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Sammandrag: 
 
Denna litteraturstudie undersöker hur lärare, enligt tidigare forskning, skulle kunna 
arbeta med naturvetenskapligt språk samt vilken betydelse ett arbetssätt som lyfter 
språket kan ha för elevers lärande av naturvetenskap. Detta är en systematisk 
litteraturstudie där relevant forskning har sökts via databaser och en tidsskrift för att 
noggrant dokumenteras. NorDiNa är den tidskrift som har bidragit med mest 
material till denna systematiska litteraturstudie, men även databasen ERIC och 
Högskolan Dalarnas databas Summon har genomsöks och bidragit med 
forskningsrapporter. Resultatet visar att det finns flera metoder som kan användas för 
att stödja elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp. Läraren har en viktig roll i 
den naturvtenskapliga utbildningen och behöver vara ansvarstagande och förberedd 
inför de utmaningar som kan dyka upp, detta för att kunna bemöta och hjälpa elever 
på bästa sätt. Eleverna behöver stöttning i mötet med det naturvtenskapliga språket 
och hjälp för att lära sig och förstå det. Språket har visats i studien vara en viktig 
komponent för att förstå naturvetenskapen både i och utanför skolan.  
Sammanfattningsvis så behöver lärare arbeta med det naturvetenskapliga språket 
utifrån varierande arbetsmetoder som väcker intresse för elevernas fortsatta 
utveckling inom det naturvetenskapliga språket och ämnet.  
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Inledning 
 
Under min skolgång har jag alltid känt en osäkerhet gällande svenskämnet och främst 
för att skriva och stava. På grund av denna osäkerhet har jag även oroat mig för mitt 
kommande yrke och att behöva undervisa elever i svenska. Under lärarutbildningen 
har min förståelse för språk vidgats och jag har insett att alla lärare är språklärare! 
 
Då alla lärare måste arbeta för att utveckla elevers språk blev jag lite fundersam över 
vad läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets, LGR 11, anser 
om språket inom de naturvetenskapliga ämnena. I kursplanerna för de 
naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik och biologi, är ett krav för ett godkänt betyg 
att eleverna ska känna till och kunna använda naturvetenskapliga begrepp (Skolverket, 
2011 s.148,158 och 196).  
 
Att arbeta med språk är alltså ett måste eftersom läroplanen också förtydligar att alla 
elever ska lära för livet och lyckas inom skolverksamheten (Skolverket, 2011 s.7). Det 
sker ständiga förändringar i samhället som ställer höga krav på skolan och därrmed 
höga krav på lärare, att exempelvis anpassa undervisningen för att möta det moderna 
samhället (Skolverket 2012b s.7). I ett klassrum behöver undervisningen anpassas så 
att alla elever kan utveckla sina kunskaper utifrån sin egen nivå, för att uppnå 
kunskapskraven (Skolverket 2012b s.26). Det är viktigt att elever utvecklar ett 
ämnesbundet språk för att lyckas inom den naturvetenskapliga utbildningen. Denna 
studie undersöker hur jag och andra lärare skulle kunna arbete för att stärka elevernas 
naturvetenskapliga språk och hur det påverkar elevernas lärande av naturvetenskap.  
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Bakgrund 
 
I LGR 11 beskrivs att ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 
(Skolverket 2011 s.7). Skolans uppgift är att utveckla eleverna till medvetna 
samhällsmedborgare. Detta görs, förutom via kunskapsutveckling, genom att stärka 
elevernas identitet och tilltro till sig själva. Genom att erbjuda elever möjligheter att 
samtala, läsa och skriva fördjupar eleverna sina kommunikationskunskaper och 
stärker sin identitet (Skolverket 2011a s.7). Vidare ska skolan hjälpa eleverna att 
utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare som samhället 
behöver.  Eleverna ska genom skolan få redskap för att klara en komplex och 
föränderlig verklighet, med ett konstant informationsflöde. Skolverket (2011a s.9) 
uttrycker också att skolan måste förbereda eleverna för ett självständigt liv. För att 
göra eleverna självständiga behöver de lära sig metoder för tolkning av information, 
att kritisk granska samt relatera informationen till kunskap. Detta blir viktiga faktorer 
för att klara av att leva i denna komplexa verklighet (Skolverket 2011a s.9). Andra 
faktorer som läroplanen belyser är vikten av kunskaper inom de naturvetenskapliga, 
tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för att 
klara dels vidare studier och dels den vardag som väntar eleverna efter skoltiden 
(Skolverket 2011a s.11). För att lära sig allt detta inom de olika ämnena lyfter också 
läroplanen fram vikten av aktiva arbetssätt så som exkursioner, laborationer, 
skapande arbete och lek för en effektiv kunskapsinhämtning, detta görs med fördel 
under de tidiga skolåren (Skolverket 2011a s.6).  
 
Kursplanerna för naturorienterande ämnen 
Gemensamt för kursplanerna inom de naturorienterande ämnena (No-ämnena) är att 
de långsiktiga målen, handlar om att eleven ska utveckla ett ämnesrelevant ordförråd 
samt förmågan att kommunicera, ta ställning och tolka information som berör det 
naturvetenskapliga området (Skolverket 2011a s.148, 158 och196). Eleven ska även 
utveckla förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara naturvetenskapliga fenomen. Utöver de två av tre förmågorna som tydligt 
behandlar språk ska eleverna lära sig att genomföra systematiska undersökningar.  
Indirekt betyder det att eleverna måste kunna använda det naturvetenskapliga språket 
både för att förstå undersökningen, utföra den samt dokumentera den på ett utförligt, 
formenligt och korrekt sätt (Skolverket 2011a s.148, 158 och 196). Vikten av dessa 
ovanstående förmågor lyfts även tydligt fram i kommentarmaterialet tillhörande varje 
kursplan (Skolverket 2011 b, c och d s.10 och 30). Där beskrivs vikten av att utveckla 
elevers språk för en mer omfattande inhämtning av kunskaper och djupare förståelse. 
I kommentarsmaterialet lyfts det vid flera tillfällen att den naturvetenskapliga 
undervisningen ska ge elever utrymme att utveckla ett språk som är relevant för de 
olika ämnena. Samtala, tolka, framställa, samt hitta och granska information är 
punkter som klart lyfts fram som tillfällen där språk både behövs och ska utvecklas 
(Skolverket 2011b, c och d s.10 och 30) 
 
Naturvetenskaplig allmänbildning 
För att kunna tillägna sig ett ämne behöver eleverna mycket bakgrundskunskaper. En 
person som innehar dessa kunskaper kan kallas litteral förklarar Gibbons (2013 s.81-
82). Det betyder att eleverna utöver ordförståelsen också besitter kunskaper som att 
kunna se helheter och samband inom ett ämnesområde. Ordförståelse innebär att 
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kunna nyckelorden och förstå dess innebörd samt de sammanhang som de återfinns i. 
Elever som saknar denna förförståelse kan inte tillägna sig texter och därmed inte lära 
av dem (Gibbons 2013 s.81-82). Att vara naturvetenskapligt allmänbildad kallas 
scientific literate på engelska. Scientific literacy handlar om att ha förmågan att förstå 
och se samband mellan naturvetenskapen och verkligheten. För att kunna göra det 
behövs kunskaper i att analysera, tolka och förstå de vetenskapliga texterna för att 
slutligen värdera dem och använda informationen för att förstå omvärlden och kunna 
argumentera och ta beslut i naturvetenskapliga sammanhang (Skolverket 2012a s.71).  
Skolverket (2011a s.148,158 och 196) visar också detta tydligt genom de mål som är 
uppsatta för elever som handlar om att utveckla förmågorna att förstå, tolka och 
förklara naturvetenskapliga fenomen. Fler förmågor som eleverna ska utveckla genom 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena är också att bygga upp ett relevant 
ordförråd samt att kunna kommunicera om naturvetenskapliga fenomen.  
 
Naturvetenskapligt språk i skolan 
Gibbons (2013 s.83) lyfter att ämneslärarna är bekanta med det naturvetenskapliga 
skolspråket och kan därför förbise de svårigheterna som eleverna kan ha med att 
skapa eller tillägna sig texter med naturvetenskaplig koppling. Tidigare har den 
ämnesbundna språkundervisningen varit underförstådd i skolan eftersom många 
lärare inte är vana att fokusera och arbeta med ämnesspråket (Gibbons 2013 s.83). 
Om inte ämnesläraren hjälper eleverna utveckla språket, vem ska då göra det?  Det är 
ämnesläraren som vet vilka begrepp som är relevanta och centrala för sitt 
ämnesområde (Gibbons 2013 s.186). För att synliggöra ämnesspråket behöver alla 
ämneslärare se sig själva som språklärare. Genom att klargöra mål för undervisningen 
kommer lärare också att inse vilket vokabulär eleverna behöver tillägna sig och 
därefter anpassa lektionerna för att stärka elevernas språk (Gibbons 2013 s.84). 
För att förstå de naturvetenskapliga fenomenen behöver eleverna behärska det 
ämnesbundna språket. Är eleverna inte vana att använda den typen av språk så 
kommer de inte att ta till sig litteratur eller diskussioner som använder den typen av 
språk, vilket då utgör ett hinder för både lärandet och utvecklingen inom det 
naturvetenskapliga området för eleven (Skolverket 2012a s.86). Undervisningen bör 
konkretiseras så att eleverna kan relatera begreppen och språket till ett känt fenomen, 
det underlättar inlärningen (Skolverket 2012a s. 87). Läraren måste vara aktiv och 
välja hur interaktionen i klassrummet ska utspela sig. Genom att noggrant välja 
problemställningar och frågor som skapar interaktiv diskussion där läraren 
tillsammans med eleverna är aktiv så skapar läraren bra förutsättningar för utveckling 
av naturvetenskapligt språk (Skolverket 2012a s. 89-90). Elever som tillsammans kan 
diskutera sig fram till en lösning/svar/förklaring får följdaktligen fler tillfällen att 
förbättra och utveckla sina förklaringar än de elever som har svårigheter inom ämnet. 
De elever med naturvetenskapligt språkbruk får också öva på att samarbeta för att 
hitta det rimliga och mest acceptabla i deras förslag (Skolverket 2012a s.92).  
 
Språkets betydelse på mellanstadiet 
Enligt Anderberg, Danelius och Nordheden (2010 s.104) är det för eleverna ett stort 
steg att byta från lågstadiet till mellanstadiet. Anledningar till detta kan vara att 
eleverna blir äldre och inte räknas som små barn längre, men också för att det börjar 
ställas andra och högre krav på dem. En väsentlig del av mellanstadiet består av att 
eleverna nu läser för att tillägna sig kunskap, istället för att lära sig att läsa som de gör 
på lågstadiet, så nu behöver eleverna ha en mycket god läsförståelse (Anderberg, 
Danelius, Nordheden, 2010 s.104). Läromedlen på mellanstadiet blir mer komplexa, i 
vissa fall också mer abstrakta och undervisningen strävar efter att eleverna utvecklar 
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ett ämnesrelevant skolspråk (Anderberg, Danelius, Nordheden, 2010 s.104; Gibbons 
2013 s.27). 
 
Anderberg, Danelius och Nordheden (2010 s.104) tar upp betydelsen av ordförråd 
och ordförståelse, som är viktiga komponenter på mellanstadiet. Då läsning och 
läsförståelse banar vägen mot kunskap blir ordförrådet speciellt viktigt för eleven, och 
därför är det viktigt att uppmärksamma ord och dess betydelse i undervisningen. 
Skickliga lärare arbetar med ord där de dyker upp och när det behövs i 
undervisningen. Läraren kommer dock inte alltid att kunna stå vid elevens sida och 
målet med undervisningen är därför att skapa självständiga elever. Eleverna bör 
därför få möjlighet att lära sig strategier för att förstå ord och ta reda på dess 
betydelse för att lyckas på egen hand (Anderberg, Danelius, Nordheden, 2010 s.121) 
Dessa strategier kan vara varierande men Anderberg, Danelius, Nordheden påpekar 
att om lärarna kan skapa lektioner där eleverna använder flera sinnen och utvecklar 
språkliga redskap ger vi dem bättre förutsättningar för att uttrycka sig och skapa 
mening i något för dem okänt (2010 s.129). 
 
