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Abstrakt

En viktig del av att lära naturvetenskap är att lära sig
kommunicera naturvetenskap. Användandet av begrepp i de
naturvetenskapliga ämnena förekommer i stor utsträckning,
vilket har visat sig hämma elevers utveckling inom dessa
ämnen. Ändå slår Skolverket fast att elever skall kunna
använda

sig

av

begrepp

i

den

naturvetenskapliga

klassrumskommunikationen, och således undersöks i denna
litteraturstudie

hur

arbete

med

naturvetenskaplig

begreppsförståelse kan te sig; vad sägs i den nationella och
internationella

naturvetenskapsdidaktiska

forskningen?

Synliggörs arbetsmoment i vilka eleverna får möjlighet att
utveckla sin begreppsförståelse? Forskning pekar på vikten av
att samtala, och att samtalet skall löpa som en röd tråd genom
naturvetenskapliga arbetsmoment, såsom laborationer, där
naturvetenskapliga fenomen konkretiseras och synliggörs.
Lärarens roll i samtalet är tydlig: den ska syfta till att guida
elever genom naturvetenskapens komplexitet och tvetydiga
ordförråd

genom

vardagsnära

samtalsämnen,

och

i

förlängningen främja elevers förståelse av och utveckling inom
de naturvetenskapliga ämnena.
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Förord
Under naturvetenskapliga föreläsningar, seminarier och exkursioner lyckades våra
lärare på Halmstad Högskola under våren 2016 införliva i oss en tro på
naturvetenskapens oändliga möjligheter. Från den minsta atom, till universums
obegränsade storhet; allting kan undersökas och experimenteras med. Vardagsnära
exempel, nyfikenhet som fundament samt livade inslag av eld och explosioner –
naturvetenskapen befinner sig påtagligt nära för den som tittar, fastän svedda
ögonbryn och sotiga labbrockar kanske inte anses klädsamt på skolfotografiet.
Stort tack till naturvetenskapsansvariga på Halmstad Högskola. Tack till våra
handledare, Åsa Bengtsson och Monica Frick, som flera gånger låtit oss praktisera
uppeldande av vad vi ansåg var bra idéer – Rom byggdes inte på en dag, och knappast
av två noviser. Tack till våra kurskamrater för det gemensamma utbyte av tankar och
förslag som präglat arbetes gång, och tack till oss själva. Utan er och utan oss hade
det inte gått.

Madeleine Ahl & Anton Lundgren
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1. Inledning
Wellington och Osborne (2001, s. 2) menar att forskning slår fast att det
naturvetenskapliga språket är det största hindret för elevers naturvetenskapliga
lärande. Enligt författarna är lärandet av det naturvetenskapliga språket dessutom en
stor del, om inte den största delen, av naturvetenskaplig utbildning; varje NO-lektion
är en språklektion.
Duit och Treagust (2003, s. 671) skriver att den mest framträdande
forskningen inom naturvetenskaplig didaktik i många år har berört elevers
begreppsförståelse. Denna forskning visar att elever tenderar att ha en stark vardaglig
uppfattning om naturvetenskapliga fenomen, som inte alltid överensstämmer med de
naturvetenskapliga förklaringarna. Säljö och Wyndhamn (2002, s. 37) menar att
vardagsbegrepp skapas av elevers livserfarenheter och iakttagelser av omvärlden,
medan vetenskapliga begrepp ofta inte svarar mot vad elever kan uppfatta som mest
iögonfallande hos vad de observerar. De vetenskapliga begreppen innefattar ofta en
abstrakt förståelse som inte kan iakttas.
Nilsson (2012, s. 84) skriver att en annan problematik med det
naturvetenskapliga språket utgörs av den mängd ord och begrepp som tillämpas. Flera
av dessa är dubbeltydiga, och ord som energi, arbete och effekt har olika betydelser
beroende på vilket språkligt sammanhang de associeras med: det vardagliga språket
eller det naturvetenskapliga språket. Nilsson (2012, s. 85) påpekar att den
naturvetenskapliga undervisningen därför i viss utsträckning ska ämna ge välbekanta
ord en ny innebörd i ett nytt sammanhang.
Enligt

Skolverkets

Läroplan

för

grundskolan,

förskoleklassen

och

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är ett av kunskapskraven i de naturorienterande ämnena
(biologi, fysik och kemi) att elever ska kunna tillskansa sig och förstå
naturvetenskapliga begrepp. Utöver detta ska elever även utveckla förmåga att
använda begrepp i sammanhang som relaterar till elevernas vardag. I Lgr 11
(Skolverket, 2011) framhålls vikten av detta i avsnitten om ämnena biologi, fysik
samt kemi, och sammantaget konstaterar Skolverket (2011) att dessa kunskaper
möjliggör elevernas förståelse för och tillförlit till sin omgivning ur ett
naturvetenskapligt perspektiv. Trots begreppsförståelsens betydelse för elevers
framgång i de naturvetenskapliga ämnena har denna aspekt inte alltid belysts i
undervisning i den omfattning som numera krävs. Skolverkets (och tidigare
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Skolöverstyrelsen) läroplaner (Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11) har gradvis
förtydligat betydelsen och betygskriterier gällande elevers användning och förståelse
av begrepp, vilket Gunnarsson och Rundgren (2016) bekräftar och menar att lärandet
av det naturvetenskapliga språket under senare decennier har fokuserats i allt högre
utsträckning inom forskning kring naturvetenskapens didaktik. Istället för att klassas
som ett passivt verktyg för förmedlande av uppfattningar och idéer har den
naturvetenskapliga begreppsanvändningen och det naturvetenskapliga språket
successivt övergått till att vara ett fenomen som aktivt ger form åt vår förståelse av
världen omkring oss (Gunnarsson och Rundgren, 2016).
Trots Skolverkets (2011) intentioner med de naturvetenskapliga ämnena och
begreppsförståelse inom desamma, menar Andersson (2001, s. 13) att undervisningen
i sig kan vara en problematisk aspekt i lärandeprocessen. Utformningen av den
naturvetenskapliga undervisningen tenderar att se på vardagstänkandet som en
kognitiv fiende till det naturvetenskapliga språket, vilken måste “nedkämpas”. För att
elever skall förstå naturvetenskap, måste skolan trots detta försöka se på vardagliga
och naturvetenskapliga förklaringar som komplementära, och försöka möjliggöra
interaktion mellan dem.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras och förklaras naturvetenskaplig didaktisk forskning ur ett
samtida likväl som historiskt perspektiv, olika synsätt på lärande, samt begrepp som
förekommer i studiens innehåll och dess litteratur. Med dessa begrepp menas inte
begrepp som förekommer i naturvetenskaplig undervisning, utan endast begrepp som
bistår i förklarandet av denna studies innehåll och litteratur.

2.1. Naturvetenskapligt lärande ur olika perspektiv
I denna litteraturstudie hänvisas genomgående till olika perspektiv på lärande. Genom
att dessa perspektiv förklaras skapas utgångspunkt för hur de skall tolkas när de
behandlas i denna studie.
2.1.1. Naturvetenskapligt lärande ur ett konstruktivistiskt synsätt
Enligt Andersson (2001, s. 10) är Jean Piaget konstruktivismens tydligaste
representant, och någon som har haft stor inverkan på skolans syn på
naturvetenskaplig undervisning. I ett konstruktivistiskt synsätt uppfattas mental
aktivitet som en process vilken skapar exempelvis minnen, föreställningar eller
begrepp. Enligt Sjøberg (2010) menar konstruktivister att kunskap skapas i steg, och
att gammal kunskap i kombination med nya erfarenheter ligger som grund för ny
kunskap. När en människa stöter på uppfattningar eller föreställningar som utmanar
vad människan redan vet, så skapas en kognitiv obalans. Genom att värdera om sin
egen kunskap och forma den runt ny kunskap återställs den kognitiva balansen.
Sammanfattningsvis

konstateras

att

en

stor

del

av

naturvetenskapen

är

konstruktivistiskt vinklad; när vi upptäcker någonting för oss okänt, omvärderar vi
vad vi vet och anammar den nya kunskapen. Enligt Schoultz (2002, s. 43) har Piaget
lagt grund för tänkandet kring begreppsförståelse, både metodiskt och teoretiskt.
2.1.2. Naturvetenskapligt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv
I kontrast till Piagets individuella konstruktivism är Lev Vygotskij representant för
vad som benämns som det sociokulturella perspektivet. Säljö (2013, s. 20) menar att i
ett sociokulturellt perspektiv existerar kunskap i gruppen och i den sociala kontexten.
Således är språk och kommunikation en viktig del av elevers lärande (Säljö, 2013, s.
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37). Språket används för att kommunicera och utveckla kunskap och världsbilder, och
således kan begreppsförståelse jämföras med en process där eleven blir mer van vid
begrepp och dess användningsområde. Enligt Andersson (2001, s. 12) samt Säljö och
Wyndhamn (2002, s. 37) behandlar naturvetenskapen framför allt begrepp skapade i
sociala sammanhang och eleven måste socialisera med människor som redan har
förståelse för begreppet för att eleven själv skall kunna lära sig behärska begreppet.

