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Sammanfattning Undersökande arbetssätt, som internationellt kallas för Inquiry 

based sceince education och förkortas IBSE, är en arbetsmetod 

som det talas mycket om i undervisningssammanhang inom de 

naturorienterande ämnena och så även mina lärare under NO-

kursen i lärarutbildningen. Lärares direktiv är att undervisningen 

ska stimulera eleverna så att deras intresse och nyfikenhet väcks. 

Eleverna ska inom biologiundervisningen använda biologiska 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskningen säger om 

elevers begreppsutveckling inom de naturorienterande ämnena. 

Mer specifik ska studien besvara frågan: Hur utvecklar elever 

begreppslig förståelse genom IBSE i biologiundervisningen? För 

att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har jag 

systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga 

studier om biologi och naturvetenskap. Resultatet visar tydligt att 

elever som arbetar utefter IBSE får arbeta med alla sina sinnen, 

vilket är positivt då nya kunskaper ska införskaffas. Vetenskapliga 

begrepp upplevs som abstrakta och svårbegripliga för eleverna, då 

begreppen kan ha varierande betydelser beroende på situationen de 

befinner sig i. Genom att använda sig av IBSE i undervisningen få 

eleverna fler varierade möjligheter att inta nya kunskaper inom 

biologi, vilket utvecklar deras begrepps förståelse. 
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Förord 
Valet för studien är undersökande arbetssätt, som internationellt kallas för inquiry based science 

education och förkortas IBSE, vilket under min studietid för de naturorienterande ämnena 

upplevdes som att lärarna talade gott om denna arbetsmetod. Detta område för examensarbetet 

vill synliggöra vad forskningen säger om inquiry based science education och 

begreppsinlärning. 

Så länge jag kan minnas har mitt intresse varit stort för de naturvetenskapliga ämnena. Under 

dagistiden fick mitt intresse för naturvetenskapen gro genom arbete med Friluftsfrämjandet och 

då Mulleverksamheten. För mig är det viktigt att eleverna upplever lärandet som något lustfyllt 

och som väcker deras nyfikenhet, då jag anser att intresse leder till mer djupare 

kunskapsinlärning. Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag sett hur lärare 

arbetar olika för elevernas kunskapsinhämtning. Min upplevelse är att många av vfu-lärarna 

använder sig av en traditionell undervisning framför tavlan, där läraren skriver upp och förklarar 

för eleverna om olika fenomen. Eleverna förväntas skriva ner det läraren berättar om i sina 

skrivhäften.  

Mina lärare under NO-kursen talade om hur viktigt det är att eleverna använder de 

vetenskapliga begreppen och att de förstår deras innebörd, samt att kunna sätta dem i relevanta 

sammanhang. Under mina vfu-perioder såg jag att lärarna lade olika vikt vid begreppen och 

deras förståelse. En del lärare lade större vikt för elevernas förståelse över olika biologiska 

fenomen och mindre vikt vid elevernas begreppsförståelse. Detta väckte min nyfikenhet kring 

vad forskningen säger om begreppsutveckling genom inquiry based science education. 
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Inledning 
Denna litteraturstudie redogör för den undersökande undervisningen som en metod för det 
naturorienterande ämnet biologi. Internationellt kallas denna arbetsform för inquiry based science 
education och förkortas IBSE (hädanefter kommer jag att använda förkortningen IBSE). Det vill säga 
hur eleverna skapar begreppsförståelse för naturorienterande begrepp via undersökande 
arbetsmetoder. 

I samhället sker fortlöpande förändringar, detta medför att individer behöver nya kunskaper för 

att kunna vara delaktiga i samhället. Under VFU-perioderna har jag sett att inquiry based 

science education och begreppsinlärning har behandlats på olika sätt, en del lärare lägger ner 

mycket tid på att låta eleverna arbeta på ett undersökande sätt. Medan andra har en mer 

traditionell undervisning där läraren skriver och ritar på tavlan vad eleverna ska anteckna i sina 

häften. Detta gäller även för begreppsutvecklingen, då en del lärare tydligt beskriver och 

förklarar de centrala begreppen för arbetsområdet och andra lärare snabbt bara nämner dem.  