Utmaningar gällande den naturvetenskapliga undervisningen 
För att förbättra det sjunkande intresset och den försämrade attityden till 
naturvetenskapligt arbete är forskare överens om att undervisningen måste förändras 
så dessa ämnen blir intressantare (Skolverket 2012a s.62). En svårighet är att den 
naturvetenskapliga utbildningen försöker intressera alla men stimulerar faktiskt bara 
den som redan är studiemotiverad för fortsatta studier (Skolverket 2012a s. 63). En 
annan utmaning med den naturvetenskapliga undervisningen är språket, framförallt är 
det alla de nya ord som eleverna behöver lära sig. Många av orden har en dubbel 
betydelse och eleverna förknippar redan ordet med någonting annat, vilket kan skapa 
motsättningar hos eleverna (Skolverket 2012a s.84). Det underlättar inte då att 
naturvetenskapen ofta upplevs som svårt och icke meningsfullt, detta för att eleverna 
inte upplever verklighetsanknytningen eller upplever relevansen med undervisningen 
(Skolverket 2012a s. 61).  
 
Det är få saker som eleverna faktiskt är intresserade av som det undervisas om inom 
det naturvetenskapliga området. Lärare fokuserar undervisningen mer på traditionella 
områden och dess innehåll, medan elever är intresserade av det som ligger närmre 
deras kultur (Skolverket 2012a s.65). Dessutom anser eleverna att de i mycket liten 
grad får vara med och påverka arbetsformer under exempelvis fysikundervisning. 
Undersökningar visar också att lärare inte heller tar hänsyn till hur elever bäst lär sig, 
då de inte undervisar efter de mest effektiva metoderna (Skolverket 2012a s.66). 
Elever i klass 4 önskar att få mer naturvetenskaplig utbildning, och har ett stort 
intresse för dessa frågor. Det är dock sällan som fjärdeklassarna undervisas i 
exempelvis fysikämnet, som upplevs vara spännande och intressant (Skolverket 2012a 
s. 61). Samtidigt som det finns många goda exempel på naturvetenskapliga svårigheter 
som har blivit introducerade på mellanstadiet och gett ett gott resultat. Exempelvis 
introduktion av kemins periodiska system, vilket visade att eleverna utvecklade en 
större förståelse för atomer och hur dessa bygger materia vilket underlättar i den 
fortsatta utbildningen (Skolverket 2012a s.64).  
 
I de naturorienterade ämnena är det betydligt fler som inte når kunskapsmålen 
jämfört med ämnena svenska och samhällsorienterande ämnen. Enligt Skolverkets 
rapport 274 (2006) är det hela 9,2 procent som inte uppnår målen jämfört med 3,9 
procent för svenska och 6,7 procent för samhällsvetenskapliga ämnen. Detta kan då 



7 
 

bero på flera av de ovan nämnda orsakerna. Exempelvis komplexa ord som används 
av lärare och missförstås av elever eller naturvetenskapens förmåga att ofta använda 
sig av komplicerade sammansättningar av grammatik, ordval och därför befinna sig 
långt bort ifrån det vardagliga språket och elevernas omgivning (Af Geijerstam 2006 
s.15).  
 
Scaffolding 
Det är i klassrummet som förutsättningar för ett livslångt lärande skapas och det är 
där attityden till naturvetenskaplig utbildning formas, attityden som skapas är 
beroende av hur den naturvetenskapliga undervisningen presenteras av läraren 
(Skolverket 2012a s.61). Scaffolding är ett uttryck som Vygotskij enligt Säljö (2012 s. 
194) skapade i samband med sina teorier om den närmsta proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är det som är bekant för en 
individ. Genom att utgå ifrån det som redan är känt, tar läraren, eller någon mer 
kunnig och möter upp den lärande för att utnyttja dessa förkunskaper och därifrån 
leda vidare mot nya kunskaper. Då har läraren utgått från den närmsta proximala 
utvecklingszonen. Läraren möter upp individen på dennes nivå för att till en början 
ge mycket stöd i det nya ämnet. Sedan minskas stödet i takt med att den lärande 
börjar behärska det nya stoffet, och läraren slutar sedan ge stöd när den lärande har 
befäst kunskapen. I en sådan lärandeprocess har läraren använt sig av metoden 
scaffolding. (Lundgren, Säljö och Liberg 2012 s.194). Detta är ett arbetsätt där elever 
blir lotsade med hjälp av läraren för att slutligen bli mer självständiga och kunniga. 
 
Språkutvecklande arbetssätt 
Detta begrepp som används i studien är hämtat från Skolverket (2014) som menar 
att en språkutveckalande undervisning innebär att läraren är insatt i, och har 
kunskaper om språket som ämnet behandlar (Skolverket 2014). Genom att läraren är 
aktiv och analyserar texterna så är de möjligt att identifiera språkliga svårigheter för 
att göra övergången till ämnesspråket lättare. Skolverket (2014) belyser också att det 
är till fördel om läraren undervisar i hur man använder språket exempelvis i 
resonemang och vad resonemang då är och innebär. Ett språkutvecklande arbetssätt 
är alltså beroende av lärarens intresse och kunskaper. 
 
Problemställning 
För att skapa en livslång lust att lära som är en lärares uppgift (Skolverket 2011a s. 7), 
behöver läraren bemöta eleverna på ett sätt som väcker nyfikenhet för naturvetenskap 
och skapa en god attityd till ämnet hos eleverna (Skolverket 2012a s. 62). De 
naturvetenskapliga ämnena har visat sig vara svåra för elever att tillägna sig och det är 
fler elever som inte når målen i dessa ämnen jämfört med andra ämnen i skolan (Af 
Geijerstam 2006 s. 15). Kritiska punkter som hittats i undervisningen är de olika 
begrepp och de språk som används inom naturvetenskapen, men innehållet kan också 
vara för abstrakt och ha en svag verklighetsanknytning (Skolverket 2012a s. 61). 
Många naturvetenskapliga ord bär med sig en dubbel betydelse vilket också utgör en 
svårighet för elever när de ska lära sig om ämnet (Skolverket 2012a s. 84).  Ett mål 
med undervisningen är att göra eleverna naturvetenskapligt allmänbildade så de kan 
bearbeta naturvetenskaplig information både i skolan men också utanför, i det 
verkliga livet (Skolverket 2012a s.71). Språket lyfts fram som ett av de viktigaste 
redskapen, vilket också förtydligas i läroplanen (Skolverket 2011a s. 148, 158 och 
196). Elever behöver skolas in och vänjas med den naturvetenskapliga diskursen för 
att själva utveckla detta ämnesbundna språk (Skolverket 2012a s. 86). Det är viktigt 
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med ett välutvecklat naturvtenskapligt språk för att kunna tillgodogöra sig kunskaper 
men hur ska eleverna få det? 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa vad tidigare forskning beskriver om olika 
metoder för språkutvecklande arbetssätt inom den naturvetenskapliga undervisningen 
i grundskolan, med extra fokus på mellanstadiet. Studien syftar till att besvara följande 
frågeställningar: 
 
Vilka arbetssätt och metoder kan lärare använda för att stärka elevers 
naturvetenskapliga ämnesspråk, enligt tidigare forskning? 
 
Vilken betydelse har, enligt tidigare forskning, språkutvecklande arbetssätt för elevers 
lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen? 
 
Metod 
I följande avsnitt kommer studiens genomförande att presenteras genom redogörelser 
av hur studien är upplagd och utförd. Studiens design, sök- och urvalsprocess, 
kvalitetsgranskning och analys av litteratur samt studiens etiska förhållningssätt 
presenteras. 
 
Studiens design  
Skolans innehåll och arbetsmetoder ska vila på en vetenskaplig grund, det fastställer 
skollagen (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.20) och därför är det 
av vikt att den vetenskap och forskning som finns hittas, granskas, värderas och 
sammanställs till någonting användbart för den pedagogiska verksamheten (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s 23). Denna studie är en systematisk 
litteraturstudie med syfte att undersöka hur språkutvecklande undervisning används 
inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. Att göra en systematisk litteraturstudie 
innebär att all tillgänglig forskning som är relevant för ämnesområdet sammanställs 
och presenteras (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.31). Viktigt för 
en systematisk litteraturstudie är att ha en tydlig plan och att redovisa alla steg 
noggrant. Detta utförs för att dokumentera studiens utförande och ge andra forskare 
möjlighet att göra kontroller av studien eller en egen undersökning för att se om 
resultatet blir detsamma. Studien blir då öppen för granskning. Studien redovisar även 
hur urvalsprocessen och analysen av data genomförts. Data som används i en 
systematisk litteraturstudie är vanligtvis vetenskapliga artiklar eller avhandlingar 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.32). 
 
Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts för denna litteraturstudie vid urval och presentation 
av studien. Alla artiklar som ingår i studien har genomgått en kontroll för att 
säkerställa att de följer riktlinjerna för etisk forskning enligt rekommendationer från 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.69). Det är viktigt att forskare 
följer de fyra krav som Dimenäs (2007, s.26-27) beskriver som viktiga för forskning: 
dvs. informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa fyra krav 
beskrivs mer i detalj nedan: 

• Informationskravet innebär att de berörda informeras om syftet med 
undersökningen. 
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• Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att besluta själva om de ska 
medverka i studien eller inte. Minderåriga (under 15 år) måste ha tillstånd från 
vårdnadshavare vid etiskt känsliga undersökningar. 

• Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av 
personuppgifter och att de som deltar ska ges konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från enskilda personer endast 
får användas till forskningen (Dimenäs 2007, s. 26,27). 

 
Denna studie tar hänsyn till de etiska principerna genom att dels inte använda etiskt 
känsliga undersökningar och eftersom detta är sekundär forskning kommer denna 
studie inte att nämna några personuppgifter eller skriva ut namn på deltagande i 
studien, förutom författarna av primärkällan. Författaren har även haft för avsikt att 
presentera artiklarnas resultat objektivt för att få en helhetssyn över ämnesområdet. 
Denna studie tar också hänsyn till de etiska övervägandena gällande ohederlighet. 
Studien är helt och hållet skapad av författaren utan plagiat (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013, s. 69). 
 
Sökord  
För att kunna genomföra sökningar efter litteratur behövde sökord tas fram. Detta 
gjordes med utgångspunkt i metoden ”PICO” som beskrivs av Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s.71).  Framtagandet av sökorden har utgått från en 
förenklad variant av PICO där frågor som vem och vad studien handlar om samt 
vilket sammanhanget för studien är har fått säkerställa att sökningarna är relevanta för 
att besvara frågeställningen (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 70). 
Ord som använts i sökningen på svenska är: språk, språkutvecklande, inlärning, lära, 
begrepp, naturvetenskap, naturkunskap, NO, natur, svenska, grundskolan, skola, 
lärare och undervisning. Engelska varianter av dessa sökord är: language, elementary, 
education, science, literacy, scaffold, concept, methods, affect, result och Swedish. 
Det har även sökts på olika varianter av dessa ord med andra ändelser exempelvis 
concepts och scaffolding.  De sökord som har använts i undersökningen är både på 
svenska och engelska för att även inkludera svenska studier skrivna på engelska och 
internationella studier. Genom att internationell forskning inkluderats får studien en 
större trovärdighet på grund av att mer forskning analyserats och ligger till grund för 
studiens resultat. 
 
