin planeringstid i ämnet NO skulle vara en 
intressant uppföljning till denna studie.  
 
Då samtliga sex intervjuade lärare i denna studie svarat att de inte läst någon forskning 
kring begrepp och mycket lite annan pedagogisk forskning så skulle en annan aspekt 
att forska vidare kring vara vilka förutsättningar lärare ges till förkovring inom NO när 
det kommer till forskning och forskningsresultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

26 
 

Källförteckning 
Andersson, B. (2008). Att förstå skolans naturvetenskap. Ungern: Studentlitteratur. 
 
Brorsson Norberg, B. Enghag, M. och Engström S. (2014). Muntlig kommunikation 
under en lektion om energikällor i årskurs 5. NorDiNa 10(1) 2014. 
 
Duit, R och Treagust, D. 2003. Conceptual Change: A Powerful Framework for Improving 
Science Teaching and Learning. International Journal of Science Education. 25 (6): pp. 
671-688 
 
Daves, Lyn (2004). Talk and learning in classroom science. International Journal of Science 
Education.  26:6, 677-695, DOI: 10.1080/0950069032000097424. (Hämtad: 2015-10-
17). 
 
Eriksson, J. (2015). Begreppskommunikation i klassrummet: En litteraturstudie om 
användandet av naturvetenskapliga begrepp i klassrummets kommunikation 
(Examensarbete). Falun: Högskolan Dalarna. Hämtad: 2015-09-09. 
 
Friberg, M. (2014). Att arbeta med begreppsförståelse i naturvetenskapsundervisning 
(Examensarbete). Falun: Högskolan Dalarna. 
 
Helldén, G. (2009). Ämnesdidaktisk forskning om lärande och undervisning i naturvetenskap. I: 
Shüllerqvist, B., Ullström, M. och Ullström S-O. (red.) Ämnesdidaktiska brobyggen. 
Karlstad University Press. 
 
Hårdén, S (2012). Naturvetenskapliga begrepp i vardagliga samtal (Examensarbete). Falun: 
Högskolan Dalarna. 
 
Höst, G. (2013.) Analogier fördjupar elevers begreppsförståelse. Skolverket. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-
amnen/undervisning/analogier-fordjupar-begreppsforstaelse-1.190350 (Hämtad 
2015-09-10).  
 
Jakobson, B. (2009). Från begrepp till utforskande arbetssätt. Stockholm: 
Utbildningsförvaltningen. 
 
Kihlström, S. (2007a). Intervju som redskap. I: Dimenäs, J. (red.). Lära till lärare. Att 
utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 
Stockholm: Liber AB. 
 
Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Larsen, A.K. (2007). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
Malmö: Gleerup. 
 
Lemke, J. (1990). Talking Science: Language, Learning, and Values. Norwood: Ablex.  
 
Loxley, Peter Michael (2009). Evaluation of Three Primary Teachers’ Approaches 



 

27 
 

to Teaching Scientific Concepts in Persuasive Ways. International Journal of Science 
Education 31:12, 1607-1629, DOI: 10.1080/09500690802150114. (Hämtad: 2015-10-
17). 
 
Lundin, M. och Gunnarsson, G (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga 
klassrum. Stockholm: Liber AB. 
 
Lundgren, U. P., Säljö, R. och Liberg, C. (2010). Lärande, skola, bildning. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Martins, I. P. och Veiga, L. (2001). Early Science Education: Exploring  
familiar contexts to improve the understanding of some basic scientific concepts. European Early 
Childhood Education Research Journal, 9:2, 69-82, DOI: 
10.1080/13502930185208771. (Hämtad: 2015-10-17). 
 
Nationalencyklopedin, naturvetenskap (NE 2015a). Hämtad: 2015-09-09: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturvetenskap 
 
Nationalencyklopedin, fenomenologi NE 2015b). Hämtad 2015-10-14: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi  
 
Nilsson, Pernilla. Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment. 
(2005). NorDiNa 1 2005. 
 
Skolverket (2011a). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket (2012a). Att se helheter i undervisningen. Stockholm: Liber. 
 
Skolverket (2012b). Hur kan lärare hjälpa elever att ta till sig det naturvetenskapliga språket? 
Hämtad: 2015-09-30. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/no-amnen/tema-naturvetenskap/larare-hjalpa-elever-1.168785 
 
Skolverket (2012c). Alternativ begreppsförståelse inte alltid ett hinder. Hämtad: 2015-10-11. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-
amnen/relationer-larande/alternativ-begreppsforstaelse-1.169034 
 
Skolverket (2013). Analogier fördjupar elevers begreppsförståelse. Hämtad: 2015-10-11. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-
amnen/undervisning/analogier-fordjupar-begreppsforstaelse-1.190350 
 
Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Liber 
 
Schoultz, J. (2000). Att samtala om/i naturvetenskap. Linköping: Linköpings Universitet.  
 