 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras den didaktiska bakgrunden till studiens problemområde som är 

begreppsutvecklingen/förståelse inom biologi för elever i grundskolan. I bakgrunden tas tre 

olika delar upp som har inverkan på elevers begreppsutveckling; sociokulturella perspektivet, 

pragmatismen och ämnesspråk. Samtliga delar har aspekter som finns med i kursplanen för 

biologi i Lgr11 och är viktiga att förklara då de ligger till grund för elevernas lärande.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teorier (Palla, 2011 s. 175; Säljö, 

2015 s. 94) och benämns som den sociokulturella eller den kulturhistoriska traditionen (Säljö, 

2015 s. 91). Kärnan inom denna tradition är att lärande utgår från människans förmågor, fysiska, 

intellektuella och sociala, vilka inte är biologiskt begränsade. Människans förmågor kan 

utvecklas och hon kan hantera redskap, tillexempel papper och penna för att skriva med. Med 

redskapens hjälp kan människan medierar dennes handlingar, de kan även ses som instrument 

som människor använder och är beroende av i vår vardag. Palla (2011 s. 175–176) skriver att 

språket har en central punkt inom det sociokulturella lärandet och vilket Vygotskij ansåg vara 

det främsta redskapet vi människor har, något som han benämner som ”redskapens redskap” 

(Säljö, 2015 s. 93). Han talar då inte om språket som vi talar utan om ett flexibelt teckensystem. 

Språket möjliggör att vi på flera olika sätt kan beskriva, tolka och analysera vår värld. Vi föds 

in i en värld av kommunikation till den rådande omgivningen (Säljö, 2015 s. 94). 

Kommunikationen sker genom ögonkontakt, beröring, skratt, tal. Säljö (2015 s. 99) skriver även 

om Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen, vilkens grundtanke är att eleverna 

befinner sig på olika platser i lärandeprocessen och där denne behöver olika mycket stöttning 

från en mer kunnig person, exempelvis en lärare, förälder eller en annan elev, vilket gör att mer 

kunskap kan införlivas. Genom detta samspel blir barnet en del av den sociala gemenskapen, 

barnet lär sig och utvecklar de normer, regler, värderingar, kunskaper, och föreställningar om 

världen som råder inom kulturen. När vi samspelar med andra människor kan vi sätta oss in 

deras perspektiv (intersubjektivitet) vilket gör att vi kan lära oss av varandra. Elfström, Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée (2008, s. 40–41) menar att grupparbeten gör att elever sammanför 

sina idéer och strävar efter att enas i en utforskande uppgift. Ett samarbete som bygger på att 

tillsammans med andra komma fram till ett resultat. Denna arbetsmetod möjliggör att alla elever 

får uppleva hur mycket lättare det känns då man lär sig något tillsammans menar Elfström et 
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al. (2008, s. 40). Barnet tar över kunskaperna och gör dem till sina egna, detta kallas 

appropriering. Inom det sociokulturella perspektivet innebär språkinlärning tillexempel att man 

tar till sig en mängd språkliga uttryck, sätt att tänka, resonera samt föreställa sig världen som är 

kärnan i en miljö (Säljö, 2015 s. 96). Dessa språkliga uttryck behöver dock inte finnas i andra 

miljöer. Genom språket får barnet en väg in i ett tänkbart sätt att leva och en föreställning av 

världen. 