Vid kombination av de olika utvalda sökorden har operatorn AND använts för att 
begränsa sökningarna genom att bara visa resultat som innehåller båda orden. Vid ett 
tillfälle användes även operatorn NOT för att eliminera artiklar som riktade sig till 
andraspråksinlärning då dessa inte var relevanta för denna studies frågeställningar 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 79). Lika så har trunkering (*) 
använts för att fler varianter av ordet ska presenteras och effektivisera 
litteratursökningen (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 81). Detta 
har använts på ord som skulle kunna avslutas på olika vis som teach*, natur*, 
språkutveckl*, scaffold* och swed* 
 
Databaser 
Innan sökningen av litteratur startade fick författaren en genomgång av en 
bibliotekarie på Högskolan Dalarnas bibliotek som berättade vad det fanns för olika 
databaser och hur en sökning i dessa kan ske på ett effektivt sätt. Att få en 
genomgång av databassökning rekommenderas i Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013 s. 75) för att effektivisera sökningsprocessen. I denna studie 
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användes två databaser; Summon, ERIC och NorDiNa som är en naturvetenskaplig 
tidsskrift. Dessa tre källor ansågs täcka stor del av området som undersöks i studien 
och fler källor kunde inte användas på grund av tidspress.  
 
Summon är Högskolan Dalarnas databas som summerar litteratur, artiklar, filmer 
m.m. som finns tillgänglig på Högskolans bibliotek. Denna databas hämtar litteratur 
från alla de databaser för vetenskaplig litteratur som Högskolan Dalarna har tillgång 
till. Summon ger därför ett stort antal träffar över en mångsidig variation av data 
inklusive litteratur inom utbildningsvetenskap (Högskolan Dalarna, 2016). 
 
ERIC- Education resources information center, är en databas som innehåller böcker, 
rapporter, avhandlingar och tidskriftsartiklar på diverse olika språk, mestadels 
engelska. ERIC är en relevant databas för studiens forskningsområde då den 
innehåller forskning om pedagogik och psykologi. Om sökningar görs i Summon 
kommer resultat från ERIC med i flödet (Högskolan Dalarna 2015). Anledningen till 
att sökningar ändå gjordes separat i ERIC är för att se om det fanns relevant data som 
prioriterades bort under sökningar i Summon på grund av det stora utbudet (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.75). 
 
NorDiNa - Nordic Studies in Science Education, är en tidskrift från Norden som 
publicerar artiklar som är vetenskapliga inom utbildning i de naturvetenskapliga 
ämnena, teknik och geografi. Allt publicerat material finns tillgängligt via tidskriftens 
databas/sökmotor (Naturfagsentret, 2015). 
 
Sök- och urvalsprocess 
Med utgångspunkt ur Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.83) har 
urvalsprocessen bestått av sex steg. Till en början identifierades intresseområde med 
sökord och vilken typ av databas som var lämpliga för sökningen av litteratur, vilket 
beskrivs ovan. Sedan sattes det upp avgränsningar för databassökningarna. 
Avgränsningar för denna undersökning var att ingen studie inkluderades som var 
genomförd före år 2000, detta för att öka sannolikheten att aktuell och relevant 
litteratur inkluderades. En annan avgränsning var att studien endast skulle inkludera 
litteratur skriven på svenska eller engelska, på grund av risken för missförstånd och 
feltolkningar om data på andra språk hade inkluderats och översatts. Data som 
presenterar språkinlärning för andraspråkselever har valts bort då studien inte inriktar 
sig enbart på andraspråkselever utan på alla elever i ett klassrum. Alla artiklar behövde 
även vara granskade utav minst en utomstående, därför användes 
filtreringsfunktionen peer-review ofta, men då avhandlingar inte inkluderas där 
behövdes filtreringen redigeras till en avgränsning mot avhandlingar med jämna 
mellanrum för att även dessa texter skulle kunna inkluderas i studien. Texter som 
fokuserade på arbetsmetoder och tillvägagångssätt för att lära sig naturvetenskap och 
främst språk var det som efterfrågades. Texter som behandlar årskurserna 4 - 6 var 
extra intressanta men texter som behandlade någon årskurs i grundskolan eller 
gymnasieskolan var också intressanta och inkluderades för att få ett tillräckligt 
underlag för studien. 
 
Steg tre i urvalsprocessen var att genomföra systematiska sökningar i databaser där 
sökord kombinerades med olika typer av avgränsningar (för detaljer se Bilaga 1). 
Nästa steg som rekommenderas av Eriksson Barjas, Forsberg och Wengström (2013, 
s.83) är fri sökning inom ämnesområdet för att eventuellt finna icke publicerade 
resultat. Detta steg genomfördes dock inte i denna studie på grund av tidsbrist.   



11 
 

 
Den intressanta litteratur som hittades utifrån databassökningarna identifierades först 
via en relevant rubrik sedan genom läsning av abstrakt. För att vara relevant skulle 
rubriken antyda ett arbetssätt eller en metod som används inom naturvetenskaplig 
utbildning för att utveckla elevers språk. Abstraktet skulle sedan stärka detta och 
påvisa produkten av arbetssättet, sedan jämfördes abstraktet med frågeställningar för 
att säkra studiens validitet. Det viktigaste för studien var fokus på det 
naturvetenskapliga språket och olika tillvägagångssätt för att lära in och utveckla det. 
Efter denna urvalsprocess fanns det ungefär 30 olika texter (Tabell 1) som lästes i sin 
helhet för att sedan sorteras ned till 10 olika texter.  Den litteratur som valdes bort 
syftade ofta på andraspråksinlärning. Andra texter valdes bort på grund av att de inte 
behandlade elevers utveckling av det naturvetenskapliga språket, utan fokuserade på 
kunskaper om exempelvis formler och fakta. 
 
Tabell 1 – Sökningar som ledde till första urvalet av hela artiklar att läsa 
 

Databas   Sökord   Filter träffar
  

rubri
ker  

abstra
kt  

hela 
artik
lar  

Funna artiklar
som användes i 
studien 

Summon  Scaffold AND science
  

Peer
Review  
Full text  
2011  

15
424  

120 3    2   

   Scaffold AND science
AND elementary  

Avhandlingar
2000  

243 243 2    1   

   Language AND science Peer
Review  
Full text  
2000   

446
336  

140 4    2  Silva & Gomez

   Language in science
education  

Peer Review
Full text  
2011  

326
723  

93 2    1   

   Begrepp AND 
naturvetenskap  

2000 546 139 1    1  Westman

 Språk and naturvetenskap 2000 353 122 1  1  Af Geijerstam

   Literacy AND science 2000 Peer
Review  

208
915  

124 2    2   

NorDiNa   Scaffolding   • 4 4 2    1   

   Language   • 12 12 2    2  Norberg 
Brorsson, 
Gunnarsson 
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   Teach*   • 110 110 3    2  Óskarsdóttir och
Jónasson. 
Högström, 
Ottander, 
Benckert 

 Concept*  75 75 5  5  Nilsson. Persson

 ERIC - 
education 
resources 
informatio
n center  

Scaffolding science
  

2011
Peer Review  
Full text  

18 18  4    3   

   Language AND science 2011
Peer Review  
Full text  
Teaching 
methods  

65 65 6    3   

NorDiNa  Lära  2 2 1    1   

 Swedish  39 39 5  3   

 Lärare  3 3 1  1   

 Naturvetenskap  9 9 6  3   

Summon  Science literacy AND
language AND swed* 

2000
Avhandling 

106 106 1  1   

 inquiry AND curriculum
AND science 

2000
Avhandling 

3227 96 1  1  Johansson

 Concepts AND science
AND education AND 
elementary 

2000
Peer Review 

104 07
7 

89 3  1   

 Concepts AND science
AND education AND 
elementary AND swed* 

2000
Peer Review 

6911 93 4  1   

 Result AND language AND
science AND education 
NOT learners 

2000
Avhandling 

7 227 72 1  1   

 
 
Till denna studie har tio texter funnits intressanta. De är hämtade ifrån Summon och 
NorDiNa varav tre är doktors avhandlingar, en licentiatuppsats och sex artiklar. 
Johanssons och Af Geijerstams avhandlingar fokuserade på årskurs 4 -6 lika så tre av 
de utvalda artiklarna. Det är Silva och Goméz, Norberg Brorsson och Nilssons 
artiklar. Ytterligare tre texter har fokus på årskurserna precis före eller efter 
mellanstadiet och det är Gunnarssons avhandling och Högström, Ottander, Beckets 
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artikel som berör år 7 samt Perssons artikel som fokuserar på år 3. De kvarvarande 
två texterna behandlar årskurs 1 i grundskolan och årskurs tre på gymnasiet, vilket 
betyder att litteraturen har en spridning ifrån det första skolåret till de året då eleverna 
blir myndiga.  
 
Kvalitets granskning 
Steg sex i urvalsprocessen var att genomföra en kvalitetsgranskning av utvald 
litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.83). Kvalitetsgranskning 
görs för att säkerställa validiteten på den systematiska litteraturstudien, det innebär att 
försäkra att studien besvarar syftet (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 
s.105). Kvalitetgranskningen har bestått i att noggrant studera studiernas syfte, resultat 
och diskussion samt kontrollera att kraven för de etiska övervägandena har uppfyllts 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.114).  
 
Ingen studie har valts bort på grund av bristande kvalité, alla inkluderade studier 
upprätthåller en god standard där de antigen genomgått peer-review eller djupare 
granskning exempelvis som vid publiceringen av en avhandling. Det är ingen studie 
som brister i de etiska övervägandena, även om författarna inte alltid skriver fram att 
de tagit hänsyn till dessa restriktioner. De flesta studierna har dock anonymiserat 
deltagarna. Dock är det studier som namngivit deltagare, där det inte är möjligt att 
säga om det är fiktiva namn eller inte. Det är dock inte möjligt att med hjälp av 
studien finna den vid förnamn nämnda personen, då efternamn och namn på skola 
saknas och därför har texten klarat kvalitetsgranskningen och klassats som etisk 
korrekt.  
 
Beskrivning av litteratur 
Under denna rubrik ges en beskrivning av utvald litteratur som ingår i studien. 
Litteraturen har tagits ut via databassökningar. 
 
Westman - Samtal om begreppskartor: en väg till ökad förståelse, 2011  
Publicering: Mittuniversitetet 
Typ: Licentiatavhandling 
Årskurs: Gymnasiet år 3. 
Etiska övervägande: Följs även om förnamn anges. Det framgår inte om namnen är 
påhittade, men det är svårt att identifiera dessa elever enbart på förnamn då skola 
inte heller angetts. 
Relevans för denna studie: Beskriver en konkret arbetsmetod för inlärning av 
naturvetenskapligt språk, samt belyser resultatet av metoden, även om det är en 
undersökning gjord på gymnasiet.  
Sammanfattning: Detta är resultatet från en forskningsstudie gällande elevdiskussioner 
kring begreppskartor och dess påverkan på elevers lärande av ämnesrelevanta 
begrepp samt förståelse för området, i detta fall cellbiologi. Resultatet visar att 
deltagande elever ökar förståelsen samt ordförrådet genom elevdiskussioner som 
metod för lärande.  
 
Silva och Gómez - Developing Language Skills in Science Classroom, 2011.  
Publicering: Arizona State University 
Typ: Artikel 
Årskurs: Ospecificerat men årskurs 4 och 5 exemplifieras i texten. 
Etiska övervägande: Ja 
Relevans till denna studie: Metod för språkutveckling 



14 
 

Sammanfattning: Denna artikel beskriver ett arbetsätt kallat the mode continuum som 
består av fyra steg för en ökad begreppsförståelse, muntlig framställning och 
naturvetenskapligt skrivande. Resultatet beskriver lättheten för lärare att analysera 
elevernas kunskaper via deras texter och att eleverna också genomgår en tydlig 
kunskapsutveckling när arbetet berör alla fem områden som Silva och Gómez anser 
är viktiga för lärande; lyssna, tala, läsa, skriva och ett kreativt moment, i detta fall ett 
experiment.  
 