2.2. Naturvetenskapsdidaktisk forskning
I detta avsnitt presenteras historisk såväl som samtida naturvetenskapsdidaktisk
forskning som tillsammans med funna vetenskapliga artiklar under rubriken resultat
ligger till grund för denna studies resultatdiskussion.
Enligt Nilsson (2012, s. 7) har global forskning i naturvetenskapens didaktik sedan
1960-talet genomgått en betydande utveckling, med undantag för Sverige, där
naturvetenskapens didaktik fortfarande är ett förhållandevis ungt forskningsområde.
Sveriges första utnämning av en professor i ämnesdidaktik, Björn Andersson, skedde
vid Göteborgs universitet 1997. Sedan dess har forskarutbildning, och således
forskning inom naturvetenskapens didaktik i Sverige utvecklats och är numera
tillgänglig vid ett flertal naturvetenskapliga ämnesinstitutioner.
Nilsson (2012) menar att naturvetenskapsdidaktisk forskning under de senare
åren har berört ett antal olika teman, och att ett av de mest uppmärksammade och
påfallande belyser elevers användning och förståelse av begrepp. Höst och Schönborn
(2016) skriver att detta forskningsområde såg dagens ljus redan på 1950-talet, men
fick ett starkt uppsving i slutet på 1970-talet. Under denna tid såg forskarna på lärande
ur ett konstruktivistiskt synsätt; eleverna utvecklar kunskap stegvis med kognitiva
processer, och väljer att omvärdera gammal kunskap när de stöter på ny kunskap som
motsäger vad eleverna redan vet. Nilsson (2012) menar att forskningen inom detta
område har svängt, vilket Andersson (2001, s. 13) också konstaterar när han skriver
att synen på elevers begreppsförståelse har gått från att vara konstruktivistisk till att
vara sociokulturell; eleven konstruerar inte själv en förståelse, utan konstruerar den
tillsammans med andra elever i ett socialt samspel.
Schoultz (2000, s. 27) menar att begrepp utvecklas när människor
kommunicerar, och trycker på hur viktigt samtal och diskussion av problemställningar
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är

för

elevers

progression

inom

utvecklandet

av

förtrogenhet

med

det

naturvetenskapliga språket, och följaktligen det naturvetenskapliga ämnet. Utöver
detta skriver Gunnarsson och Rundgren (2016) att forskning kring hur elever tar till
sig ett naturvetenskapligt språkbruk visar att detta sker gradvis och med
vardagsspråket som en viktig språngbräda och brygga. Å andra sidan menar
Strömdahl (2002, s. 9) att det kan vara svårt att överbrygga avståndet mellan
vardagliga uppfattningar av naturvetenskapliga fenomen, och de naturvetenskapliga
förklaringarna av desamma. Författaren skriver att naturvetenskap inte med lätthet
kan knytas till elevernas vardag, eftersom naturvetenskap tenderar att befinna sig
utanför vardagsverklighet och sunt förnuft.
Lemke (1990) menar att det med åren har blivit allt mer betydelsefullt att
bereda elever för den offentliga naturvetenskapliga och tekniska debatten. Med detta i
åtanke ter sig den naturvetenskapsdidaktiska forskningens fokus logisk; elever
behöver utveckla förmågan att kunna diskutera och formulera sig i naturvetenskapliga
frågor, och således är språket betydelsefullt både som uttrycksmedel och som verktyg
för förståelse.
Utöver strävan efter begreppsförståelse har laborationen och dess utformning
diskuterats och synliggjorts i olika utsträckning. Enligt Hult (2000, s. 7) infördes
laborationen som undervisningsmoment i slutet på 1800-talet, men dess utformning
skulle snart komma att omdebatteras. Författaren skriver att Henry Edward
Armstrong, som lyckades införa laborationen som undervisningsmoment inom
skolväsendet, utgick ifrån två tankar när han argumenterade för laborationens
utformning. Den första tanken var att de studerande själva skulle genomföra
laborationer, och inte bara observera när någon annan gjorde det, och den andra
tanken var att laborationen skulle vara av öppen karaktär; den skulle inte bekräfta vad
eleverna redan kunde, utan skulle syfta till att eleverna kunde upptäcka, för dem,
okänd kunskap. Hult (2000) skriver att denna syn utmanades redan 1918 av den
kommitté som undersökte den naturvetenskapliga undervisningen i Storbritannien,
vilken menade att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena skulle fokusera
mindre på elevers egna experimenterande och öppna undersökande, och att mer tid
skulle läggas på att elever skulle se kopplingar mellan praktik och teori. Detta ledde
till att laborationerna i högre grad strukturerades, och att eleverna endast fick
bekräftat den teori som behandlats i tidigare undervisning. Vidare skrivs att denna syn
på laborationer lever kvar än idag, och Högström (2009, s. 40) menar att elever ofta
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inte uppmärksammas på vad de ska lära sig genom laborationen, utan följer
instruktionerna och reflekterar inte nämnvärt över vad de observerar. Högström
(2009, s. 6) menar att laborationen i sig inte behöver innebära att elever kommer att
lära naturvetenskap, och skriver att interaktioner mellan elev-elev och elev-lärare är
viktiga för att elever skall kunna ta till sig det naturvetenskapliga innehållet. I detta
konstaterande blir betydelsen av det sociokulturella perspektivets syn på lärande
tydlig. Säljö (2013) skriver att den sociala kontexten och kommunikationen i
klassrummet är avgörande för elevers lärande, och i detta fall innebär detta således att
klassrumsinteraktionen socialiserar in elever i naturvetenskapen. Även Hult (2000, s.
45) redogör för vikten av arbetet som följer efter laborationen är genomförd, och
menar att det inte är säkert att eleven lär av laborationen utan uppföljningsarbete.

2.3. I studien förekommande begrepp
I detta avsnitt presenteras och förklaras de begrepp som används i litteraturstudien
och som regelbundet figurerar i denna studies forskningssammanställning;
naturvetenskap,

fenomen,

begreppsförändring

naturvetenskapliga

(conceptual

change),

begrepp,

kommunikation

begreppsförståelse,
samt

laboration.