Vygotskij ansåg att skolan är en plats där barn lär sig vetenskapliga begrepp, sådana begrepp 

som inte används i vardagsspråket (Säljö, 2015 s. 102–103). De vetenskapliga begreppen kräver 

förklaringar, undervisning och kunskapsuppbyggande, många av dessa begrepp kräver även att 

barnen får arbeta med begreppen under en längre tid för att kunna förstå deras innebörd 

ordentligt. Säljö (2015 s. 102) skriver att skolans undervisning och lärande, inom det 

sociokulturella perspektivet, bygger på att eleverna ställs inför nya erfarenheter. Detta menar 

Säljö gör att lärandet kan upplevas abstrakt och eleverna får svårt att koppla de nya kunskaperna 

till deras vardag. Läraren är därför en centralpunkt mellan det abstrakta akademiska lärandet 

och deras tidigare erfarenheter från deras vardag. Lärarens roll är att tillsammans med eleven 

är att synliggöra de nuvarande kompetenserna hos eleven samt dess närmaste utvecklingszon, 

med andra ord vad eleven tillsammans med stöttning skulle kunna förstå och göra (Säljö, 2015 

s. 103).  

 

Pragmatismen  

Denna litteraturstudie belyser Inquiry based science education, vilket är ett undersökande 

arbetssätt, som arbetsmetod för de naturorienterande ämnena, det vill säga biologi, fysik och 

kemi. Begreppet ”undersökande arbetssätt” ska i denna studie ses som ett praktiskt arbetssätt, 

vilket definieras av Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010, s. 45) som ett arbetssätt där 

eleverna själva söker efter svar på frågor om naturen, genom exempelvis fältstudier och 

experiment. Litteraturstudien synliggör även lärtillfällen i form av samtal och diskussioner, 

både i helklass och i grupper.  

Det pragmatiska perspektivet är brett och omfattar både generella och specifika frågor, så som 

samhällsutveckling, skolans funktion, psykologiska och pedagogiska frågor som handlar om 

undervisning och problemlösning (Säljö, 2015 s. 70). John Dewey tillsammans med Sanders 

Peirce och James är de personer som sammankopplas med pragmatismens uppkomst. Dewey 

ansåg att erfarenheter tillsammans med reflektion är de grundläggande elementen för 

kunskapsbildning (Hartman, Roth och Rönnström, 2003 s. 28). Enligt författarna menade 

Dewey att erfarenheter inte är något som automatiskt tillägnas. Dewey menade att elever 

behöver pröva sig fram och göra för att lära sig något. I Deweys projekt Intelligent action 

beskrev han att teori och praktik ofta ses som motsatser till varandra, men att de istället bör ses 

som varandras förutsättningar och att inget av dessa aspekter har högre värde än det andra 

(Hartman et al., 2003, s. 28). Enligt Dewey är lärande något som sker i handlingar tillsammans 

med andra personer, genom erfarenheter och reflektion (Säljö, s. 75). Dewey ansåg att skolan 

inte ska ses som en förberedelse för vuxenlivet, utan han ansåg att skolning är livet självt. 

Dewey motsatte sig skolans auktoritära, traditionella och katederstyrda undervisningsform. Han 

menade att detta gjorde eleverna passiva och skolan blev en pseudoverklighet, där saknaden av 

elevernas liv, intressen och utveckling rådde (Säljö, 2015 s. 72). Dewey ansåg att 

undervisningen ska präglas av en aktivitetspedagogik med elevaktiva undervisningsmetoder. 

Eleverna ska undersöka världen genom alla sina sinnen, för om färdighetsträningen görs utanför 

sina sociala omgivningar tappar eleverna motivationen att inhämta kunskaperna. Skolmiljön 

ska enligt pragmatismen aktivera eleverna, väcka deras nyfikenhet och ge dem en djupare 

förståelse för deras omvärld. Eleverna ska besöka platser där de kan inhämta kunskaper från 
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livet och nuet. Med andra ord om eleverna ska lära sig om grisar ska de få kunskaperna om 

dessa på en bondgård med grisar, ska eleverna lära sig om hur fotosyntesen fungerar ska 

eleverna få vistas i naturen vid träd och andra växter. Eleverna ska med andra ord hålla bladen 

i handen samtidigt som de inhämtar kunskaper om fotosyntesen. 