Óskarsdóttir, Jónasson - Quiet pupils can be effective learners, 2015.  
Publicering: Islands universitet 
Typ: Artikel 
Årskurs: Årskurs ett 
Etiska övervägande: Ja 
Relevans till denna studie: Den kognitiva aktiviteten hos elever är det viktigaste för att 
skapa förutsättningar för att lära. 
Sammanfattning: Artikeln är en undersökning om kunskapsinhämtningen hos elever i 
klass 1, som anses vara passiva under lektionstid. Resultaten visar att de inaktiva 
eleverna är de som har lärt sig mest i en jämförelse före och efter 
undervisningstillfällen. Slutsatsen blir att det inte behöver vara den synliga aktiviteten 
som är avgörande för lärande utan den kognitiva.  
 
Norberg Brorsson - Muntlig kommunikation under en lektion om energikällor i 
årskurs 5, 2014. 
Publicering: NorDiNa 
Typ: Tidskriftsartikel 
Årskurs: Fem 
Etiska övervägande: Ja. Det är inte förtydligat i texten men deltagarna är inte möjliga att 
spåra. 
Relevans till denna studie: Beskriver arbetsmetoder för språkutveckling. 
Sammanfattning: Detta är en analys av en fysiklektion i årskurs 5 där fokus ligger på att 
se hur språket används. Genom att läraren både hjälper till och skapar tillfällen för 
eleverna att använda relevanta begrepp ökar deras kunskap. Lärarens fokus är att 
upprätthålla den muntliga kommunikationen och låter därför språket stå mer i 
centrum än faktabaserad kunskap. Viktigt är att läraren uppmärksammar och alltid ger 
respons på elevernas yttranden. Analyssvaret uttrycker att naturvetenskap borde ses 
som en process där kunskap skapas och inte som en färdig produkt att lära. 
 
Persson - Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i 
grundskolans tidigare årskurser, 2006. 
Publicering: NorDiNa  
Typ: Tidningsartikel 
Årskurs: Tre 
Etiska övervägande: Förnamn nämns i vissa situationer, ingen information om det är 
fiktiva eller riktiga namn, dock nästintill en omöjlighet att spåra deltagarna om det är 
riktiga namn. 
Relevans till denna studie: Lyfter nytänkande arbetsmetoder för naturvetenskapligt 
lärande. 
Sammanfattning: Artikeln vill påvisa effekter av lek som en metod för lärande inom 
naturvetenskap i grundskolans tidigare årskurser. Leken blir ett redskap för eleverna 
att minnas medan samtal efteråt rörande leken blir ett tillfälle att förklara samband 
och kopplingar till verkligheten samt öka ordförrådet och förståelsen av 
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naturvetenskapliga begrepp. Leken blir ett redskap och komplement till det teoretiska 
för att underlätta lärandet. 
 
Af Geijerstam - Att skriva i naturorienterade ämnen, 2006. 
Publicering: Uppsala universitet 
Typ: Doktorsavhandling 
Årskurs: Fem och åtta 
Etiska övervägande: Ja 
Relevans till denna studie: Beskriver skriftspråkets roll i begreppsutvecklingen. 
Sammanfattning: Genom att studera texter från naturvetenskapliga lektioner granskas 
elevernas förhållningssätt och anpassning till ämnet. Slående är att korrektheten av 
språket i texterna är mycket låg i jämförelse med andra ämnen, lika så hur eleverna ser 
på sina egna texter och hur aktiva eleverna är under lärprocessen. När 
textmedvetenheten är låg har en svag text producerats och författaren behöver 
bearbeta texten samt undervisas i hur författaren stärker upp texten så den blir 
normriktig. För att utveckla sin textskrivning behöver eleverna respons och vara 
aktivt medvetna om ämnet som texten handlar om. När text bara reproduceras sker 
en minimal lärprocess, för att lära behövs kognitiv aktivitet. 
 
Nilsson - Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment, 
2005. 
Publicering: NorDiNa 
Typ: Artikel 
Årskurs: Fem 
Etiska övervägande: Förnamn nämns i vissa situationer, ingen information om det är 
fiktiva eller riktiga namn, dock nästintill en omöjlighet att spåra deltagarna om det är 
riktiga namn. 
Relevans till denna studie: Lyfter samtalets funktion för meningsfullt arbete med 
laborationer. 
Sammanfattning: Syftet med denna artikel var att undersöka hur elever i årskurs 5 
diskuterar fysikaliska fenomen med hjälp av experiment i klassrummet. Dessa 
experiment relaterar till ett kommande besök på en nöjespark. Artikeln resulterar i att 
eleverna arbetar mycket engagerat och ökar sin förståelse och kunskap om fysik 
genom dessa experiment. Elevernas språk växlar mellan ämnesbegrepp och 
vardagsspråk, när språket används för att förklara, argumentera och diskutera 
fysikaliska fenomen.  
 
Högström, Ottander och Benckert - Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla 
förståelse och intresse, 2006. 
Publicering: NorDiNa 
Typ: Artikel 
Årskurs: Lärare i årskurs sju till nio 
Etiska övervägande: ja. Det är inte utskrivet men deltagande lärare är omöjliga att spåra. 
Relevans till denna studie: Studien påpekar vikten av att vara medveten om syftet vid 
genomförande av undervisning för att skapa språkutveckling. 
Sammanfattning: Detta är en studie som analyserar lärares mål och resultat av 
användningen av laborationer i klassrummet. Det finns främst tre huvudteman som 
laborationer syftar till och det är viktigt att lärare gör klart för eleverna vilket av dessa 
som arbetet ska syfta till. Artikeln lyfter också viktiga ståndpunkter i arbetet kring 
laborationer och begreppsutveckling. 
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Gunnarsson - Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner, 2008. 
Publicering: Linköpings universitet 
Typ: Avhandling 
Årskurs: Sju 
Etiska övervägande: Ja 
Relevans till denna studie: Studien beskriver vikten av att använda ett korrekt 
ämnesbundet språk. 
Sammanfattning: Denna avhandling behandlar det laborativa arbetssättet under 
naturvetenskapliga lektioner i årskurs 7. Avhandlingen belyser både lärares mål, vad 
eleverna lär sig och språkbruket under dessa lektioner. Resultatet visar att elever ofta 
fokuserar på görandet istället för att förstå fenomenet, vilket sätter ett helt nytt 
perspektiv på genomförandet av laborationer i klassrummet. Beroende av vilken typ 
av laboration som det ges instruktioner för ges olika erbjudanden till möten med det 
naturvetenskapliga språket. Om eleverna själva utan hjälp får möta språket kan det 
ske många missförstånd och mellanrummet från vardagsspråket till det 
naturvetenskapliga språket kan vara alldeles för stort. 
 
Johansson - Undersökande arbetsätt i NO undervisningen, 2012. 
Publicering: Stockholms universitet 
Typ: Avhandling 
Årskurs: Grundskolans tidigare årskurser - F-6 
Etiska övervägande: Ja 
Relevans till denna studie: Studien lyfter lärarens roll vid inlärning av språk. 
Sammanfattning: Denna avhandling är indelad i fyra studier. Den första berör skolan 
och läroplanens utveckling de senaste 50 åren och delstudie två utforskar lärarnas 
arbetsätt för laborativ naturvetenskap. Den tredje studien belyser elevernas lärande av 
naturvetenskapliga diskussioner beroende på diskussionens syfte och 
språkanvändning. Studie nummer fyra är den som är mest intressant för denna studie. 
Den belyser elever och lärares språkbruk i klassrummet och hur det skapar ett 
sammanhang för att främja kunskaper inom naturvetenskap. 
 
Analys av litteratur 
Analysarbetet för denna studie utgår ifrån en innehållsanalys beskriven av Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.147-147) och går ut på att först fördjupa 
sig i texten sedan ta fram teman som texten behandlar för att sedan se om dessa 
teman går att relatera till varandra. Denna studie använder resultatet av utvald 
litteratur för att besvara frågeställningarna, där litteraturen har lästs igenom och 
information som kopplar till respektive frågeställning har valts ut. Resultaten från 
utvald litteratur har systematiskt delats upp i teman för att hitta metoder och effekter 
av arbete med ämnesrelevant begreppsundervisning. När teman har hittats har de 
sorterats och beskrivs sammanfattat och förståeligt som en del av ett svar på 
frågeställningen (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.147). Det var sex 
teman; lärarledda samtal, förenkling av begrepp, samtal om begreppskartor, samtal i 
samband med laborationer, samtal i samband med lek samt skrivande i 
naturorienterade ämnen, som framkom i undersökningen som berörde 
språkutvecklande arbetssätt och hur dessa kan stödja elevers lärande av 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Tabell 2 visar den utvalda litteraturens 
koppling till respektive frågeställning. 
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Tabell 2. Resultat av analys av utvald litteratur 
 

Titel  Frågeställning 1 Frågeställning 2 

Af Geijerstam  x X

Gunnarsson  - X

Högström, Ottander, Benckert  x X

Johansson  - x 

Nilsson  x x

Norberg Brorsson  x x

Óskarsdóttir, Jónasson  - x

Persson  x x

Silva och Gómez  - x

Westman  x x

 
Resultat 
Under resultat kommer teman som identifierats under sökprocessen att presenteras. 
Dessa sex teman återkommer både under avsnitt ett och två. Avsnitt ett behandlar 
frågeställning ett ” Vilka arbetssätt och metoder kan lärare använda för att stärka 
elevers naturvetenskapliga ämnesspråk, enligt tidigare forskning?” och frågeställning 
två ” Vilken betydelse har, enligt tidigare forskning, språkutvecklande arbetssätt för 
elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen?” behandlas i det andra 
avsnittet. 
 
Frågeställning 1 
Vilka arbetssätt och metoder kan lärare använda för att stärka elevers 
naturvetenskapliga ämnesspråk, enligt tidigare forskning? 
 
I litteraturen har sex olika teman som beskriver arbetssätt och metoder för att stärka 
elevers ämnesrelaterade språk inom naturvetenskap identifierats. Dessa sex olika 
teman är lärarledda samtal, förenkling av begrepp, samtal om begreppskartor, samtal i 
samband med laborationer, samtal i samband med lek, samt skrivande i 
naturorienterande ämnen. Dessa olika teman presenteras under rubriker med samma 
namn nedan. 
 
Lärarledda samtal 
Lärarledd undervisning där läraren undervisar, förklarar och leder eleverna in i ett 
ämnesområde lyfts fram som ett arbetssätt i Norberg Brorssons (2014, s.48-49) studie 
om kommunikation under en lektion om energikällor i årskurs 5. I den lärarledda 
undervisning som beskrivs i litteraturen är läraren aktiv och ställer frågor för att 
upprätthålla en diskussion i klassrummet samt svara på elevernas frågor. Genom att 
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skapa en gemensam referensram, som i detta fall genom att titta på en film, får elever 
och lärare en gemensam utgångspunkt att utgå ifrån i sin diskussion. Därefter har de 
ett gemensamt samtal där eleverna får komma till tals och ställa frågor. Läraren 
bekräftar alla elevers utlåtanden. Sedan läser de individuellt en text samt genomför 
arbetsuppgifter. Efter arbetet tar läraren ansvar för att förklara olika begrepps 
betydelser och samband som behöver redas ut genom att bearbeta textens innehåll 
och frekvent använda de ord som eleverna förväntas lära. Eleverna kan ställa frågor 
för förtydliganden och fördjupning men lyssnar på läraren för att inhämta kunskap. 
Detta är en form av kommunikativt metod som varierar mellan dialog och monolog 
(Norberg Brorsson 2014, s.52). 
 
Förenkling av begrepp 
Ytterligare en arbetsmetod för inlärning av begrepp som lyfts fram i litteraturen är 
förenkling (Norberg Brorsson, 2014, s.60). Detta sker genom att en mer kunnig, 
exempelvis lärare, förenklar uttryck som en översättning för att medla mellan 
begripligt och obegripligt. Förenkling kan också ske via rim, ramsor eller liknelser 
mellan begrepp för att eleven lättare ska minnas dem, detta blir alltså en strategi för 
memorering och metod för inlärning (Norberg Brorsson, 2014 s.60). 
 