Observeras bör att med dessa begrepp menas inte begrepp som kan förekomma i
naturvetenskaplig undervisning, utan begrepp som bistår i förklarandet av denna
studies innehåll och litteratur. Genom att begreppen förklaras skapas utgångspunkter
för hur begreppen skall tolkas när de läses i denna studie.
2.3.1. Naturvetenskap
Naturvetenskap är enligt Nationalencyklopedin (2016a) “den sammanfattande
benämningen på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar”.
Till denna definition räknas fysik, kemi, biologi, astronomi och geovetenskap. I Lgr
11 (Skolverket, 2011) behandlar naturvetenskap ämnena biologi, fysik och kemi. Som
inledning till de naturorienterande ämnena i Lgr 11 skriver Skolverket (2011) att
“naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta
mer om sig själv och sin omvärld”. I denna litteraturstudie kommer ämnena biologi,
fysik och kemi att ingå i den naturvetenskapliga definitionen. Enligt Lgr 11
(Skolverket, 2011) behandlas astronomi och geovetenskap inom fysiken respektive
biologin, och ses i denna litteraturstudie därför inte som separata ämnen.
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2.3.2. Naturvetenskapliga fenomen
Ordet fenomen används inom naturvetenskapen för att beskriva en naturvetenskaplig
händelse eller ett skeende. Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet fenomen från
det grekiska ordet phaino´meon, som betyder “det som visar sig” (NE, 2016b).
Exempel på naturvetenskapliga fenomen är fotosyntes och norrsken. Om människan
observerar en händelse som norrsken, så är själva fenomenet att himlen lyser upp i
många olika färger och att dessa färger rör sig över himlen. Ett fenomen som
fotosyntes kan exempelvis beskrivas som att växter kan lagra energi från solljus.
2.3.3 Naturvetenskapliga begrepp
För att människan på ett enkelt sätt skall kunna hänvisa till ovan nämnda fenomen
utan att behöva förklara hela händelseförloppet, så har människan i ett socialt
sammanhang kommit överens om en benämning, eller ett begrepp, för detta fenomen.
Exempel på naturvetenskapliga begrepp är således fotosyntes och norrsken, alltså ord
som klassificerar och definierar de fenomen som beskrivits ovan.
Nationalencyklopedin definierar ordet begrepp som “det abstrakta innehållet
hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller
abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på” (NE, 2016c). Svanelid
(2014, s. 54) beskriver ordet begrepp som “ett ord som klassificerar, kategoriserar
och definierar fakta som hänger ihop”. Svanelid (2014, s. 53) skriver att
begreppsförmågan har blivit en mer central del i Lgr 11, men menar samtidigt att
betydelsen av denna förmåga skiftar mellan de olika ämnena i skolan. Enligt
författaren borde begrepp vara en del i samtliga ämnens centrala innehåll och
kunskapskrav eftersom alla skolämnen innehåller specifika ämnesbegrepp. Svanelid
(2014, s. 63) skriver fortsättningsvis att ett ämnesspecifikt begrepp, i detta fall ett
naturvetenskapligt begrepp, är ett begrepp som behandlar innehållet i den
naturvetenskapliga diskursen. I denna litteraturstudie kommer naturvetenskapliga
begrepp förhållas till Svanelids (2014, s. 54) definition, i vilken författaren menar att
ett begrepp är “ett ord som klassificerar, kategoriserar och definierar fakta som
hänger ihop”.
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2.3.4. Begreppsförståelse
Enligt Svanelid (2014, s. 54) är begrepp redskap för tänkande och lärande; en faktor
som krävs för att utveckla och utmana det abstrakta tänkandet. Schoultz (2002, s. 45)
styrker detta med att språket är det mest betydelsefulla verktyg vi har för att utveckla,
testa och kommunicera kunskap, och menar att språket hjälper oss att diskutera och
utveckla begrepp.
Gunnarsson och Rundgren (2016) menar att lärandet av naturvetenskapligt
språk sker i ett naturvetenskapligt sammanhang och är en del av att lära sig
naturvetenskap. Nilsson (2012, s. 15) drar det ännu längre, och menar att
undervisning i naturvetenskap till stor del ämnar utveckla elevernas förmåga att
kommunicera begrepp och förklara fenomen i ett meningsfullt sammanhang. Svanelid
(2014, s. 54) menar att begrepp inte blir begripliga förrän de omsätts i konkreta
kontexter, så som i debatt. Enligt Svanelid (2014, s. 55) finns det tre olika aspekter av
begreppskunskaper som skolan kräver av eleverna. Den första är att eleven ska känna
till begreppets betydelse, den andra är att eleven ska kunna använda begreppet i nya
sammanhang, och den tredje är att eleven ska kunna relatera begrepp till varandra.
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) är dessa aspekter klassificerade som kunskapskrav
redan i årskurs 3 inom samtliga ämnen i den naturvetenskapliga ansatsen. I
kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 kan exempelvis
följande utläsas: “Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till
lek och rörelse. [...] Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på
egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.” (s. 160).
Schoultz (2002, s. 43) skriver att intresset för hur skolelever tänker kring
naturvetenskapliga fenomen under de senaste decennierna kraftigt har ökat, men att
Jean Piaget redan för många år sedan lade grunden för vårt sätt att tänka kring
begreppsförståelse.

Denna

grund

har

sedan

inspirerat

den

dominerande

forskningsansatsen inom detta område.
2.3.5. Begreppsförändring
Enligt Höst och Schönborn (2016) är begreppsförändring en undervisningsmetod i
vilken man undersöker vilka uppfattningar elever har om ett specifikt begrepp. Skulle
elevers tidigare uppfattningar och användning av begrepp vara felaktiga i förhållande
till naturvetenskapliga förklaringar, så formas undervisningen så att eleverna
konfronteras med de naturvetenskapliga förklaringarna på ett sådant sätt att eleverna
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känner missnöje med sina gamla förklaringar. I denna konfrontation kompletterar
eleverna sedan sina gamla förklaringar, och accepterar de nya. Elevers kunskap byggs
alltså på stegvis, och den nya kunskapen kan associeras med den gamla.
Begreppsförändrande

undervisning

bygger

enligt

författarna

på

Piagets

konstruktivistiska syn på kunskap (Höst och Schönborn, 2016; Nilsson, 2012).
2.3.6. Kommunikation och samtal
Säljö och Wyndhamn (2002, s. 27) menar att uttryck och utbyte av kunskap är
beroende av kommunikation som tal, skrift och bild. Den grundläggande mänskliga
kommunikationsformen är tal, eller specificerat i sociala kontexter: samtal (Säljö &
Wyndhamn, 2002, s. 25). Genom samtalet utvecklas och bekräftas nya sätt att tolka,
förstå och hantera världen omkring oss, men trots detta existerar en pedagogisk
tradition i monologen, eller envägskommunikation i klassrummet (Säljö &
Wyndhamn, 2002, s. 41). Enligt författarna är det skillnad på att bli talad till och att
vara delaktig i ett samtal, och de menar att det är först i samtalet som lärande
utvecklas och utmanas. I ett sociokulturellt perspektiv är samtalet därför den
viktigaste förutsättningen för lärande. Lemke (1990, s. 154) menar att
kommunikationen i sig bör baseras på, för eleven, vardagsrelaterade samtalsämnen
för att skapa ett fundament för elevernas förståelse, och sedan byggas vidare därifrån.
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) bekräftas detta ställningstagande, och skrivs ut att
undervisningen ska bedrivas på sådant sätt att eleverna kan relatera undervisningen
till sin vardag och närhet.
2.3.7. Naturvetenskaplig laboration
Hult (2000, s. 16) menar att det inte finns en entydig definition av vad en
naturvetenskaplig laboration är, men en av dessa definitioner författades av Hofstein
och Lunetta:
”Science laboratory activities... [are] learning experiences in which students interact
with materials and/or with models to observe and understand the natural world.”
(Hofstein och Lunetta, 2003, s. 31).
Författarna skriver att naturvetenskapliga laborationer är lärande upplevelser i vilka
elever interagerar med material och modeller för att observera och förstå den

13

omgivande världen. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) skrivs att undervisningen i de
naturorienterande ämnena i årskurs 3 skall behandla enkla fältstudier och
observationer

i

närmiljön,

enkla

naturvetenskapliga

undersökningar

samt

dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
uttrycksformer. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 utvecklas kraven i dessa
undersökningar, och betydelsen av planering, utförande och utvärdering skrivs ut.
Utöver detta skall eleverna använda olika mätinstrument som klockor, måttband och
vågar, och dokumentationen skall innehålla bilder, tabeller och enkla skriftliga
rapporter.
Hult (2000, s. 13) skriver att laborationen med sin praktiska inriktning
motiverar elever, och att denna praktik stödjer teorin och inlärningen av teorin.
Dessutom