Schoultz, J. (2002). Att utvärdera begreppsförståelse. I Strömdahl I.H. (2002) Kommunicera 
naturvetenskap s.43-56. Lund: Studentlitteratur.  
 
Stolpe, Karin och Stadig Degerman, Mari. Assocationsverktyg som ett sätt att studera 
studenters diskussion kring naturvetenskapliga begrepp (2008). NorDiNa 4 2008. 
 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturvetenskap


 

28 
 

Svanelid, G. (2014). De fem förmågorna i teori och praktik – Boken om The Big 5. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Säljö, R. (2010). Den lärande människan. I Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. 
(2010). Lärande, skola, bildning, s.137-196. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Säljö, R. och Wyndhamn, J. (2002). Naturvetenskap som arena för kommunikation. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Thulin, S. (2011). Avhandling. Lärares tal och barns nyfikenhet: kommunikation om 
naturvetenskapliga innehåll i förskolan. http://hdl.handle.net/2077/25276. (Hämtad: 
2015-04-02). 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 

Bilaga 1 
 

Frågor till intervjuer 
1. Hur definierar du ordet begrepp inom NO? 
2. Vad innebär begreppsanvändning för dig? 

Hur ser dina egna erfarenheter ut från din skolgång när 
det gäller begrepp? 

 Kopplar du till deras egna erfarenheter? 
 Används begrepp i många olika lärsituationer? 
  

3. Vad anser du vara viktigast kring begrepp i 
undervisningen?  
 Du måste välja en punkt 

 
4. På vilket sätt anser du att du använder begrepp i 
undervisningen? 

Planerar du för begreppsanvändning? 
I diskussion? 
Vid laboration? 
 

5. Märker du skillnad på elevernas förståelse för begrepp vid 
olika lärsituationer? 
 Laborativt 
 Utomhus 
 Grupparbete 
 Salslektioner 

 
6. Tar du reda på elevernas förkunskaper när det gäller 
begrepp? 
 Inför ett temaområde – utomhustillfälle – laborativ lektion 
 Inför en diskussion 
  

7. Har du läst någon forskning kring begreppsanvändande? 
8. Brukar du läsa någon forskning om skolan? 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 2. Informationsbrev  
 

Information inför intervju om undersökning av lärares syn på 

begreppsanvändning inom naturorienterande ämnen  
 

Detta är en förfrågan om att frivilligt delta i denna undersökning.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur du som lärare ser på ditt eget användande av 

begrepp i naturorienterande ämnen. Med begrepp avses i första hand vetenskapliga 

begrepp som förekommer inom de naturorienterande ämnenas läroböcker, läromedia 

eller i annan för undervisningen avsett materiel.  

Då verksamma lärares syn på begreppsanvändning är ett område där det är svårt att 

finna forskning är just din medverkan betydelsefull.  Min önskan är därför att genom 

intervjuer av 6-8 lärare som jobbar med NO i årskurserna 1-8 kunna få fram material 

till den forskning inom detta område som jag håller på med. Du är en av dessa utvalda 

lärare. 

 

Jag planerar att genomföra intervjuerna under veckorna 37-39 på en tid som är 

passande för dig. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande utan vidare motivering. Jag beräknar att varje 

intervju tar ca 30 min. Intervjun kommer att vara av semistrukturerad art, det vill säga 

att följdfrågorna bestäms beroende på svaren från dig som svarar på mina frågor. Av 

den anledningen skickas heller inga frågor ut i förväg. En ljudinspelning kommer att 

göras för att jag som intervjuare ska kunna återge dina svar på ett så korrekt sätt som 

möjligt.  

 

Allt insamlat material kommer sedan att analyseras och så småningom presenteras i en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. Namn eller andra personuppgifter eller uppgifter om 

vilka skolor som deltagit kommer inte att förekomma i uppsatsen. Jag, min handledare 

och min examinator kommer att ha tillgång till mitt insamlade material. När uppsatsen 

är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Den godkända uppsatsen 

kommer sedan att finnas tillgänglig via Högskolan Dalarna. 

 

Jonas Eriksson heter jag som gör den här studien och jag läser till lärare i årskurs 4-6 

med inriktning NO på grundlärarprogrammets åttonde och sista termin. Jag skulle vara 

mycket tacksam om ni vill vara med i den här studien, meddela mig ert intresse 

antingen via mail eller telefon.  