Undersökande arbetssätt är det som Dewey benämner inquiry och hans tankar kring att elever 

behöver göra för att lära, men även med pragmatismen då dess innebörd är att eleverna själva 

ska vara delaktiga och utforska sina undersökningsfrågor. Dewey definierade inquiry som 

”controlled or directed transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in 

its constitute distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified 

whole” (Dewey, 1938 s.104-105). Det Dewey menade med inquiry var att det är ett systematiskt 

arbetssätt som kan användas vid problematiska situationer (Säljö, 2015 s. 77). På detta sätt 

ansåg han att forskare söker efter och prövar kunskaper, de tar olösta problem som de sedan 

försöker förstå, förklara och lösa. Dewey uttrycker inquiry som ett naturligt arbetssätt för 

människor, detta är något som vi gjort sedan tidernas begynnelse. Han ansåg att lärande bör ske 

genom inquiry (Säljö, 2015 s. 76), där eleverna ska engageras i ett problem, som de visar att de 

är oroliga över, de ska sedan systematiskt arbeta med problemet och detta ska sedan ombildas 

till förståelse eller något de bemästrar. Inquiry brukar översättas till svenska som undersökande 

arbetssätt, en metod som vanligtvis brukar vara mer experimentell och laborativ (Säljö, 2015 s. 

77). Elfström et al. (2008, s. 20) menar att ett utforskande och undersökande arbetssätt liknar 

på flera sätt det naturvetenskapliga arbetssättet, speciellt då man jämför deras olika 

arbetsprocesser. Flertalet pragmatiker anser att elever lär sig genom att ställa frågor som de 

sedan undersöker (Säljö, 2015 s. 79). Dewey ansåg (Säljö, 2015 s. 83) att vi utvecklar vanor, 

dessa vanor kan göra så att vi tillexempel kan specificera det som inte är vetenskapligt från det 

som är vetenskapligt. Eleverna ska enligt Dewey pröva om deras kunskaper håller genom 

diskussioner och analyser. De demokratiska, eller de deliberativa-, samtalen, lär en att både ge 

och ta argument från andra personer med olika ideal bakgrund ansåg Dewey vara det ultimata 

sättet att tillägna sig kunskap på (Säljö, 2015 s. 74) 

Kunskapsutveckling är enligt Dewey beroende av språk, språkutveckling och begreppsbildning. 

Det är genom att vi kommunicerar med andra och lärande som vi specificerar begreppen så att 

kan använde dem i rätt sammanhang. Det är genom olika aktiviteter som vi utvecklar och 

preciserar begreppen och som i sin tur leder till att vi hela tiden förfinar våra begrepp. 

Pragmatikerna vill att elever ska lära sig genom att lärare förändrar deras engagemang och vilja 

till att lära sig (Säljö, 2015 s. 74). På så vis kan skolan bli en institution som förändras genom 

tiden och som fostrar eleverna på ett sätt som stämmer överens med det rådande samhället. 

 

Ämnesspråk  

Skolverket (2012 s. 25) skriver att språket är vårt främsta redskap för att inhämta kunskaper 

från alla ämnen. När en person behärskar ett språk innebär det att personen i både skrift och tal 

kan uttrycka sig. Personen kan tolka begrepp inom ämnet, dess centrala tankegångar, fakta, 

åsikter samt de känslor som ämnet väcker. Detta innebär med andra ord att personen måste 

kunna lyssna, läsa, skriva och tala på ett passande sätt för ämnet. Enligt Skolverket (2012 s. 25) 

är språkutveckling att utveckla sin språkförmåga till en mer bredare och djupare förståelse för 

de varierande nyanserna som finns inom ämnesspråken. Jakobsson (2015 s. 1) skriver att lärare 

vanligen använder sig av ett blandspråk där man blandar det vardagliga språket med 

skolspråket, med andra ord är undervisningsspråket ett slags hybrid- eller mellanspråk. Läraren 

använder sig av detta hybridspråk för att eleverna ska skapa sig en djupare förståelse för de 

begrepp som finns inom naturvetenskaperna. Enligt författaren är en viktig framgångsfaktor för 
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elevernas lärande att läraren är medveten om sin egen språkanvändning i NO-undervisningen 

(Jakobsson, 2015 s. 2).  