menar

författaren

att

laborationen

utvecklar

elevers

problemlösningsförmåga, och att laborationen med sina praktiska tillämpningar ger
eleverna en känsla för det fenomen som undersöks.
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3. Problemformulering
Skolverket (2011) slår i kunskapskraven för de naturvetenskapliga ämnena fast att
elever ska kunna förstå och använda naturvetenskapliga begrepp. Samtidigt visar
forskning att förståelse och användning av begrepp i den naturvetenskapliga
undervisningen är ett hinder för elevers lärande av naturvetenskap. Begrepp i de
naturvetenskapliga ämnena förekommer i stor utsträckning, och Nilsson (2012, s. 84)
menar att flera av dessa begrepp är dubbeltydiga. Ord som energi, arbete och effekt
har olika betydelser beroende på vilket språkligt sammanhang de associeras med: det
vardagliga språket eller det naturvetenskapliga språket. Det existerar således en
konflikt mellan vad som är vardagligt och vad som är naturvetenskapligt. Denna
konflikt kan vara svår att medla i, då naturvetenskapen i många fall är abstrakt och
inte nödvändigtvis lägger tyngd vid vad elever uppfattar som viktigt när de studerar
exempelvis ett fenomen.
Trots att denna konflikt kan vara svår att lösa så menar Wellington och
Osborne (2001, s. 2) att den viktigaste förutsättningen för att lära sig naturvetenskap
är att lära sig naturvetenskapens språk och begrepp, hur abstrakt och krångligt det än
kan te sig. I samklang med det sociokulturella perspektivet kan därmed konstateras att
språk är viktigt för lärande i alla dess former, så även det naturvetenskapliga lärandet.
Det är i kommunikationen och samtalet som lärande formas, och elever är beroende
av att socialiseras in i naturvetenskapen tillsammans med någon som besitter mer
utvecklade kunskaper. Således blir språket den springande punkten, och eftersom
naturvetenskap i mångt och mycket baseras på begrepp och en språklig förståelse, är
behovet av att kunna kommunicera av vikt för att utveckla en naturvetenskaplig
förståelse.

4. Syfte och frågeställning
Sammanfattningsvis kan elevers begreppsförståelse konstateras vara betydelsefull för
att utveckla elevernas förmågor. Detta väcker nyfikenhet att undersöka hur det
pedagogiska arbetet med begreppsförståelse kan utformas, i allt från lågstadie till
högre akademisk utbildning. Syftet med denna litteraturstudie är således att urskilja
och jämföra likheter och skillnader i vad nationell såväl som internationell forskning
fokuserar på i arbetet med begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena och
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dess

konsekvenser

i

det

naturvetenskapliga

klassrummet.

Därmed

lyder

frågeställningen som följer: Vilka didaktiska val kan pedagogen göra för att utveckla
elevers naturvetenskapliga språk och förståelse av begrepp?
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5. Metod
I detta avsnitt beskrivs den metod och de tillvägagångssätt som utgör fundament för
denna undersökning: en systematisk litteraturstudie. Definitionen av en systematisk
litteraturstudie beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 26)
vilka menar att i kontrast till en vanlig litteraturstudie är en systematisk
litteraturstudie mer utförlig, heltäckande och tydligt redovisad. Sökstrategierna ska
redovisas ingående och noggrant, och de sökningar som genomförts skall vara
reproducerbara, och åtnjuta samma utfall. Författarna menar att sökningar genomförs
med väl valda sökord, baserade på studiens syfte och frågeställning, för att resultera i
relevanta vetenskapliga artiklar. I en systematisk litteraturstudie redovisar man på
vilket sätt litteratur till studien valts ut, och denna metod innebär att man kritiskt
granskar litteratur inom det valda området efter att en systematisk databassökning är
gjord. Granskningen utförs i syfte att ta reda på vad forskning kring det valda området
visar. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 62) måste artiklarna även ha genomgått
en peer-review av minst två oberoende personer verksamma inom aktuellt
forskningsområde, för att på så sätt säkerställa kvalitén på arbetet. Sammanfattningar
av artiklar i denna litteraturstudie redogörs för i Bilaga A.

5.1 Datainsamling
I denna studie användes tre olika databaser: ERIC, Summon och SwePub, samt en
nordisk tidskrift vid namn Nordic Studies in Science Education (NorDiNa). De tre
databaserna och NorDiNA ansågs vara innehållsmässigt relevanta i förhållande till
studiens syfte och frågeställning. Education Resources Information Center (ERIC) är
en databas som innehåller böcker, rapporter, avhandlingar och tidskriftsartiklar på
olika språk, till större delen engelska. ERIC är en relevant databas för studiens
forskningsområde eftersom den innehåller forskning om pedagogik och psykologi.
Summon är Högskolan i Halmstads databas som ger åtkomst till fulltexter av artiklar
och möjlighet att samtidigt söka igenom stora delar av bibliotekets resurser. Denna
databas hämtar artiklar i fulltext från de databaser som Halmstad Högskola abonnerar
på, samt DiVA och SwePub. SwePub är en databas som innehåller artiklar,
konferensbidrag, avhandlingar etcetera som publicerats vid svenska lärosäten och
myndigheter. Denna databas kan användas för att få en översikt av vad som skrivits
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inom ett specifikt forskningsområde, och för att läsa abstrakter och sammanfattningar,
hela texter samt citeringar av skriftelser. Nordic Studies in Science Education
(NorDiNa) är en Nordisk tidskrift som publicerar vetenskapliga artiklar inom
utbildning i de naturvetenskapliga ämnena, teknik och geografi. Publicerat material
finns tillgängligt via tidskriftens databas.
Inledningsvis gjordes manuella sökningar för att få en överblick av
forskningsområdet. Vidare gjordes sökningar via Högskolan i Halmstads databas
Summon för att hitta relevant litteratur med koppling till begreppsförståelse och de
naturvetenskapliga ämnena. Överblicken från de manuella sökningarna och det
omfattande resultatet av Summonsökningen underlättade sedan sökordsformuleringar
i vidare sökningar i ERIC, NorDiNa och SwePub. Då så kunde väljas gjordes
sökningar endast på material som hade genomgått en peer-review. Dessutom
avgränsades sökningarna till forskning gjord på 2000-talet, då denna forskning ansågs
vara mest aktuell och relevant för denna studie.
Med hjälp av booleska operatorer, i denna studies fall vanligast
förekommande “AND”, och trunkering med hjälp av asterisker, användes sökord
baserade på nyckelord med ursprung i studiens syfte och frågeställning i olika
kombinationer för att få träffar i databaserna och NorDiNa. Nyckelorden var begrepp
och naturvetenskap, och för att underlätta för möjliggörandet av internationella träffar
översattes nyckelorden till dess motsvarigheter på engelska: concept och science.
Utöver dessa nyckelord användes även olika kombinationer av learn och teach i de
engelska sökningarna. Efterhand som sökningarna fortlöpte anammades ett bredare
ordförråd, som sedan specificerades i efterföljande sökningar. I databasen ERIC
krävdes väldigt specifika sökningar och ett större antal avgränsningar för att resultaten
inte skulle bli överväldigande, vilket snabbt resulterade i ändrade sökstrategier och
snäva, specifika sökord. På grund av det stora antal sökningar som gjordes i ERIC
kommer endast de sökningar som resulterade i för denna studie relevanta resultat,
tillsammans med ett fåtal ospecificerade sökningar, att redovisas.
I de fall då sökningarna resulterade i färre än 100 träffar, lästes artiklarnas
resultatsammanfattningar och abstrakt, för att utröna aktuella artiklars relevans i
förhållande till denna studies syfte och frågeställning. Utvalda sökningar redovisas i
bilaga B, en sökordstabell som beskriver var sökningen gjordes, vilka sökord som
användes, hur många sökträffar dessa resulterade i och hur många artiklar som valdes
ut till denna studies resultatdel. Författarens namn skrivs också ut, för att på så sätt
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ytterligare tydliggöra vad sökningen resulterade i. Artiklar som valdes ut genomgick
en av Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 188-192) sanktionerad checklista för att
säkerställa att de var av vetenskaplig art, vilket medförde att artiklarnas syften, urval,
metoder och analyser granskades.
Artiklarna blev dessutom fortlöpande granskade enligt Vetenskapsrådets
forskningsetiska

principer:

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26-27).
Sammantaget består studiens material av 15 vetenskapliga artiklar och två
avhandlingar. Bearbetningen av dessa beskrivs i nästkommande avsnitt.