Samtal om begreppskartor 
Enligt Westman (2011, s.1) kan samtal kring konstruktionen av en begreppskarta 
användas inom NO-undervisningen. Westman beskriver hur denna metod ger 
eleverna tillfälle att se samband och öva på de begrepp de förväntas lära inom ett 
område, i detta fall cellbiologi. I arbetet med begreppskartor ges eleverna begrepp och 
kopplingar mellan dem. Elevernas uppgift blir att redogöra begreppens betydelse och 
fundera över vilket sammanhang, betydelse och funktion begreppet har. Nästa steg 
blir sedan att relatera de olika begreppen till varandra och förklara hur de hänger ihop. 
Orden kan även sammanbindas visuellt med linjer och stödord för att förtydliga deras 
samband. Detta ska göras i en mindre grupp för att uppmuntra och ge tillfällen för 
eleverna att visa upp sina kunskaper. När detta genomförs i grupp får eleverna 
samarbeta och öva på att samtala och lyssna in varandra (Westman 2011, s.7). 
 
Samtal i samband med laborationer 
Genom laborationer och utforskandet av verkliga fenomen ges tillfällen att knyta teori 
till verklighet och skapa situationer för lärande (Högström, Ottander och Benckert, 
2006 s.54). Det beskrivs att det är först i diskussionen eller samtalet kring 
laborationen som kunskap om laborationen inhämtas. Därför är den laborativa 
metoden inte ett redskap för lärande om den inte följs av en meningsfull konversation 
mellan deltagarna (Nilsson, 2005 s.68). Diskussion sker främst mellan elever men 
läraren finns med som stöd för att stötta och ansvara för att diskussionen fortskrider i 
passande riktning. Nilsson lyfter att gruppdiskussion i samband med laborationer är 
en arbetsmetod för att få barn att kommunicera om sina kunskaper och lära av 
varandra i ett gemensamt sammanhang både verbalt och audiotivt (Nilsson, 2005 
s.68). Detta är då samtal mellan elever som pågår under tiden som laborationer 
genomförs.  
 
Samtal i samband med lek 
Samtal i samband med lek är en arbetsmetod som hjälper elever att demonstrera olika 
begreppsfunktioner och samband (Persson 2006 s.60). Leken som exemplifieras i 
Persons undersökning är ”hoppstjärtsleken” som ska visualisera hur näringskedjor 
och näringspyramider bygger upp naturen. Leken är lektion nummer ett och lektion 
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nummer två är en diskussion mellan läraren och elever. Läraren skapar diskussion i 
klassrummet genom att ställa frågor som relaterar till leken. Här har läraren tillfälle att 
förklara samband, relationer och införa begrepp som elever behöver lära sig (Persson 
2006 s.67). 
 
Skrivande i naturorienterande ämnen 
Att skriva i de naturorienterade ämnena är enligt Af Geijerstam (2006) en metod för 
att befästa och fördjupa kunskaper inom det naturvetenskapliga området och utveckla 
ett naturvetenskapligt språk. Målet med naturvetenskapligt skrivande bör vara att 
elever får producera texter som kommer hjälpa dem att utveckla sina kunskaper och 
ta lärdom av de naturvetenskapliga texterna. Dessa texter ska vara skrivna utifrån 
tydliga pedagogiska syften som ger texten en funktion, detta är enligt Af 
Geijerstam(2006 s.163) nyckeln till ett kunskapande skrivande. Af Geijerstam lyfter 
några karaktäristiska drag för naturvetenskapliga texter som att de är neutrala, 
informationsrika och tekniska. Det tekniska syftar till användandet av ämnesbundna 
begrepp, nominaliseringar och grammatiska metaforer vilket gör texterna 
avancerade(2006 s.76).  
 
Sammanfattning  
Nilsson (2005), Högström, Ottander och Benckert (2006) samt Persson (2006) 
påvisar alla tre vikten av praktiska lektioner där barnen är deltagande i exempelvis 
laborationer och lek för att kunna knyta dessa praktiska moment till 
begreppsutveckling i ett senare skede. Norberg Brorsson (2014), Westman (2011) och 
Af Geijerstam (2006) belyser mer vikten av metakognitiva samtal där förståelsen för 
begrepp får chansen att utvecklas via olika former av diskussion exempelvis i 
samband med konstruktion av begreppskartor eller en lärarledd klassrumsdiskussion. 
Oavsett inlärningsform behöver elever utveckla sin kunskap om det 
naturvetenskapliga språket för att kunna inhämta kunskaper inom de olika 
ämnesområdena. Oavsett metod för att utveckla språket är författarna överens om att 
samtal behövs för att förtydliga, fördjupa och förankra den naturvetenskapliga 
diskursen hos eleverna. 
 
Frågeställning 2 
Vilken betydelse har, enligt tidigare forskning, språkutvecklande arbetssätt 
för elevers lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen? 
 
För att besvara denna frågeställning kommer detta avsnitt utgå från samma sex 
rubriker som föregående frågeställning. I detta avsnitt kommer betydelsen och 
effekten av de sex olika metoderna för att arbeta med språk inom de 
naturvetenskapliga ämnena att presenteras. 
 
Lärarledda samtal 
Norberg Brorsson (2014 s.60) beskriver hur det lärarledda samtalet bör konstrueras 
för att inbjuda elever till att delta i samtalet i syfte att skapa ett gott klassrumsklimat 
och möjlighet för kunskapsutveckling. Under de gemensamma samtal kring 
energikällor som beskrivs i studien fick eleverna komma till tals och ställa frågor och 
läraren bekräftade alla elevers utlåtanden, vilket blev ett positivt uppmärksammande 
för att uppmuntra till delaktighet (Norberg Brorsson 2014 s.60). Läraren ansvarade 
för att förklara olika begrepps betydelser och samband som behövdes redas ut genom 
att bearbeta lektionens innehåll och frekvent använda de ord som eleverna 
förväntades lära sig. Läraren utgick ifrån det vardagliga uttrycket som eleven använde 
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när hon frågade om eller skulle förklara det korrekta begreppet (Norberg Brorsson, 
2014 s. 57). Genom detta arbetsätt fick eleverna vid flertalet tillfällen chansen att 
möta de olika fysikaliska begrepp kopplat till ämnet energikällor vilket resulterade i att 
deras ämnesförståelse ökade (Norberg Brorsson, 2014 s. 60). Norberg Brorsson (2014 
s.59-60) poängterar att om eleverna hade fått använda sig av mer skrift under 
lektionen hade deras språkanvändning ökat och de hade fått utveckla/fördjupa 
ordförrådet ytterligare. För att öka elevernas ordkunskap och ämneskunskap hade det 
kunnat erbjudas tillfällen där eleven själv i en fri monolog fick förklara någonting 
utifrån arbetsområdet. Detta hade gett eleven möjlighet att öva på att tydligt redogöra 
för ett komplext sammanhang med de ämneskorrekta begreppen.  Johansson (2012 
s.56) påpekar att lärare allt mer minskar ner på kommunikativa klassrums samtal då 
elever inte behåller fokus under diskussionen. Detta kan ses som ett tecken på att 
lärare behöver hjälp att strukturera dessa samtal så att de återgår till att bli 
meningsfulla för eleverna igen. 
 
Verbal kommunikation är något som görs väsentligt i all inkluderad forskning i denna 
studie. Att kommunicera ses som en förutsättning för lärande. En studie visar att de 
barn som är aktiva under arbetet med ett ämnesområde, genom att delta i 
diskussioner och aktivt ställa frågor inte lär sig mer än de elever som är mer tystlåtna 
(Óskarsdóttir, Jónasson, 2015 s.243). Studien visar att de tystare barnen 
mängdmässigt lär sig mer än de aktiva. Anledningar till detta kan vara att generellt sett 
så hade de aktiva barnen en större förkunskap än de tysta, vilket resulterar i att de inte 
lär sig lika mycket eftersom de redan kunde mer från början. De aktiva barnen skulle 
kunna ha utvecklat en djupare förståelse än de tysta på grund av deras just aktiva 
förhållningssätt i klassrummet. Poängen är att det inte är skadligt för elevers lärande 
att vara tillbakadragen. Att eleven är synligt aktiv är inte en förutsättning för lärande 
utan det är den som är kognitivt aktiv som kommer att ha utvecklat kunskap 
(Óskarsdóttir, Jónasson, 2015 s.246). Så det läraren behöver tänka på under 
undervisning är att hela tiden utmana elevers tänkande för att hålla dem aktiva i 
undervisningen.  
 
Förenkling av begrepp 
Norberg Brorsson (2014, s.60) lyfter att för att få elever att förstå betydelsen av att 
utveckla begreppsförståelse är det viktigt att lärare använder sig av översättningsord 
som gör det lättare för eleverna att lära sig det naturvetenskapliga språket. Vid 
förenkling är det av stor vikt att läraren poängterar att målet är användning av det 
korrekta ordet och att läraren frekvent återgår till att själv använda de korrekta 
begreppen för att motivera eleverna till att lära sig begreppen. Exempel på begrepp 
som bearbetas i Norberg Brorssons (2014, s.57) studie är ”tar aldrig slut/förnybar” 
eller ”döda djur som packats ihop/fossil”. Att inte utveckla ett ämnesrelevant språk 
resulterar i svårigheter att ta sig in i och förstå den naturvetenskapliga världen, vilket 
behövs för att lyckas med skolarbetet. När språket är för komplext under en period 
blir eleven istället omotiverad och lärandet av naturvetenskapen försvåras. Läraren 
behöver göra en noggrann avvägning för att hitta ett balanserat tillvägagångssätt av 
kända och okända fenomen och begrepp för att eleverna ska ha ett gott 
meningsskapande under lektionerna. Det kan göras genom att läraren i förväg inser 
vart svårigheterna finns och förbereder för hur dessa begrepp och fenomen ska läras 
ut (Gunnarsson 2008 s.231). Inlärningen av begrepp kan även underlättas genom att 
hitta liknelser till andra fenomen. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att eleverna 
hittar ord som liknar det vetenskapliga ordets uppbyggnad, t ex det stavas nästan som 
eller det låter nästan som något bekant. Ett exempel är uran - urin som har en 
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vokaländring på tredje bokstaven (Norberg Brorsson, 2014, s.60). Detta ses också 
som en form av förenkling. 
 