Wickman och Persson (2015 s. 124–125) beskriver att det finns språkproblematik då samma 

ord kan ha olika betydelser hemma och i NO-undervisningen. Ett exempel på detta är att en del 

saker man kallar för grönsaker hemma benämns frukter i skolundervisningen. Vidare menar 

författarna att undervisningens mål bör vara att få eleverna att förstå att ords olika användning 

passar särskilda sammanhang. Enligt Wickman och Persson (2015 s. 127) är det viktigt att lärare 

använder begreppen på ett metodiskt sätt för att synliggöra skillnaden för eleverna. Vidare 

menar Wickman och Persson att eleverna ska möta begreppen i olika sammanhang där de 

används. När eleverna sedan har en användning av de mest primära orden inom ett område, 

uppstår ett behov av att precisera orden. Denna precisare definition måste grunda sig på begrepp 

som eleverna redan är bekanta med, först då blir orden begripliga. Wickman och Persson (2015 

s. 128) anser att eleverna först ska få möta begreppen genom att praktiskt använda dem och 

sedan precisera begreppen genom definitioner. De problematiserar detta genom att säga att det 

inte nödvändigtvis är den korrekta vetenskapliga definitionen som man ska ge eleverna. De 

menar att det kan vara bättre att ge eleverna en definition som är användbar för eleverna i en 

specifik situation istället. På detta sätt lär sig eleverna att fråga efter definitioner, då de blivit 

medvetna om att definitionen möjliggör kommunikation med andra elever och läraren för att 

lösa ett problem. Wickman och Persson påpekar att det avgörande är att ordet används på ett 

ändamålsenligt sätt så att eleverna inte leds in på fel spår. 

Lemke (1990, s. 172) beskriver i sin studie att det vetenskapliga språket är ett främmande språk 

för eleverna, det tillhör inte deras vardagliga språkregister. Det är enligt Lemke viktigt att 

läraren förklarar de vetenskapliga ämnesorden och begreppen för eleverna genom deras 

vardagliga språk i kombination med det vetenskapliga språket för att bygga begrepps förståelse. 

Lemke menade att talking science är mer än bara samtal om vetenskap, det innebär även att 

observera, analysera, generalisera, ifrågasätta och konstruera experiment (1990, s. ix). 

Författaren anser även att det inte är fullt tillräckligt med ett vetenskapligt ordförråd med 

begrepp och termer, för honom är det viktigt att kunna använda dessa begrepp i relation till 

varandra, vilket Lemke menar synliggör ett behärskat vetenskapligt språk. Detta är även något 

som Schoultz (2000, s. 58) tillsammans med Säljö och Wyndhamn beskriver i sin studie, där de 

menar att det krävs att begreppen förändras och omskapas för att kunna tala om kunskap. Detta 

sker varje gång en term eller ett ord används, då dess betydelse utökas och omskapas. Min 

tolkning kring detta är att varje gång som en individ använder sig av termerna eller orden, byggs 

dessa på med mer förståelse och blir på så vis tydligare genom nya sammanhang, med andra 

ord individen tar ett kvalitativt språng. 

 

Centrala begrepp 

Här kommer definitionerna av studiens centrala begrepp, samt den engelska översättningen till 

begreppet satt inom parantes. 

Begreppsutveckling (development concepts) innebär att elever genom olika upplevelser, 

observationer, beskrivningar, kategoriseringar och jämförelser skapar broar mellan föremål 

och händelser.  

Begrepps förståelse (understanding of concepts) handlar om att man förstår innebörden av 

begreppen. Eleverna har förståelse för vad till exempel begreppet källsortering innebär. 