5.2 Analys av data
Med utgångspunkt i en induktiv analysmetod studerades sammanställd forskning. De
15 vetenskapliga artiklarna och de två avhandlingarna lästes igenom, diskuterades och
problematiserades i förhållande till denna studies syfte och frågeställning. I detta
moment framträdde sex kategorier baserade på vad flera forskningsresultat
presenterat: Att möjliggöra interaktion mellan vardagsspråk och naturvetenskapligt
språk, Att arbeta med begreppsförändrande undervisning, Att främja kommunikation
och samtal, Att introducera naturvetenskapliga begrepp i tidig ålder, Att arbeta med
naturvetenskapliga laborationer samt Att arbeta med reflekterande skrivande.
Sammanställd forskning fokuserar alltså på dessa kategorier, vilka belyser arbetssätt
och metoder som kan främja elevers begreppsutveckling i de naturvetenskapliga
ämnena. Somlig forskning figurerar i fler än en kategori för att den ansågs fokusera på
mer än ett arbetssätt eller en metod som kan utveckla elevers naturvetenskapliga språk
och begreppsförståelse.
Vidare analyserades forskningsresultaten inom varje kategori och hur dessa
ansågs uppfylla eller motsäga denna studies frågeställning: vilka arbetssätt och
metoder

i

den

naturvetenskapliga

undervisningen

kan

utveckla

elevers

naturvetenskapliga språk och begreppsförståelse? Alltså jämfördes forskningens
resultat och hur dessa resultat förhöll sig till varandra och hur de förhöll sig till denna
studies frågeställning. Studiernas likheter och skillnader synliggjordes, och
sammanställningen av forskningen presenteras i följande avsnitt.
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6. Resultat
I detta avsnitt presenteras den forskning denna litteraturstudie behandlar, och som
besvarar studiens frågeställning: Vilka didaktiska val kan pedagogen göra för att
utveckla elevers naturvetenskapliga språk och förståelse av begrepp?
Forskningen redovisas i kategorier som urskildes i analysen av insamlad
forskning: Att möjliggöra interaktion mellan vardagsspråk och naturvetenskapligt
språk, Att arbeta med begreppsförändrande undervisning, Att främja kommunikation
och samtal, Att introducera naturvetenskapliga begrepp i tidig ålder, Att arbeta med
naturvetenskapliga laborationer samt Att arbeta med reflekterande skrivande.
Forskningsresultaten inom varje kategori jämförs och dess likheter och skillnader
synliggörs.

6.1. Att möjliggöra interaktion mellan vardagsspråk och
naturvetenskapligt språk
Nilsson (2005) skriver i sin studie att sambandet mellan vardagliga förklaringar och
vetenskapliga förklaringar av fenomen var av väsentlig betydelse för undersökta
elevers utveckling av naturvetenskaplig begreppsförståelse. Resultatet framkom efter
analys av videofilmat klassrumsexperimenterande med 25 elever i elva års ålder, med
syfte att synliggöra elevers diskussioner kring naturvetenskapliga fenomen. Studien
visade att eleverna försökte koppla vardagliga uppfattningar till naturvetenskapliga
förklaringar, och samtidigt försökte formulera förklaringar som innehöll de båda
synsätten. Enligt Nilsson (2005) vågade eleverna på grund av detta befinna sig utanför
sina förutbestämda uppfattningar och på så sätt kunde de utveckla en förståelse för det
naturvetenskapliga fenomenet. Nilsson redogör även för lärarens betydelse för
klassrummets konstruktiva kommunikation. Detta styrker Martins och Veigas (2001)
studie, i vilken författarna nämner att pedagogens roll i studiens analyserade samtal
var väsentlig. I syfte att undersöka naturvetenskapliga begrepps inverkan på elevers
förståelse av naturvetenskap, och om vardagliga uppfattningar kan interagera med
naturvetenskapliga förklaringar, analyserades efter genomförd aktionsforskning
nedskrivna och muntliga observationer gjorda av 90 lärare till 1800 elever i
lågstadieålder. Resultatet visade att genom att låta eleverna använda sig av vardagliga
begrepp, och med det som utgångspunkt styra samtalet mot konstruktion av
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naturvetenskapliga begrepp, kunde elevernas förståelse av naturvetenskap utvecklas.
Läraren kunde på så sätt i större utsträckning koppla det naturvetenskapliga till
elevernas vardagsnära uppfattning, och studiens resultat visade att elevernas vilja att
lära sig naturvetenskapliga begrepp ökade i de fall när vardagliga förklaringar
accepterades och kunde utgöra grund för de naturvetenskapliga begreppen.
Glen och Dotger (2009) skriver att pedagogerna i deras studie ofta använde
begrepp i klassrummet i överdriven mån, och att dessa begrepp sågs som någonting
liknande ett ordförråd att använda för att kunna söka kunskap om begreppets
innebörd, snarare än någonting för att kunna förklara betydelsen av begreppet i sig.
Med

utgångspunkt

i

interaktiv

observation

och

intervjuer

kartlades

tre

mellanstadielärares undervisning i naturvetenskap. Avsikten var att undersöka om ett
naturvetenskapligt språk och begrepp påverkar elevers förståelse av naturvetenskap.
Resultatet pekade på att begrepp som inte anknöt till elevernas upplevelser blev
svårsmälta och abstrakta för eleverna, och att fokus således bör ligga på att knyta ihop
elevers upplevelser med begrepp som kan förklara upplevelserna och följaktligen
innebörden av begreppen. Stolpe och Degermans (2008) studie, med syfte att genom
intervjuer samt ljud- och videoupptagning av gruppdiskussioner med sju
lärarstudenter utröna hur begreppsförståelse och förståelse för naturvetenskap hänger
ihop, antydde samma resultat som Glen och Dotgers (2009) studie. Resultatet visade
att elevernas förståelse för naturvetenskapliga begrepp lättast uppnåddes genom att
begreppen kopplades till vardagsnära uppfattningar. Norberg Brorsson, Enghag och
Engström (2014) skriver att eleverna i deras studie fick en värdefull insikt i det språk
de förväntades kunna, genom att läraren naturvetenskapsspråkligt bekräftade och
vidareutvecklade elevernas vardagliga språkanvändning. Resultatet framkom i analys
av en videofilm som hade spelats in i en femteklass, med avsikt att undersöka hur
kommunikationen i klassrummet gestaltades under en naturvetenskapslektion. I övrigt
kom Gunnarsson (2008) i sin studie, med syfte att utröna hur laborativa moment
utformades och utvecklades i tre sjundeklasser, fram till att en lärare i sin planering av
undervisning ska försöka förutse vilka språkliga svårigheter undervisningen kommer
att innehålla, för att på så sätt kunna förbereda olika förklaringar av dessa, så att alla
elever förstår.
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6.2. Att arbeta med begreppsförändrande undervisning
Suppapittayaporn, Emarat och Arayathankitkul (2010), genomförde en studie i vilken
300 elever i 14 till 15 års ålder fick arbeta med begreppsförändrande
undervisningsmoment. Meningen med studien var att utröna ifall ett undersökande
arbetssätt inom begreppsförändrande undervisning kunde utveckla elevernas
begreppsförståelse. Suppapittayaporn m.fl. (2010) skriver att eleverna i deras studie
genom detta arbetssätt enklare tog till sig naturvetenskapliga begrepp. Resultatet
visade att de uppfattningar som eleverna hade sedan tidigare genom undervisningen
utmanades och problematiserades, så att eleverna var tvungna att finna nya
tillvägagångssätt i sina förklaringar av exempelvis ett fenomen. Författarna skriver
även att detta tillvägagångssätt blev så givande som möjligt, när undervisningen
introducerade de korrekta begreppen, vilka eleverna anpassade sig till. Även Taştan,
Yalçmkaya och Boz (2008) redogör för detta tillvägagångssätts framgång i sin studie,
i vilken 60 elever i 16 års ålder genom för- och eftertest visade ifall lektioner baserade
på begreppsförändrande undervisning hade någon effekt. Baser (2006) skriver i sin
studie att ju mer väletablerad en missuppfattning av begrepp och fenomen var hos
eleverna, desto svårare blev den begreppsförändrande processen. Baser undersökte
med hjälp av för- och eftertest om 74 elever i sjunde klass lärde sig någonting av
begreppsförändrande undervisning. Resultatet visade att undervisningen var tvungen
att planeras på så sätt att eleverna tydligt övertalades att överge sina alternativa
förklaringar. Författaren skriver också att även om den begreppsförändrande
undervisningen pekade på goda resultat, så var försöksgruppens användning av
korrekta naturvetenskapliga begrepp efter genomförd undervisning fortfarande inte
helt korrekt. Baser (2006) påpekar att det fanns utrymme för förbättring av den
begreppsförändrande undervisningsmetoden.
Även Hsu, Wu och Hwangs (2008) resultat vittnade om tillfällen då den
begreppsförändrande undervisningen visade på problematik, eller inte ledde till en
begreppsförändring hos eleverna. I samband med arbete med hjälp av informationsoch kommunikationsteknik (IKT), kartlades 76 elever i 17 års ålder i för- och eftertest
samt intervjuer. Resultatet av denna undersökning visade att många av eleverna
anammade de nya begreppen, men att några elever höll kvar vid alternativa
uppfattningar, och att ett fåtal av eleverna även visade på en negativ
begreppsutveckling. Hsu m.fl. (2008) påpekar att resultatet framhöll vikten av
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stöttning från läraren för att det begreppsförändrande undervisningsmomentet skulle
kunna få åsyftat resultat.