Samtal om begreppskartor 
En metod för att öka förståelsen för naturvetenskap är konstruktion av 
begreppskartor. Genom användandet av begreppskartor får eleverna ökad förståelse 
för begreppets innebörd och funktion i sammanhanget vilket ger ökade möjligheter 
att lyckas med studierna (Westman 2011, s.3). I Westmans (2011, s.8) studie är det 
resonemang om relationerna mellan uttryck från de olika biologiska 
organisationsnivåerna med fokusområden DNA, kromosomer och celldelning som 
står i fokus. Genom diskussionen i elevgruppen skapas förutsättningar för att reda ut 
missförstånd och förvirringar inom ämnesområdet samt använda och öka förståelsen 
för de olika naturvetenskapliga begreppen. Vid meningsskiljaktigheter behöver 
eleverna samarbeta och slutligen komma överens om vilken förklaring som de står 
bakom, eftersom de behöver enas om ett samband eller förklaring för konstruktionen 
av dessa begreppskartor. Det ger eleverna tillfällen att ifrågasätta och kritiskt granska 
sina egna och andras uppfattningar för att finna det rimligaste sambandet (Westman 
2011 s.32). Exempelvis behövde elevgruppen ta ett gemensamt beslut om att 
utelämna begrepp som aminosyror och protein från begreppskartan eftersom deras 
förståelse för det sambandet inte var tillräckligt för att veta var dessa begrepp skulle 
placeras in på kartan (Westman 2011 s. 29, 31). Fördelarna med detta arbetsätt är att 
eleverna som sagt får analysera de ord som det vet för att sätta dem i ett större 
sammanhang och i relation till andra begrepp men också att de lär och utmanas av 
varandra. De ord som någon i gruppen inte minns eller kan, hjälps de åt att reda ut 
(Westman 2011, s.33) 
 
Samtal i samband med laborationer 
Elever har på egen hand svårt att utveckla begrepp genom att arbeta med 
laborationer, det behövs, kopplat till detta arbetssätt, lärare som påvisar begrepp och 
hjälper eleverna att lära in dessa. Gunnarsson (2008 s.233) påtalar i sin studie att 
eleverna som inte blir stöttade i arbetet kommer utan att lära sig de korrekta 
naturvetenskapliga begreppen att använda sig av sitt vardagsspråk i samtal kring 
naturvetenskapliga ämnesområden. Det skulle då kunna leda till många missförstånd 
och felaktigheter.  Elever som deltagit i samarbete kan kommunicera via vardagsspråk 
då deras erfarenhet är lika och de förstår varandra. Möter elever någon utomstående 
kommer det utan korrekta begrepp att eventuellt bli missförstånd och svårigheter för 
kommunikation. Det är av stor vikt att elever får lära sig skillnaden mellan 
vardagsspråket och det naturvetenskapliga språket då det lätt kan leda till förvirring då 
samma begrepp kan betyda olika saker eller syfta till olika skeenden (Gunnarsson 
2008 s.233). Laborativt arbete kan utan en diskussion utveckla elevers förståelse för 
naturvetenskap då elever genom laborationer kan komma underfund med hur ett 
fenomen fungerar. Men utan diskussionen är det sällan som eleverna får ord för 
fenomenet och utan diskussionen kommer de antagligen inte utveckla sitt 
naturvetenskapliga språk. Därför är diskussion och förtydliganden nödvändigt för att 
utveckla kunskaper inom det naturvetenskapliga språket (Högström, Ottander, 
Benckert, 2006, s.63).  I Nilssons studie (2005 s.62) ges ett bra exempel från en 
elevgrupp som diskuterar vilken av de två flaskorna, föreställande Nasse och Nalle 
Puh, som faller till marken snabbast. Denna laboration ger elever möjligheter att 
använda naturvetenskapliga begrepp samt relatera till andra objekt som stenar och 
kanonkulor för att komma fram till en hypotes. 
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Johansson (2012 s. 45) påvisar en viktig detalj i det laborativa arbetssättet, genom att 
låta elever genomföra experiment där de ska dokumentera behöver de ha en 
ordkunskap och förståelse för vad som är viktigt. Om eleverna saknar en tydlig 
instruktion och förståelse om vad som är relevant så kommer dokumentationen inte 
motsvara det som förväntas. Då kommer syftet med laborationen också delvis 
försvinna eftersom dokumentationen inte kommer att vara relevant vid ett senare 
tillfälle när de ska diskutera laborationen för att sedan ta lärdom av den.  
 
Samtal i samband med lek 
Enligt Persson (2006, s.70) hjälper samtal i samband med lek elever att demonstrera 
begreppets funktion och tillhörighet. Leken ger eleverna ett minne att relatera till för 
att tillägna sig mer abstrakta fenomen. Målet med lek som metod är att skapa positiva 
upplevelser för eleverna genom möjligheter att upptäcka och uppleva teorin i 
praktiken. Leken skapar förståelse för olika grundläggande begrepp och leken kan 
också förklara fenomen som exempelvis i artikeln av Persson (2006, s.70), där leken 
lägger fokus på en näringskedjans uppbyggnad och hur ekosystemet fungerar med 
olika djur och dess behov av varandra och naturen. Poängen med leken är att eleverna 
lär sig att relatera de grundläggande begreppen till sin omgivning och konkreta 
händelser. Diskussionen skapar förutsättning för eleverna att reflektera och upptäcka 
sitt eget lärande och för läraren att koppla teorin till elevernas närhet. Genom en nära 
relation till naturen via både lek och kunskaper tror Persson att ett sådant här 
arbetssätt skulle kunna bidra till att motverka miljöförstöringar på grund av att 
eleverna får lära sig om naturen, dess funktion och hur den påverkas av människans 
agerande. Leken kan hjälpa elever att placera begreppen i ett mer lättillgängligt 
perspektiv. Persson (2006, s.61) menar att metoden med lek som samtalsobjekt inte 
bara innehåller själva aktiviteten utan innebär utöver det att säkerställa elevernas 
förkunskaper, introducera leken samt följa upp med samtal efter aktiviteten vid flera 
tillfällen.  Då lekar inte speglar verkligheten till fullo kan det ibland uppstå förvirring 
och osäkerhet som behöver redas ut för att det ska kunna ske en korrekt 
kunskapsutveckling (Persson, 2006, s.70). 
 
Skrivande i naturorienterande ämnen 
Att skriva i de naturorienterade ämnena är en metod för att befästa och fördjupa 
kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Detta kan ske via labbrapporter eller 
fritt skrivande i form av återberättande eller saga (Af Geijerstam, 2006 s.44). 
Naturvetenskapen har ett komplext språk som inte alltid relaterar till människans 
vardag, det resulterar i att elever känner aktning för det naturvetenskapliga språket. Af 
Geijerstam (2006, s.15-16) poängterar att det är sällan som de ämnesrelaterade 
begreppen används i tal även om frågor, från exempelvis lärare eller uppgifter, ger 
eleverna tillfällen för användandet av de korrekta termerna. Det ges få tillfällen i 
årskurs 5 för användandet av det naturvetenskapliga språket. Där begränsas ofta 
naturvetenskapen till att alla elever ska kom fram till samma resultat samt endast fylla 
i tabeller med korta svar.  Studien visar att i årskurs 5 dominerar texter som skrivs i 
syfte att beskriva utförandet av vetenskap i form av exkursioner eller laborationer. I 
årskurs 8 ska eleverna istället producera texter om vetenskap där fenomen och 
laborationer dokumenteras och förklaras. Förenklat kan det förklaras som att i årskurs 
5 beskriver eleverna proceduren, tillvägagångssättet, av naturvetenskapligt arbete 
medan i årskurs 8 redogör eleverna för fenomen inom naturvetenskapen med hjälp av 
dokumentation som samlats in. Utöver detta skiljer sig också graden av abstraktion i 
elevernas texter, i årskurs 5 är texterna mer konkreta än i årskurs 8 (Af Geijerstam, 
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2006 s.101). I årskurs 5 återfanns genren att skriva saga/berättelse, detta ses av Af 
Geijerstam (2006 s.44) som ett eventuellt tecken på utveckling inom det 
naturvetenskapliga skrivande. Utvecklingen ger eleverna en trygg genre att utgå ifrån 
för att behandla en naturföreteelse. 
 
Att arbeta systematisk efter lärares instruktioner blir premissen som begränsar 
elevernas användning av det naturvetenskapliga språket. Att undervisa i 
naturvetenskapligt skrivande skulle ge elever en större textrörlighet och verktyg att 
förstå de naturvetenskapliga texterna som läses via läromedel eller artiklar. Genom 
bristande undervisning i hur texter struktureras upp och avsaknaden av 
egenproducerat material utvecklar elever sällan goda kunskaper i naturvetenskapligt 
skrivande vilket också resulterar i bristande kunskaper i informationshämtning (Af 
Geijerstam, 2006 s.161). 
 
Silva och Gómez (2011) skriver om en metod kallad ”The mode continuum” Det innebär 
att ett experiment utförs först följt av en begreppsordlista som eleverna lära sig. 
Begreppsordlistan innehåller relevanta ord som behövs i samband med experimentet. 
Den kan innehålla ord som beskriver fenomenet eller uttryck som eleverna kommer i 
kontakt med under lektionen. Efteråt skrivs en rapport om experimentet i helklass 
tillsammans med läraren där olika aspekter utifrån experimentet belyses och förklaras. 
Efter att ha skaffat sig erfarenhet, begrepp och sammanhang får eleverna själva 
uttrycka sig om dagens lärdomar i den del som kallas journal writing. Det är en bok 
som eleverna skriver fritt i. Denna metod innehåller strukturerad undervisning som 
utvecklar språket och samarbete mellan elever samt möter elevernas behov att skriva i 
den naturvetenskapliga undervisningen (Silva och Gómez 2011). 
 
Sammanfattning 
Att arbeta med språk har genom studien visat sig vara en mycket väsentlig del för att 
klara Skolverket och samhällets krav på de yngre samhällsmedborgarna. Hur lärare är 
förberedda och inställda är en avgörande del i hur elevernas intresse och utveckling av 
det naturvetenskapliga språket kommer att se ut. Samtal har pekats ut som en 
nyckelfaktor till framgång genom att då får eleverna både höra begrepp men också 
använda dem själva. Norberg Brorsson (2014), Westman (2011) och Persson (2006) 
talar gott om samtalens effekt för lärande av såväl naturvetenskapliga fenomen som 
begrepp. Men för att eleverna ska förstå vad det pratas om är det viktigt att möta 
eleverna i deras utvecklingszon med förenklade begrepp för att sedan närma sig de 
korrekta och ofta mer abstrakta termerna (Norberg Brorssons 2014, s.57).  
Óskarsdóttir och Jónasson (2015) belyser då att vid samtal behöver läraren vara 
förberedd och ha genomtänkta och intressanta frågeställningar för att aktivera alla 
elevers hjärnor, och på så sätt nå de elever som inte är synligt aktiva, eftersom de då 
också lär utav samtalet. Af Geijerstam (2006) presenterar att det inte bara är samtal 
som står i centrum för kunskapsutveckling utan eleverna behöver också befästa 
kunskaperna och begreppen genom att få undervisning och tränas i att skriva 
naturvetenskapliga texter.  
 
Diskussion  
Denna studie har haft för avsikt att undersöka vilka arbetsmetoder lärare inom de 
naturvetenskapliga ämnena kan använda sig av för att stärka elevernas ämnesspråk 
samt vilken betydelse dessa arbetssätt har för elevernas inlärning. Tillvägagångssättet 
för denna studie kommer att problematiseras i en metoddiskussion. Relevant 
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forskning har presenterats i tidigare del och kommer diskuteras och jämföras i 
resultatdiskussionen.  
 
Metoddiskussion 
Denna systematiska litteraturstudie innehåller mycket dokumentation om 
tillvägagångssättet och därför bör reliabiliteten vara hög, och studien lätt att 
kontrollera och genomföra på nytt av andra forskare. Reliabilitet innebär en studies 
förmåga att vid en upprepning visa samma svar igen (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, 2013 s.103). Det säkerställer alltså att studiens resultat är korrekt. 
Studiens validitet har säkerställts genom att hela tiden ha studiens syfte och 
frågeställningar i fokus under sök- och urvalsprocess samt analys av litteraturen. Om 
en studie har studerat det som var avsikten med studien har den en hög validitet 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.105). Validitet är alltså ett mått 
på hur studien har funnit svar på det efterfrågade. Eftersom sökorden som används 
är framtagna genom en modell (PICO-modellen) som presenteras av Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.70) där frågeställningarna för 
undersökningen har legat i fokus så har sökorden kopplats samman med studiens 
syfte. Även vid sök- och urvalsprocessen har studiens frågeställningar stått i fokus för 
urvalet av litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.136). Detta 
betyder att det har varit ett icke slumpmässigt urval och de artiklar som är relevanta 
för frågeställningen har valts ut till studien, via en systematisk process (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.95). Dock så kan mycket väl andra 
relevanta texter ha utelämnats på grund av den bristande erfarenheten hos författaren 
samt kan den enorma mängden sökningar och rubriker som lästs ha lett till att 
rubriker har missats och sållats bort av misstag. Det är en svårighet att få med all 
forskning som finns representerad inom det angivna ämnesområdet då det finns 
diverse olika begränsningar och förutsättningar för forskare (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013 s.30).  
 