Ämnesspråk (subject site) är det språk som inom varje ämne. Dessa språk innehåller olika 

begrepp och uttryck som inte eleverna använder i sitt vardagliga språk. 
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IBSE står för inquiry based science education å svenska brukar man översätta det till 

utforskande eller undersökande arbetssätt. American National Research Council definierar 

Inquiry (National Research Council, 1996, s 23) som en bred aktivitet, vilken innefattar att 

eleverna gör observationer, ställer frågor, granskar böcker och andra källor för information för 

att ta reda på saker. Eleverna ska även planera undersökningar, granska material som redan är 

känt och jämföra bevis. Vidare ska eleverna kunna använda verktyg för att samla in, analysera 

och tolka data. De ska även komma fram till möjliga svar, förklaringar, förutsägelser och 

presentera resultaten. Inquiry kräver att eleverna kan identifiera antaganden, använda kritisk 

och logiskt tänkande, samt överväga olika förklaringar. Tillvägagångssättet för inquiry 

påminner om det naturvetenskapliga arbetssättet (Elfstöm et al., 2008, s15). Enligt Dr. Robyn 

M. Gillies (Bulba, 2014) som är professor för School of Education på The University of 

Queensland i Australien, är IBSE en undervisningsmetod för att lära ut kunskaper inom 

naturvetenskap och biologi.  IBSE ger eleverna möjlighet till att undersöka problem, söka 

möjliga lösningar, göra observationer, ställa frågor, testa idéer, använda kreativt tänkande och 

använda sin intuition. Detta gör att elever kan göra vetenskapliga undersökningar där de har 

möjlighet till att söka efter möjliga lösningar, utveckla förklaringar för fenomen, de kan 

utarbeta begrepp och processer, utvärdera eller bedöma deras förståelse mot bakgrund av 

tillgängliga bevis. Denna undervisningsmetod är beroende av lärare som ser betydelsen av att 

presentera problem för elever. IBSE utmanar elevernas tänkande då problemen fängslar dem 

genom undersökningar av vetenskapliga frågor. IBSE som metod lär eleverna prioritera bevis, 

utvärdera förklaringar i jämförelse mot alternativa förklaringar, samt lär dem kommunicera 

och motivera deras beslut.  

 

Problemområde 

Elevers intresse för de naturorienterande ämnena har sjunkit och detta medför försämrade 

studieresultat vilket leder i sin tur till låga betyg och färre elever som söker sig till vidare 

utbildning inom de naturorienterande programmen. Ett problemområde kan vara att de begrepp 

som finns inom de naturorienterande ämnena upplevs svåra och därmed blir ett hinder för 

elevernas lärande. Hur kan undervisningen i de naturorienterande ämnena utformas för att 

underlätta elevernas begreppsutveckling? Enligt Skolverket (2018, s. 164) ska eleverna ha 

möjlighet att genomföra praktiska undersökningar i sin undervisning.  

Genom undersökande arbetssätt, internationellt benämnt IBSE, ska eleverna uppleva, 

observera, undersöka och diskutera naturvetenskapliga problem enligt Areskoug, Ekborg, 

Lindahl och Rosenberg (2013 s. 215). När eleverna får genomföra systematiska undersökningar 

leder det så småningom till att fler variabler kan läggas till, eleverna kommer att kunna arbeta 

med mer avancerad utrustning, deras mätningar kommer att bli noggrannare och de utvecklar 

samtidigt deras resonemang om felkällor. Areskoug et al. (2013, s. 215) skriver även att NO-

undervisningen bör planeras så att eleverna känner förväntan och glädje inför lektionerna, då 

detta ökar elevernas förutsättningar för lärande. Det är viktigt att läraren för NO-lektionerna 

underhåller elevernas fascination och nyfikenhet, detta kan göras genom att utgå från elevernas 

egna intressen (Areskoug et al., 2013 s. 214). Detta ställer höga krav på lärares förmåga att 

planera undervisningen. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står 

det att undervisningen ska stimulera eleverna så att deras nyfikenhet och intresse för naturen 

väcks (Skolverket, 2017 s. 158). Därav är det viktigt att eleverna får en undervisning som väcker 

deras nyfikenhet och intresse, vilket leder till att ett livslångt lärande skapas. Utbildning ska 

enligt lag grunda sig på vetenskaplig förankring och tillförlitlig erfarenhet (Skollag, SFS 