6.3. Att främja kommunikation och samtal
Löfgren, Schoultz, Johnsson och Östergaard (2014) undersökte i sin studie vikten av
diskussion och samtal mellan elever i undervisningssituation för naturvetenskaplig
förståelse. I observationer, videofilmning, ljudupptagning och intervjuer analyserades
två klasser tolvåriga elevers samtal och diskussioner under naturvetenskapslektioner.
Resultatet

visade

att

när

tolkningar

och

förklaringar

diskuterades

och

problematiserades socialiserades eleverna in i naturvetenskapen, där det sociala
samspelet och språkandet hade stor betydelse för elevernas naturvetenskapliga
lärande. Resultatet visade även att en viktig förutsättning i samtalet mellan eleverna
var att de gruppkonstellationer som formades i klassrummet var kunskapsmässigt
blandade, för att eleverna skulle kunna dra nytta av varandras kunskaper. För att
eleverna skulle kunna utveckla sin förståelse för naturvetenskap och dess teorier och
begrepp krävdes att de kunde diskutera med någon som redan behärskade dessa. I sin
forskningssammanställning kring samtalets betydelse och lärarens stöttande roll i
samtalet i de naturvetenskapliga ämnena konstaterar Dawes (2004) i samstämmighet
med den sociala kontextuella utgångspunkten för lärande dock att en strävan efter att
elever tillsammans utvecklar en begreppsförståelse och att de i så stor utsträckning
som möjligt utgår ifrån samma kunskapsfundament, är av betydelse för gruppens
lärande. Även Stolpe och Stadig Degerman (2008) skriver i sin studie att
kunskapsgapet i gruppen inte fick vara alltför stort, då detta kunde hämma samtalet,
resonemanget och den samstämmiga förståelsen för vad som diskuterades.
Andra problematiska aspekter av samtal elever emellan berörs av Dawes
(2004), när författaren skriver att elevers uppfattningar av begrepp kan ligga långt
ifrån hur naturvetenskapen framställer desamma, och att elever på så sätt kan delge
varandra en felaktig skildring av begreppet i sina förklaringar. Enligt Dawes (2004)
kan elever även missa att delge små men betydande delar av den naturvetenskapliga
förklaringen i sina skildringar. Norberg Brorsson m.fl. (2014) skriver i sin studie att
resultatet pekade på att lärarens roll i diskussioner och samtal var betydande för
dessas resultat. Förståelse för begrepp och fenomen som eleverna hade svårt för att
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processa på egen hand, underlättades genom lärarens stöttning i dessa diskussioner
och samtal.
Enligt Norberg Brorsson m.fl. (2014) var en nackdel med samtal i den sociala
kontexten att den enskilde eleven aldrig fick föra monologer utan någon form av
stöttning från andra elever, lärare eller den naturvetenskapliga kontexten. Eleven var
således aldrig ensam om att behöva uttrycka sig om ett visst fenomen eller begrepp,
och tvingades därför sällan utmana sin egen begreppsliga och språkliga förmåga.
I motsats till övriga studiers resultatredogörelser för diskussionens och
samtalets avgörande roll i elevers naturvetenskapliga språkutveckling skriver
Óskarsdóttir och Jónasson (2015) att deras studie visade att man inte kunde anta att
aktivt deltagande i klassrumsdiskussioner i lärandeprocesser var en förutsättning för
lärande. Genom klassrumsobservation och analys av för- och eftertest av 20 elever i
årskurs ett undersöktes huruvida synlig aktivitet under lektioner är en förutsättning för
lärande. Resultatet visade att ju mindre pratsam eleven ifråga var, desto mer lärde
eleven sig av undervisningen. Författarna menar dock att olika typer av förkunskaper
kan ha dikterat olika förutsättningar för elevernas fortsatta lärande. Desto mer
eleverna ifråga kunde på förhand, desto mindre lärde de sig i förhållande till de elever
som kunde mindre på förhand, och många av de elever som kunde mindre på förhand
var tystare under lektionstid.

6.4. Att introducera naturvetenskapliga begrepp i tidig ålder
I Martins och Veigas (2001) studie pekade resultatet på att uppfattningen om att
komplexa begrepp endast kan läras ut i högre åldrar måste ses över. Att elever redan i
låg ålder blev introducerade för naturvetenskapens komplexitet och dess begrepp, om
än i förenklad form, var av stor vikt för elevernas förståelse av ämnet. Enligt
författarna bidrog även yngre elevers orädsla för saker de inte känner till, till
resultatet. Martins och Veiga skriver också att studien visade att denna tidiga kontakt
motverkade avståndstagande till de naturvetenskapliga ämnena när eleverna blev
äldre och naturvetenskapen komplexare och mer abstrakt. Loxley (2009) skriver att
lärarens didaktiska val i klasser med elever i de yngre åldrarna var avgörande för hur
de uppfattade och tog till sig de naturvetenskapliga begreppen. Med hjälp av samtal
och
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elevernas naturvetenskapliga förståelse. Loxley (2009) redogör för sin berättarteori, i
vilken han menar att läraren genom berättelser kopplade till elevernas vardag
underlättade elevernas förståelse för de naturvetenskapliga begreppen och fenomenen
i berättelsen.

6.5. Att arbeta med naturvetenskapliga laborationer
Nilssons (2005) studie visade att laborationer i klassrummet kunde utveckla elevers
begreppsförståelse genom att eleverna kunde relatera vetenskapliga begrepp till sina
observationer och upplevelser. Resultatet visade även att eleverna fick en djupare
förståelse för ämnet genom att diskutera hypoteser och utförda experiment i
klassrummet. I Nilssons (2005) videofilmsanalys framkom att observationer och
experimenterande synliggjorde vad eleverna skulle relatera till, och sådana konkreta
arbetssätt förenklade elevernas förståelse av ett fenomen. Exempelvis diskuterade och
resonerade eleverna kring begreppen gravitation och dragningskraft i samband med
att eleverna släppte föremål till marken.
Nilssons (2005) resultat bekräftar vad Martins och Veigas (2001) studie kom
fram till, nämligen att eleverna redan i ung ålder behövde komma i kontakt med
alltifrån teoretiska förklaringar till observationer och experiment, helst vardagsnära.
Genom att dessa knöts samman med elevernas egna uppfattningar av ett fenomen,
kunde den naturvetenskapliga kunskapssynen hos eleverna utvecklas. Även Loxleys
(2009) resultat framhöll vikten av att eleverna fick experimentera och observera sig
fram till förståelse för ett fenomen. Själva begreppsförståelsen blev aktuell först i
efterhand, när den kom till livs genom diskussioner och samtal kring resultaten av
dessa observationer och experiment. Dawes (2004) intar samma ståndpunkt angående
diskussion och samtal, men i fallet med observation och experiment drar författaren
det så långt som att säga att dessa aktiviteter är ovärderliga för elevers utveckling av
förståelse för naturvetenskapliga fenomen och begrepp. Å andra sidan skriver
Högström, Ottander och Benckert (2006) att laborativt arbete i grundskolans senare år
inte alltid åtnjuter de effekter som eftersträvas, utan snarare förvirrar eleverna och
deras

förståelse

av

naturvetenskapliga

begrepp.