Nordina, som är en naturvetenskaplig tidskrift för pedagogisk forskning, är den källa 
som har givit den mest relevanta forskningen för denna studie på grund av relevansen 
till ämnet. Summon som också använts är byggd utifrån så många olika databaser 
med ett enormt innehåll som gör att det finns mycket forskning men all forskning är 
inte lämpad för just denna studie, vilket gör att det tar lång tid att söka i den 
databasen. En nackdel med summon är att studentarbeten dyker upp trots vissa 
filtreringar, studentarbeten anses inte som lämpliga att bygga en uppsats kring då 
kvalitén på dessa är varierande.   Den tredje databasen som användes var ERIC, 
education resources information center, vilken egentligen ingår i sökningar i summon, 
men de relevanta artiklarna överträffas ofta av anda artiklar. ERIC gav väldigt få 
lämpliga träffar. 
 
Begränsningar för denna studie har varit ovana, tidspress, men också det massiva 
urvalet av litteratur. Då studien genomförts på endast några veckor blir det mycket att 
hinna för en nybörjare när det finns väldigt många olika sökord och kombinationer 
som ska gås igenom för att sedan granskas och dokumenteras samt sorteras för att 
finna relevant material. Begränsningar i form av årtal och refereegranskning har 
använts för att säkerställa att forskningen är aktuell och håller god kvalitet dock 
betyder det att relevanta artiklar kan ha sållats bort omedvetet och detta kan i sin tur 
ha påverkat resultatet för studien. Sökorden som använts kan också ha påverkat att 
studier inte hittats. Sökorden har haft förankring i frågeställningarna men tolkningen 
av vilka ord som är relevanta för frågeställningarna behöver inte överensstämma med 
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andra forskares begreppsanvändning. Det är också en omöjlighet att undersöka all 
relevant forskning då det är oändligt många och de är skrivna på flertalet olika språk. 
Denna studie är liten och kan inte behandla all relevant forskning på grund av dels 
storleken men också tidspressen, men litteraturen som valts ut är den mest relevanta 
och passande litteraturen som hittats. Studien behandlar svenska studier på både 
svenska och engelska. Att använda två språk ger ett större utbud och därför 
inkluderades också nationell forskning på engelska i studien för att få en större bredd 
och mer relevant forskning att studera. Studien innehåller också internationell 
forskning skriven på engelska, också för att bredda studien.  
 
Då studien har en viss inriktning mot mellanstadiet men behandlar forskning som är 
utförd ända upp på gymnasialnivå så har studien ett relativt övergripande resultat 
gällande olika tillvägagångssätt att arbeta med språk inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Dock medför den stora variationen på målgrupp en risk att resultatet inte är 
fullt applicerbart på mellanstadiet vilket kan påverka studiens validitet negativt genom 
att inkludera arbetsätt som eventuellt inte är applicerbara i mellanstadiet.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar. Första delen berör frågeställning ett och 
två som helhet där resultatet gällande de olika identifierade temana diskuteras. Då 
frågeställningarna anknyter till varandra har de diskuterats tillsammans i 
resultatdiskussionen. Den andra delen av resultatet är ett avsnitt om hur studiens 
upptäckter kan appliceras på mellanstadiets årskurser. Slutligen finns det en 
sammanfattning om resultatet i sin helhet. I resultatdiskussionen kommer 
upptäckterna i denna studie att analyseras och länkas samman med bakgrunden och 
skolverkets syn på språkutvecklingen av det naturvetenskapliga språket. 
Frågeställningarna som diskuteras är vilka arbetssätt och metoder kan lärare använda 
för att stärka elevers naturvetenskapliga ämnesspråk, enligt tidigare forskning? Samt 
vilken betydelse har, enligt tidigare forskning, språkutvecklande arbetssätt för elevers 
lärande av naturvetenskapliga begrepp och fenomen? 
 
Naturvetenskapligt skrivande och konstruktion av begreppskartor 
Studiens resultat visar att det finns flertalet metoder för att arbeta med 
naturvetenskaplig språkutveckling, men gemensamt för de flesta språkutvecklande 
metoder är att de innehåller en samtalsdel. Samtalet blir den naturliga punkten i 
arbetet som kan binda ihop, förklara och förtydliga naturvetenskapliga fenomen. 
Elever får då tillfällen att höra och lära nya begrepp förhoppningsvis i ett relevant och 
verklighetsnära samband dessutom får eleven också i samtalet chansen att själv 
använda det naturvetenskapliga språket. Westman (2011 s.32) visar att konstruera 
begreppskartor strävar efter en diskussion mellan eleverna där begreppen frekvent 
används. Det kan vara en utmaning att forma uppgiften så att arbetssättet aktiverar 
alla elever i en diskussion och resonemang för att öva på att uttrycka sig i 
naturvetenskapliga termer och sammanhang (Skolverket 2012a s.92).  
 
Norberg Brorsson (2014) och Af Geijerstam (2006) enas om att eleverna behöver 
använda språket ytterligare för att stärka det naturvetenskapliga ämnesspråket.  Det 
skulle kunna vara skriftligt, i form av exempelvis en rapport eller en återberättande 
text, efter samtalet. I studien har resultat gällande läsning inom naturvetenskap varit 
nästintill obefintligt. Detta är ett område som borde vara en viktig del i hur eleverna 
kan utveckla det naturvetenskapliga språket och där olika metoder förekommer. Att 
ha en bra strategi för läsning och kunskapsinhämtning av naturvetenskapliga texter 
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känns som en förutsättning för eleverna i deras utveckling. Gibbons (2013 s.83) lyfter 
att lärare tidigare sett sig som ämneslärare och inte språklärare, vilket är förståeligt 
eftersom det är ett ämnesstoff som ska läras ut, det kan också vara anledningen till att 
forskningen kring vetenskapligt lärande är bristfällig eller svår hittad. Af Geijerstam 
(2006 s.161) berättar att om lärare undervisar elever i att skriva naturvetenskapligt kan 
deras förmåga att läsa och tolka läromedel eller artiklar också förbättras eftersom de 
då har en förståelse om hur texterna är uppbyggda. Bearbetning av det 
naturvetenskapliga språket innebär enligt Skolverket (2012a s.86) att eleverna kommer 
vänja sig med den komplicerade diskursen, utvecklas och skapa ett bättre 
naturvetenskapligt språk för att förstå dessa fenomen. Det betyder att eleverna måste 
arbeta med skrivande i det naturvetenskapliga språket i en större utsträckning än att 
fylla i tabeller för att utveckla språket (Af Geijerstam 2006, s.15-16). Genom dessa 
metoder får eleverna stifta bekantskap med naturvetenskapliga texter och begrepp 
vilket är betydande på vägen mot att bli naturvetenskapligt allmänbildad och för att 
kunna använda de naturvetenskapliga kunskaperna i vardagen (Skolverket 2012a s.71). 
Det är en nödvändighet att bli naturvetenskapligt allmänbildad för att nå de 
kunskaper som skolan kräver av eleverna. Kursplanerna i No-ämnena uttrycker tydligt 
att språket är en viktig komponent där ordförråd, kommunikation och tolkning är 
centrala delar, som kräver ett ämnesbundet språk, för att nå det lägsta godkända 
betyget (Skolverket 2011a s.148,158 och 196). 
 
Lärarledda samtal och förenkling 
En viktig upptäckt i denna studie är lärarens roll i klassrummet för utvecklingen av 
det naturvetenskapliga språket hos eleverna. Att använda förenkling som metod är en 
form av scaffolding (stöttning) eftersom läraren utgår från elevernas kännedom för att 
sedan utveckla mot det mer abstrakta naturvetenskapliga, och därigenom skapa ett 
större vokabulär hos eleverna (Lundgren, Säljö och Liberg 2012, s.194).  Skolverket 
(2014) uttrycker att i ett språkutvecklande arbete behöver läraren ha en fördjupad 
förståelse för texten och språket i den. Resultatet i denna studie visar att läraren också 
behöver vara förberedd genom att ha tänkt ut frågeställningar som aktiverar eleverna 
mentalt för att upprätthålla intresset och på så sätt lära sig de naturvetenskapliga 
orden som behövs (Óskarsdóttir, Jónasson, 2015 s.246). Om lärare ska arbeta 
språkutvecklande kräver det mer tid i form av främst förberedelser då läraren behöver 
dels läsa in sig på texten samt fundera över förklaringar och frågeställningar på ett 
mer tidskrävande sätt än om lärare bara skulle fokusera på ämnesinnehållet. Det skulle 
för en lärare kunna kännas som en förlust eller en dålig investering att välja en mer 
krävande arbetsmetod men som lärare bör man fokusera på resultatet av det 
språkutvecklande arbetssättet istället. När elevernas språk utvecklas kanske det i 
längden underlättar lärarens arbete då eleverna bör bli mer självständiga (Skolverket 
2011a s.9) och får enklare att klara utbildningen och få höga betyg, eftersom kraven 
som ställs på eleverna betyder att de behöver ha ett mycket gott naturvetenskapligt 
språk för att lyckas (Skolverket 2011a s.148, 158 och196).  
 
Elevernas reaktioner och uttryck är någonting som lärare behöver vara vaksamma på 
under samtalen för att behålla elevernas intresse. Det är lätt att tro att dessa arbetsätt 
med språkutveckling bara är positiva, men trots att studien inte har funnit några 
negativa konsekvenser kan det tänkas att elever tappar intresset för naturvetenskap 
om undervisningen övergår mot svenskundervisning då lektionen inte motsvarar 
deras förväntningar av vad naturvetenskap är. När den språkstärkande undervisningen 
behandlar de ord som ofta upplevs som svåra och krångliga, är det ju inte en 
självklarhet att eleverna behärskar det naturvetenskapliga språket direkt, även om 
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läraren är förberedd. Denna studie visar också att förståelse för de naturvetenskapliga 
begreppen kan vara betydande för förståelsen av den naturvetenskapliga världen och 
om elever upplever svårigheter med detta kan bli omotiverade och få svårare att klara 
kunskapskraven (Gunnarsson 2008 s.231). Detta överensstämmer med Skolverket 
(2012a s.61, 84) som beskriver att då begrepp kan vara svåra och i vissa fall redan ha 
en annan betydelse för eleven behöver orden förtydligas för att undvika den 
förutfattade meningen som redan finns av naturvetenskap. Genom att aktivt 
undervisa i språk skulle denna uppfattning eventuellt kunna förändras och attityden 
gentemot naturvetenskap förbättras. Om en förbättring sker i attityden mot ämnet 
kanske betygen också förbättras (Skolverket 2012a s.61, 84).  Skolverket (2012a s.71) 
lyfter även i sin rapport att målet med utbildningen för eleverna är att de ska bli 
naturvetenskapligt allmänbildade. För att kunna ta del av den naturvetenskapliga 
världen behövs ett utvecklat språk, vilket dessa metoder hjälper till med. Effekten av 
ett rikt ordförråd är att eleverna får en större chans att lära sig nyckelorden, som 
behövs för att kunna förstå innebörden i naturvetenskapliga texter och kunna 
inhämta kunskaper ifrån dem (Gibbons 2013 s.81-82). 
 
Samtal i samband med lek och laboration  
Läroplanen lyfter värdet av att ha lektioner med aktiva arbetssätt så som exkursioner, 
laborationer, skapande arbete och lek för en effektiv kunskapsinhämtning dock så 
belyser de inte vikten av samtal i samband med dessa aktiviteter. Högström, Ottander 
och Benckert (2006), Nilsson (2005) och Persson(2006)  förtydligar då detta genom 
att beskriva lärarens uppdrag i samband med dessa aktiviteter som är att introducera, 
förklara, följa upp aktiviteten och påträffa relevanta begrepp så en språkutveckling 
kan ske hos eleverna. Nilsson (2005 s.68) poängterar dock att det är först under ett 
efterföljande meningsfullt samtal som ett lärande kan ske, eftersom det är då 
laborationen eller leken kan kopplas till en teori eller metod. Gunnarsson (2008 s.233) 
lyfter också betydelsen av samtal i samband med laborationer för att lärare kan 
försäkra sig om att eleverna då har en korrekt uppfattning av de naturvetenskapliga 
begreppen och fenomenet för att minska risken för missförstånd och felaktigheter.  
 