 

Student 

Jonas Eriksson 

v12joner@du.se 

0730-458245 

 

Handlera 

Marie Petersson 

map@du.se 
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Bilaga 3. Sammanställning av intervjuer 
 

 Använder begrepp 
genom att: 

Kopplar till 
elevernas 
erfarenheter 

Viktigast kring 
begrepp i 
undervisningen 

Tar reda på 
elevernas 
förkunskaper 

Anser att 
eleverna bäst lär 
sig vid: 

Lärare 1 Hela tiden relatera till 
deras erfarenheter i 
diskussioner. Koppla 
till det de säger.  

Försöker göra 
det i största 
möjliga mån men 
tidsbrist sätter 
käppar i hjulet.  

Att jag som 
pedagog bestämt 
vad jag vill att 
eleverna ska lära 
sig och att jag 
kommunicerat 
detta till eleverna.  

Ibland. Vi inleder 
vissa temaarbeten 
med 
brainstorming. 
Även här faller det 
dock ofta pga 
tidsbrist.  

Vid praktiskt 
arbete. Det man 
gjort minns man i 
mycket högre grad.  

Lärare 2 Välja ut begrepp som 
jag vill att eleverna ska 
lära sig.  

Ibland. Jag borde 
göra det oftare.  

Att jag förklarar 
begreppen noga 
och bestämmer 
mig för ett 
begränsat antal 
och inte tar för 
många på en gång. 

Alldeles för sällan. 
Jag vet att vi 
gjorde det en gång 
inför ett 
temaarbete men 
även här borde jag 
bli bättre. Och få 
mer tid till det. 

Absolut när de 
jobbar praktiskt. 
Har man gjort det 
kan man det sen.  

Lärare 3 Att alltid använda 
begrepp istället för 
förenklingar. Att 
koppla direkt i 
diskussionen till det de 
säger och använda 
begreppen då.   

Så ofta jag kan. 
När de beskriver 
något med egna 
ord som det 
finns ett begrepp 
för tar jag alltid 
upp det till 
diskussion. Vi 
diskuterar 
mycket.  

Att man förklarar 
skillnader mellan 
begrepp och 
vardagsspråk. 
Många gånger kan 
ju orden betyda 
olika saker i 
vardagligt tal och 
på NO-språket. 

Ja vi jobbar ofta 
så. Utgår från 
elevernas 
uppfattningar och 
jobbar oss vidare 
därifrån. 

När eleverna får 
upptäcka det själva 
genom praktiskt 
arbete med 
efterföljande 
diskussion. 

Lärare 4 Se till att jag verkligen 
använder begrepp och 
inte något förenklat 
språk. Försöker 
förklara många gånger.  

Ja, men det 
borde finnas mer 
tid till det. 
Viktigt att ta 
tiden och 
diskutera det 
från deras 
synvinkel.  

Att jag som 
pedagog är 
medveten om vad 
jag vill att eleverna 
ska kunna och att 
jag är medveten 
om vilken nivå de 
befinner sig på.  

Inte i den 
utsträckning jag 
borde. Det är 
tidskrävande och 
det är mycket som 
ska hinnas med 
enligt läroplanen. 

När det är något 
självupplevt. Att 
testa saker och 
sedan diskutera ser 
jag som bästa 
sättet. 

Lärare 5 Börja använda dem 
redan i unga åldrar. 
Eleverna måste känna 
till att det finns ett 
NO-språk där ord kan 
ha en annan betydelse.  

Ja jag försöker 
alltid fånga deras 
uppfattningar 
som kan härledas 
till begrepp.  

Att upprepa 
begreppen och 
förklara dem 
många gånger. Att 
ta chansen när 
eleverna använder 
sig av sitt 
vardagsspråk och 
koppla det till 
begreppen. 

Ja inför alla 
temaarbeten pratar 
vi igenom det vi 
ska jobba med och 
eleverna får säga 
vad de kan och 
vad de tror. Sen 
avslutar vi med att 
knyta ihop alltihop 
när temaarbetet är 
avklarat. 

Eleverna använder 
sig i högre 
utsträckning av 
begrepp när de 
skriver till exempel 
labbrapporter 
jämfört med när 
de pratar men det 
hänger nog ihop 
med att jag tar upp 
begreppen när de 
diskuterar under 
praktiskt arbete.  

Lärare 6 Alltid använda dem 
där de ska användas 
och alltid förklara dem 
när elever tar upp sina 
uppfattningar om 
begrepp.  

Ja alltid i 
diskussion och i 
praktiskt arbete. 
Eller efter filmer 
eller besök. Så 
mycket som 
möjligt.  

Att de får möta 
begreppen i många 
olika lärsituationer 
och att de då får 
dem förklarade för 
sig.  

Nej men skulle 
vilja jobba så. Har 
planer på att börja 
med det.  

Multimodalt 
lärande. Att få 
möta begrepp 
uppreda gånger i 
olika situationer.  

 