I

intervjuer

av

elva

naturvetenskapslärare på högstadiet, undersöktes laborationers syfte och instruktioner
för att utröna hur dessa laborationer kunde utformas för ett effektivt lärande.
Resultatet visade att lärarna behövde vara tydligare med sina mål för laborationerna,
för att de skulle kunna uppnå vad de eftersträvade.
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6.6. Att arbeta med reflekterande skrivande
Med avsikt att undersöka ifall skriftspråk kan spela roll i elevers begreppsutveckling,
intervjuades och observerades 97 femte- och åttondeklasselever (Af Geijerstam,
2006). Dessutom analyserades textmaterial skrivna av eleverna. Författaren skriver att
resultatet visade att skrivandet var en faktor i lärandeprocessen, då det var ett
verkningsfullt redskap för bearbetning av material och reflektion kring densamma.
Resultatet visade att det var skillnad på reproducerade texter och texter i vilka
eleverna tvingades vara reflekterande och aktiva skapare. I de fall eleverna fick
deltaga och forma de situationer i vilka skrivandet användes, kunde elevernas
naturvetenskapliga språkliga förmåga och förtrogenhet med den språkliga förmågan
utvecklas. Kalmans (2011) studieresultat bekräftar detta, och visade att olika typer av
skrivande påverkade elevernas lärande i olika grad. Med syfte att undersöka ifall
reflekterande skrivande kunde utveckla 15 universitetsstudenters naturvetenskapliga
förståelse, samlades textmaterial in. Utöver detta genomfördes intervjuer och enkäter.
Resultatet visade att genom att endast skriva en summering av vad som i
undervisningen behandlats utvecklade inte elevernas förståelse av fenomenet i lika
hög grad som när eleverna uppmanades att reflekterande skriva om undervisningen
med egna ord. När eleverna fick reflektera över hur olika begrepp kunde förklaras,
utvecklades elevernas förståelse för det aktuella begreppet och fenomenet knutet till
detsamma.
I övrigt skriver Norberg Brorsson m.fl. (2014) att deras studie pekar på att
ämnesspråk genom skriftlig argumentation kunde utvecklats ytterligare i de fall då
eleverna endast kommunicerade muntligt. Genom att kombinera olika uttryck för
ämnesinnehåll, så som skriftspråk och talspråk, kunde utvecklingspotentialen av det
naturvetenskapliga språket och dess begrepp blivit större än i fallet med enbart
talspråk.
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7. Diskussion
I detta avsnitt värderas, diskuteras och analyseras denna litteraturstudies metodik och
resultat. Avsnittet är indelat i två rubriker: metoddiskussion och resultatdiskussion.
Under metoddiskussion värderas och synliggörs studiens fördelar och nackdelar, och
under resultatdiskussion diskuteras denna studies resultat, som sedan sammanfattas i
en slutsats.

7.1. Metoddiskussion
I denna litteraturstudie nyttjades olika avgränsningar i sökprocessen; artiklar skrivna
innan år 2000 sorterades bort och texter som inte genomgått refereegranskning var
inte aktuella för denna studie. Olika avgränsningar i sökandet efter artiklar var
nödvändiga för att sökningsresultaten inte skulle bli för många i förhållande till den
gräns på 100 träffar som denna studie förhöll sig till. Detta kan dock ha påverkat
huruvida relevanta artiklar för studiens syfte och frågeställning hittades eller ej. Trots
att data påträffades kan val av sökord, hur de användes och brist på tydligt,
strukturerat sökande också påverka denna studies resultat och validitet; framförallt
åsyftar detta sökningar gjorda i databasen ERIC. Dessa sökningar hade kunnat vara
mer systematiska, men då artiklar påträffades i olika utsträckning i vilket fall, så lades
inte mer tid på att strukturera sökandet i vidare bemärkelse.
Trots att sökningar utgått ifrån ett flertal olika databaser, såväl svenska som
internationella, kan valet av dessa databaser och valet att inte använda andra databaser
påverka vilken forskning som hittats.
I enlighet med Eriksson Barajas m.fl. (2013) kontrollerades insamlad data med
hjälp av checklista, för att på så sätt utröna ifall de var av vetenskaplig art. Utöver
detta kontrollerades data med hjälp av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I
de fall då forskaren inte tydligt skrivit ut hur studien förhållit sig till forskningsetiska
principer, tolkades innehållet utefter dessa, och endast studier i vilka anonymitet
kunde garanteras behölls i denna studies resultatdel. Huruvida denna tolkning kan
anses vara korrekt genomförd lämnas osagt, men sammantaget kan hävdas att
checklistor och vetenskapsetiska principer påverkar denna studies validitet i positiv
riktning.
De vetenskapliga studierna är av olika härkomst och utgår från olika
metodval. I denna studie förekommer både kvalitativa och kvantitativa studier från ett
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flertal olika länder, vilket även detta höjer denna studies validitet. Genom kvantitativa
metoder nås i de flesta fall ett större urval än i kvalitativa studier, vilka å andra sidan
generellt sett grundligare undersöker hur begreppsförståelse utvecklas i det
naturvetenskapliga klassrummet. Denna blandning av metoder kan ses som en styrka
för denna studie, då grundliga resultat kan relateras till ett större antal respondenter.
Ändock, fastän olikpräglade studier från ett flertal olika nationer utgör denna studies
resultatdel, så kan resultatet inte generaliseras. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 100)
menar att en generalisering kräver ett slumpmässigt urval, och att detta urval måste
spegla hela samhällspopulationen. Denna studies resultat speglar därför bara studiens
utvalda data.
Vetenskapliga studier av internationell härkomst ställer krav på språklig
förmåga. Översättning och tolkning av dessa artiklar kan ifrågasättas, då engelska
eventuellt inte kan anses vara en svensk litteraturstudies författares primära språk.
Detta utgör också en faktor i sökandet efter artiklar; att översätta svenska ord till
engelska motsvarigheter och fortfarande behålla innebörden av ordet kan vara
problematiskt.
Avslutningsvis utgår denna studies resultat från ett flertal olika årskurser, och
även lärares uppfattningar av vad som undersöks. Det har visat sig att
begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena behöver utvecklas i alla årskurser;
krav på användning av begrepp blir mer tilltagna ju högre upp i årskurserna eleverna
kommer.