Dock finns det vissa svårigheter att utveckla språket med metoder så som 
laborationer eller lekar. Först kan det precis som innan vara elever som anser att 
undervisningen blir för likt svenskämnet, eller åter igen bli för svårt och elever förstår 
inte och därav tappa intresset för ämnet. En annan svårighet kan vara att få 
konstruktionerna att efterlikna verkligheten för att utveckla en korrekt 
kunskapsutveckling (Persson, 2006, s.70). För att dessa metoder också ska ge en god 
språkutveckling behöver lärarna se sig själva som språklärare och se språket ifrån 
elevernas perspektiv så de kan underlätta och hjälpa eleverna att tillägna sig 
skolspråket och se det naturvetenskapliga sambandet (Gibbons 2013 s.83). Johansson 
(2012 s.45) visar på exempel där eleverna inte vet vad de ska undersöka eller 
dokumentera. Här har ämnesläraren misslyckats med att uppmärksamma problem 
som uppstår i samband med aktiviteten (Gibbons 2013 s.83) och detta kan sedan bli 
problematiskt i den efterföljande diskussionen där aktiviteten ska vara ett hjälpmedel 
att förstå ett naturvetenskapligt fenomen men också bidra till att utöka elevens 
ordförråd (Högström, Ottander, Benckert, 2006, s.63). En utmaning som lyfts med 
den naturvetenskapliga utbildningen är att den ska nå all typer av elever men också att 
det sällan tas hänsyn till hur elever föredrar att arbeta samt hur de effektivast lär sig 
(Skolverket 2012a s.63, 66). Aktiviteter som laboration eller lek bör vara metoder som 
uppskattas av många elever och leder till en positiv upplevelse vilket i sin tur bör öka 
elevernas intresse och kunskapsinhämtning. Leken med tillhörande samtal kan därför 
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ha en stor betydelse för elevernas inlärning om den används på ett positivt, effektivt 
och tydligt sätt genom att skapa ett intresse, sammanhang och en upplevelse att knyta 
an abstrakta fenomen och begrepp till. Diskussionerna i klassen efter ett positivt 
moment bör då också underlätta helklassamtalen om alla elever är intresserade, som 
Johansson (2012 s.56) beskriver som en utmaning för lärare.  
 
Resultat gällande mellanstadiet 
Resultatet för denna studie visar på att språk är någonting som elever behöver tränas i 
(Norberg Brorsson, 2014 s. 60). Anderberg, Danelius, Nordheden (2010 s.104) 
påpekar att detta framförallt behövs under mellanstadieåren eftersom det är då som 
eleverna i stor utsträckning börja använda texter som källor till kunskap. 
Ordförståelse, läsförståelse och ordförråd blir viktiga punkter att arbeta med och alla 
metoder som presenteras i denna studie syftar precis på att utveckla dessa områden 
som Anderberg, Danelius och Nordheden (2010 s.121) benämner som viktiga för 
mellanstadiets elever. Deras åsikter stämmer väl in med övriga studiens resultat om att 
flera sinnen och metoder bör kombineras för att uppnå en bättre effekt (Silva och 
Gómez, 2011). Skolverket (2011a s.6) stödjer också användandet av aktiva arbetsätt 
som med fördel görs under de tidiga skolåren, vilket årskurs 4-6 skulle kunna vara. 
Skolverket (2012a s.64) påpekar också att eleverna på mellanstadiet efterfrågar mer 
naturvetenskap och att undervisa om svåra naturvetenskapliga fenomen har visat sig 
ge goda resultat hos elever som introducerats för dessa under mellanstadieåren. 
Nilsson (2006) exemplifierar det tydligt i sin undersökning gällande fysik och hur 
dessa kunskaper kan hittas i verkligheten på ett nöjesfält. På detta vis har svåra 
fysikaliska sammanhang presenteras för yngre barn (Skolverket 2012a s.64) och de har 
med hjälp av samtal med lärare befäst dessa kunskaper i relation till verkligheten 
(Gunnarsson 2008 s.233), vilket då borde öka elevernas intresse i dubbel bemärkelse 
dels för att det är intresserade av nöjesparker och dels för att kunskapen får en 
verklighetsanknytning detta bör alltså leda till en förbättrad attityd gentemot ämnet 
(Skolverket 2012a s.61). Studien visar att genom att utnyttja elevernas intresse på 
mellanstadiet bör intresset för de naturvetenskapliga ämnena bibehållas och förstärkas 
vilket då också borde leda till bättre betyg och fler godkända elever inom NO-
ämnena (Af Geijerstam 2006 s.15). Detta bör då ske precis som Gibbons (2013 s.83) 
förtydligar genom verklighetsanknytning under lektionerna samt genom att förstärka 
deras ordförråd för att undvika missförstånd och så att eleverna närmar sig det 
naturvetenskapliga diskursen och inte upplever svårigheter i de naturvetenskapliga 
ämnena (Gunnarsson 2008 s.233).  
 
Sammanfattning 
Resultatet för denna studie visar på att det finns många olika metoder att använda sig 
av och kombinera för att stärka elevers lärande naturvetenskapliga begrepp och 
fenomen. Studien visar också på att språket är en viktig nyckel för att ta sig an den 
naturvetenskapliga diskursen och eleverna behöver tränas i det naturvetenskapliga 
språket, då naturvetenskap ofta upplevs som ett komplicerat ämne. Läraren måste 
ansvara för att denna inlärning sker eftersom eleverna inte själva kan lära sig ett för 
dem okänt språk. Att lära sig begrepp är en process som tar tid, det är viktigt att 
processen innehåller olika metoder och att eleverna övas i det proffesionsbunda 
språket för att främja lärandet. Ett naturvetenskapligt språk är också någonting som 
läroplanen lyfter upp som centralt att eleverna ska utveckla eftersom de tre centrala 
förmågorna som undervisningen syftar till att utveckla kräver ett välutvecklat 
ämnesbundet språk. Resultatet visar också att elever behöver vänjas, erfara och 
använda dessa begrepp för att tillägna sig dem. För att lära sig begreppen bör det vara 



29 
 

en konkret arbetsmetod som lockar till fortsatta studier, men samtidigt korrekt 
innehållsmässigt för om fel kunskaper lärs ut eller missuppfattningar uppstår hos 
eleven kan attityden mot ämnet snabbt ändras (Skolverket 2012a s.87). Det är av stor 
vikt att läraren aktivt anpassar och formar undervisningen så den möter elevernas 
behov och anpassas till rätt nivå. Läraren behöver arbeta på ett sätt som får eleverna 
att arbeta kognitivt, då det har visat sig att hjärnans aktivitet är viktigare för kunskaps 
inlärning än den synliga och hörbara aktiviteten hos elever. Genom att ställa rätt 
frågor uppmuntrar läraren till kognitivt arbete för eleverna. 
 
Slutsats 
Denna studies slutsats blir att lärare måste aktivt arbeta med det naturvetenskapliga 
språket med varierande arbetsmetoder och på ett intressant vis eftersom språket är 
viktigt för elevens fortsatta utveckling inom ämnet. 
 
Vidare forskning 
Att undersöka hur lärare arbetar med läsning, och om strategier används,  inom 
naturvetenskap för en språkutvecklande undervisning vore ett lämpligt område för 
fortsatta studier då det har visat sig vara lite forskning kring det. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Tabell över alla genomföra sökningar 
 
 

databas   Sökord   Filter träffar rubrike
r  

abstrak
t  

hela
artikla
r  

Summon   Scaffold AND science Peer
Review  
Full text  
2000  

136
987  

170   0   0 

   Scaffold AND science
  

Peer
Review  
Full text  
2011  

15 424 120   3    2

   Scaffold AND science
AND elementary  

Avhandlingar
2000  

243 243   2    1

   Scaffold AND science
AND elementary  

Peer
Review  
Full text  
2000  

4655 100   0    0

   Language AND science Peer
Review  
Full text  
2000   

446
336  

140   4    2

   Languagein  scienceeducation Peer review
Full text  
2011  

326
723  

93   2    1

   Begrepp AND NO 2000 1282 135   0   0 

   Begrepp AND NO 2011 419 70   0   0 

   Begrepp AND  undervisning 2000 136 136   0   0 
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   Begrepp AND 
Naturkunskap   

2000 41 41   0   0 

   Begrepp AND 
naturvetenskap  

2000 546 139   1    1

   Språk and naturvetenskap 2000 353 122   1   1 

   språkutvecklandeundervisning
   

2000 98 98   0   0 

   språkutvecklande AND
natur*  

2000 18 18   0   0 

   literacy AND science 2000 Peer
review  

208
915  

124   2    2

   languageaffect science
education  

2000 Peer
review  

302
330  

90   0   0 

   Language affect science
education in elementary  

2000 Peer
review  

45 800 131   2    0

   språkutveckling and natur* 2000 96 96   0   0 

   Språkutveckling and
naturvetenskap  

2000 140 140   0   0 

NorDiNa   Scaffolding   • 4 4   2    1

   language   • 12 12   2    2

   literacy   • 19 19   1    0

   teach*   • 110 110   3    1

 concept*  75 75  5  5 
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ERIC - 
educationres
ources 
information 
center  
  

scaffolding science
  

2000      

   scaffolding science
  

2011
Peer Review  
Full text  

18 18    4    3

   language AND science
  

2011
Peer Review  
Full text  

247 106   0   0

   language AND science 2011
Peer Review  
Full text  
Teaching 
methods  

65 65   6    3

NorDiNa  Inlärning  0      

   lära  2 2 1    1

 begrepp  1 1 0  0 

 språk  0 0 0  0 

 svenska  5 5 1  0 

 swedish  39 39  5  3 

 grundskola  0 0 0  0 

 skola  0 0 0  0 

 lärare  3 3 1  1 



35 
 

 naturvetenskap  9 9 6  3 

 språkstöd*  0 0 0  0 

 språkutveckl*  0 0 0  0 

Summon  Scaffolding AND science
AND Sweden  AND language

2000 18 232 0 0  0 

 Scaffolding AND science
AND Sweden  AND language

2000 Peer
review  

564 102  0  0 

 Scaffolding AND science
AND sweden  AND language 

2000
Avhandling 

12 0 0  0 

 Begrepp AND NO-
Undervisning 

2000 35 35  0  0 

 Begrepp AND 
naturorienterade ämnen 

2000 13 13  0  0 

 språk AND naturorienterande
ämnen 

11 11  0  0 

 science literacy AND language
AND swed* 

2000 26 680 54  0  0 

 science literacy AND language
AND swed* 

2000 Peer
review  

7 239 89  0  0 
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 science literacy AND language
AND swed* 

2000
Avhandling 

106 106  1  1 

 methods AND language AND
science AND swed* 

2000
Avhandling 

625 102  0  0 

 metoder AND natur* AND
språk 

2000 396 61  0  0 

 inquiry AND curriculum
AND science 

2000
Avhandling 

3227 96  1  1 

 concepts AND science AND
education AND elementary 

2000
peerreview 

104 077 89  3  1 

 concepts AND science AND
education AND elementary 
AND swed* 

2000
peerreview 

6911 93  4  1 

 concepts AND science AND
education AND elementary 
AND swed* 

Avhandlingar 122 122  0  0 

 Samma resultat vid concept
istället för concepts på 
samtliga. 

  

NorDiNa   Concept*  75 75  3   
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ERIC - 
educationres
ources 
information 
center  
  

concept* AND Methods
AND science AND 
elementary 

2006
Peer review 

710 105  5   

 concept* AND Methods
AND science AND 
elementary 

Dissertations/T
heses - 
Doctoral 
Dissertations 

28 28  0   

summon  result AND language AND
science AND education 

2000
Avhandling 

10 664 23  1  0 

 result AND language AND
science AND education NOT 
learners 

2000
Avhandling 

7 227 72  1  1 

 
 
 

 