2010:800). Detta gör att det finns ett stort behov av kunskap om undervisningsmetoder som 

grundar sig i forskning. 
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Språket är en viktig del för lärandet och för att kunna ta till sig kunskaper i varje skolämne, 

vilket innehåller sitt eget ämnesspråk. Eleverna ska enligt rådande läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2017 s. 158–167) samtala, diskutera och skriva om olika 

naturvetenskapliga fenomen. Areskoug et al. (2013 s. 216) skriver att många elever känner att 

det är svårt att komma in i den naturvetenskapliga kulturen. Detta beror på ämnesspråket som 

innehåller många nya ord som eleverna inte träffar på till vardags och som kan vara svåra att 

förstå när man inte har en förklaring för dem, detta kan ses som ett nytt språk som eleverna 

måste ta till sig. Gibbons (2013 s. 33) beskriver att elever bör få en undervisning där språket 

sätts i fokus, där det nya språket integreras med innehållet vilket gör att språket utvecklas i 

samspel med ämneskunskaperna. Språkbruket har en betydande överbryggande roll för 

eleverna (Elfström et al., 2008 s. 23–25). Det naturvetenskapliga språket ligger till grund för 

elevernas djupare förståelse för naturvetenskapliga problem, vilket gör att det är viktigt att 

eleverna får kunskaper om begrepp som finns inom ämnet biologi. Genom att läraren använder 

sig av de naturvetenskapliga begreppen vilka har motsvarande vardagliga ord och fungerar som 

broar till elevernas erfarenheter. Begreppen bör därför ligga till grund när det gäller planering 

och kunskapsutveckling. För att elever ska känna igen begreppen är det viktigt att dessa begrepp 

upprepas kontinuerligt för att eleverna ska kunna införliva dem. Genom undersökningar och 

utforskande får eleverna möjligheten att repetera begreppen, vilket gör att kunskaperna om dem 

byggs upp, breddas och fördjupas. Biologins begrepp är något som nämns i Lgr11 (Skolverket, 

2017) i både syfte, centralt innehåll samt kunskapskraven.  

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna studie är att synliggöra vad forskningen säger om elevers 

begreppsutveckling inom de naturorienterande ämnena. Frågeställningen som denna studie 

ska besvara är: Hur utvecklar elever begreppslig förståelse genom IBSE i 

biologiundervisningen? 

 

Metod 
Under detta avsnitt presenteras urval, metod och avgränsningar som gjorts i insamlingen av 

empirin till denna litteraturstudie. Genomförandet har gjorts på ett systematiskt sätt, där 

metoderna redovisas tydligt och innehållet är öppet för att kunna granskas (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013 s. 28). 

 

Systematiska sökningar 

Via tre olika databaser har systematiska databassökningar genomförts, ERIC, Onesearch och 

SwePub. ERIC, Education Resources Information Center, är den ledande internationella 

databasen för ämnesområdena pedagogik och utbildning, här publiceras texter på engelska. Via 

Halmstad Högskolas bibliotek får studenter tillgång till Onesearch. Detta är en tjänst som 

möjliggör sökningar i flera databaser och samtidigt i bibliotekets samlingar. SwePub är en 

databas som bland annat innehåller artiklar, konferensbidrag och avhandlingar från svenska 

lärosäten och myndigheter. För att minimera sökträffarna användes booleska operatorer, AND, 

OR och NOT. Användningen av dem är till hjälp då sökningar behöver avgränsas eller breddas 

enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 79). För denna studie användes den booleska operatorn 

AND för att avgränsa och för att möjliggöra en noggrannare sökning. Eriksson Barajas et al. 