7.2. Resultatdiskussion
Andersson (2001) menar att Jean Piagets konstruktivistiska syn på lärande har haft en
stor inverkan på skolans utformande av den naturvetenskapliga undervisningen, och
Sjøberg (2010) skriver att naturvetenskapen generellt sett är konstruktivistiskt
vinklad. Schoultz (2002) menar att Piaget har lagt grund för tänkandet kring
begreppsförståelse, både metodiskt och teoretiskt, och i undervisningsmoment med
begreppsförändring blir detta tydligt (Suppapittayaporn m.fl., 2010; Taştan m.fl.,
2008; Baser, 2006; Hsu et m.fl., 2008). Ändå menar Nilsson (2012) och Andersson
(2001) att synen på hur begreppsförståelse utvecklas har förändrats från att ta avstamp
i individuell konstruktion till att vara någonting som konstrueras i ett socialt
samspel. Hsu, Wu & Hwangs (2008) påpekande av betydelsen av stöttning från
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läraren i sådana undervisningsmoment, kan tyda på att elever inte längre anses vara
isolerade i sin lärandekonstruktion.
Utöver undervisning med begreppsförändrande utgångspunkt har utvald
forskning visat att undervisning i syfte att utveckla elevers förståelse för det
naturvetenskapliga språket och dess begrepp kan utformas på flera sätt. Gemensamt
för olika, utvecklande undervisningsmoment, generellt sett, är ändå att de tillåter tid
till samtal och diskussion kring naturvetenskapliga fenomen (Löfgren m.fl., 2014;
Nilsson, 2005; Loxley, 2009; Dawes 2004). Ur ett sociokulturellt perspektiv är detta
en bekräftelse på hur man ser på lärande, och hur språkande och kommunikation i en
social kontext utgör betydande del av lärandeprocessen (Säljö, 2014). Fortsättningsvis
menar Andersson (2001) och Säljö och Wyndhamn (2002) att eleverna måste befinna
sig i sociala kontexter i vilka förståelse för begrepp finns för att själva kunna lära sig
behärska begreppen. Således är lärarens roll i samtals- och diskussionsmoment
avgörande (Nilsson, 2005; Martins & Veiga, 2001; Gunnarsson, 2008; Löfgren m.fl.,
2014; Norberg Brorsson m.fl., 2014; Loxley, 2009), både i de situationer i vilka
elever behöver stöttning, men även i rollen som den som bestämmer hur
samtalsgrupperna ska delas in. Trots påpekande om heterogena samtalsgrupper
(Löfgren m.fl., 2014), och fastän Säljö och Wyndhamn (2002) menar att elever är
beroende av varandra i sin kunskapsutveckling, och behöver socialisera med
människor som behärskar och förstår de begrepp som undervisningen behandlar, så
bör samtals- och diskussionsgrupper inte vara alltför heterogena (Stolpe och
Degerman, 2008; Dawes, 2004). Författarna menar att gruppkonstellationer bör
utgöras av elever med ungefär samma kunskapsfundament för att samtal och
diskussioner skall bli så produktiva och givande som möjligt. Det räcker således inte
att obetänksamt dela in elever i samtalsgrupper, och Óskarsdóttirs och Jónassons
(2015) studie pekar på att man inte kan förutsätta att elevers aktiva deltagande i
samtal och diskussioner är av betydelse för elevers lärande. Óskarsdóttir och Jónasson
(2015) redogör för resultatet i sin studie och menar att observationer samt analyser av
före- och eftertest visade att de tystaste eleverna hade lärt sig mest av undervisningen.
I samtal och diskussioner lyfter forskare vikten av vardagligt språk som en
kommunikativ brygga till det naturvetenskapliga språket (Nilsson, 2008; Martins &
Veiga, 2001). Att pedagogen låter elever använda vardagliga begrepp i sina
förklaringar av ett naturvetenskapligt fenomen, och successivt styr samtalet genom att
introducera relevanta naturvetenskapliga begrepp och förklaringar av fenomenet i
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fråga, kan underlätta elevers förståelse av det naturvetenskapliga språket. Gunnarsson
och Rundgren (2016) bekräftar detta, och pekar på att elever tar till sig det
naturvetenskapliga språket med vardagsspråket som kommunikativ brygga. Genom
detta tillvägagångssätt kan läraren koppla den naturvetenskapliga förklaringen till
elevers vardagsnära uppfattning.
Elevers behov av koppling mellan vardag och naturvetenskap är någonting
som överlag genomsyrar framtagen forskning (Glen & Dotger, 2009; Stolpe & Stadig
Degerman, 2008; Norberg Brorsson m.fl., 2014; Loxley, 2009; Sahin, 2009).
Naturvetenskapliga begrepp som inte anknyter till elevers vardag blir svårare att
förstå (Stolpe & Stadig Degerman, 2008), och därför bör undervisningen syfta till att
relatera till elevers vardag och upplevelser för att verka betydelsefull (Glen & Dotger,
2009). Samtidigt menar Strömdahl (2002) att naturvetenskap tenderar att vistas
utanför vardaglig verklighet och sunt förnuft, och därför inte med enkelhet kan knytas
an till elevnära exempel. Utifrån denna ståndpunkt ter sig ett överbryggande av
avståndet mellan vardagliga uppfattningar och naturvetenskapliga förklaringar vara
lika svårt (Strömdahl, 2002). Gunnarsson (2008) framhåller därför lärarens roll i
elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp, och menar att läraren måste försöka
förutse språkliga svårigheter och dess konsekvenser i det naturvetenskapliga
klassrummet, och ha tankar kring för hur dessa svårigheter skall bemötas.
Även laborativa experiment i klassrummet kan ge elever en djupare förståelse
för begrepp, då de observationer som praktiskt arbete innebär ger elever möjlighet att
knyta an till fenomen och skeenden på ett konkret plan (Nilsson, 2005; Martins &
Veiga, 2001; Loxley, 2009; Dawes, 2004). Å andra sidan menar Högström m.fl.
(2006) att forskning ett flertal gånger visat att laborativt arbete inte alltid resulterar i
vad som eftersträvas, utan snarare konfunderar eleverna och deras förståelse av
naturvetenskapliga begrepp. Högström (2009) påpekar att man inte kan anta att elever
kommer att lära naturvetenskap bara för att laborationer genomförs, utan interaktioner
mellan elev-elev och elev-lärare är av betydelse för vad elever tar till sig av
laborerandet. Hult (2000) styrker detta ställningstagande och belyser vikten av det
post-laborativa arbetet; man kan inte utgå ifrån att eleven lär av laborationen utan ett
genomtänkt uppföljningsarbete. Återigen blir samtal och diskussion faktorer för
elevers lärande; att utbyta och uttrycka uppfattningar om laborationen med sina
klasskamrater, formar elevers förståelse för fenomenet ytterligare (Nilsson, 2005;
Loxley, 2009; Dawes, 2004).
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Den sociala aspekten går alltså inte att frånse när elevers lärande diskuteras,
och likaså är lärarens stöttning i dessa samtal av betydelse för hur givande samtalen
kan bli i den naturvetenskapliga lärprocessen. Att denna interaktion påbörjas i tidig
ålder, och att elever tillåts samtala med hjälp av vardagliga begrepp samtidigt som
läraren introducerar naturvetenskapliga motsvarigheter, har även detta visat sig vara
av betydelse. Samtalet får gärna ske under eller efter tydliggörande arbetsmoment,
såsom laborationer, för att eleverna ska ha en tydlig bild av det fenomen som ska
diskuteras.
Sammantaget kan konstateras att det finns både för- och nackdelar med olika
didaktiska val, och det ena valet behöver inte utesluta det andra. Resultatet tyder på
att variation är kunskapens moder, och där en arbetsmetod faller står den andra
bredvid. Denna tankegång bör också kunna appliceras på elevgruppers variationer, då
ett didaktiskt val i den ena gruppen kanske inte fungerar lika väl i den andra gruppen.
Olika didaktiska val kan således ses som kompletterande för varandra, och variationer
och kombinationer av dessa val i undervisningen är lika viktiga som en lyhördhet för
gruppkonstellationers behov och önskemål.
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8. Slutsats och implikation
Resultatet i denna litteraturstudie har visat att olika didaktiska val i den
naturvetenskapliga undervisningen kan utveckla elevers naturvetenskapliga språk och
begreppsförståelse. I variationen av didaktiska val kan pedagogiska vinster göras.
Tydligast blir i detta resultat klassrumsinteraktionen och lärarens stöttande roll i
lärandeprocesser. Samtalets betydelse för elevers lärande av naturvetenskapliga
begrepp löper som en röd tråd genom stora delar av sammanställd forskning. Den
konstruktivistiska synen på hur lärande konstrueras blir därmed beroende av den
sociala kontext som lärandet sker i. Återigen blir variationen avgörande för de vinster
som görs i klassrummet; denna gång den sociala variationen.
I denna sociala interaktion så målas lärarens roll och stöttning upp som
avgörande för hur elever utvecklar sitt naturvetenskapliga språk och dess
begreppsförståelse. Att i samtal lyfta och utveckla elevers resonemang och guida dem
i naturvetenskapens abstrakta ansats är av betydelse för att eleverna skall kunna
utveckla sin förståelse för begrepp och det naturvetenskapliga språket.
Exakt hur denna stöttning genomförs, eller exakt hur variationen av didaktiska
val ser ut, kan gestaltas på många sätt, och i många fall är elevgruppen av betydelse
för det pedagogiska utfallet. Trots detta kan någonting liknande följande arbetsgång
ge förutsättningar för både det sociala lärandet såväl som det individuella lärandet:

•

Utgå ifrån elevernas vardagliga och praktiska erfarenheter.

•

Utmana elevernas tänkande och introducera nya begrepp i samtal om deras
erfarenheter.

•

Ge eleverna möjlighet till individuell reflektion genom skrivande.

Med tanke på samtalets betydelse för elevers konstruerande av begreppsförståelse, så
ter det sig logiskt att undersöka hur pedagogen kan stötta dessa samtal för att skapa
förutsättningar för lärande. Ett första steg mot denna medvetna stöttning kan vara en
kartläggning av vad det är i samtalet som skapar förutsättningar för lärande. En
frågeställning att arbeta utefter kan formas som följer:
Vad skapar förutsättningar för lärande i elevsamtal och gruppsamtal?
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