(2013 s. 79) skriver att operatorn AND används för att kombinera två sökord, samt hitta 



10 
 

referenser där båda sökorden finns med vilket leder till ett mer specifikt resultat. Sökorden som 

valdes var Inquiry Based Science Education (IBSE), Sceince education och Understanding of 

concepts. Inquiry based science education är den engelska benämningen för undersökande 

undervisning, den engelska benämningen möjliggjorde både nationella och internationella 

sökningsträffar.  

Från början sökte jag även efter undervisning om hållbar utveckling och en sökning genom 

orden environmental sustainability AND concept learning AND education gav mig en artikel 

skriven av Öhman som jag fann relevant. Trots att mitt undersökningsområde ändrades har jag 

valt att behålla Öhman då hans text fortfarande är relevant för min studie även då 

undersökningsområdet ändrades. Jag försökte hitta artikeln igen med de andra sökorden, men 

den kom inte upp. Därför har jag valt att ha kvar den ursprungliga sökningen i min sökhistorik, 

se bilaga A3. 

 

Manuella sökningar 

Manuella sökningar på Mortimer och Scott gjordes efter att flera författare refererade till dem.  

 

Urval  

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013 s. 78) är det nödvändigt att göra avgränsningar då det gäller 

tidsaspekter på de arbeten som ska ingår i studien. Vidare skriver författarna att det är viktigt 

att synliggöra vilka språkliga avgränsningar, samt vilka typer av vetenskapliga texter som ska 

ingå i studiens databassökning. Empirin i denna litteraturstudie har begränsats till vetenskapliga 

texter som publicerats 2003 eller senare, med grund i att nyare vetenskapliga studier bygger på 

tidigare gjorda vetenskapliga studier. Litteraturstudien har även språkliga avgränsningar till 

svenska och engelska, då det är dessa två språk jag behärskar. De vetenskapliga texterna som 

avgränsar denna studie är refereegranskade vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och 

licentiatavhandlingar. 

Utifrån abstrakt har studiens material avgränsats, vilket gjorts genom att på ett systematiskt vis 

välja ut de relevanta vetenskapliga texterna till studien. Kriterier sattes upp för att kunna 

avgränsa mina tolkningar, dessa fungerar även som argument till varför en del texter inte valdes 

ut. Kriterierna möjliggör även att andra kan genomföra samma sökning och urval av artiklar. 

Kriterierna som sattes upp berör de naturorienterande ämnena/NO, undersökande undervisning, 

begreppsutveckling och grundskoleelever mellan årskurserna F-9. Åldersgruppen för studien 

innefattar med andra ord alla elever i grundskolan. 

Urvalet för sökord gjordes först och främst genom begreppet IBSE och undervisning i 

NO/naturorienterande ämnen. Begreppen är valda utifrån frågeställningens centrala begrepp, 

Hur utvecklar elever begreppslig förståelse genom IBSE i biologiundervisningen? Utifrån 

begreppen valdes även deras engelska motsvarigheter, inquiry som är undersökande arbetssätt 

och discovery learning, samt den engelska översättningen till undervisning i 

naturvetenskapliga ämnen som är science education och teaching. Dessa begrepp är relevant 

då studien behandlar begreppsutveckling inom det naturorienterande ämnet biologi, både de 

svenska och de engelska orden är relevant för att kunna få en bredare sökning av vetenskapliga 

texter. Då studien även behandlar begreppsutveckling har de engelska orden language 

development och learning concepts använts i sökandet efter vetenskapliga texter. 
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Etiska aspekter 

Denna litteraturstudie följer de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet har gett ut (citerat i 

Eriksson Barajas et al. 2013 s. 69–70). De anser att man bör fundera över etiska aspekter vid 

systematiska litteraturstudier angående urvalen och presentationen av resultaten. När det 

gäller urvalet har jag varit noga med att de vetenskapliga texterna jag har använt har riktat sig 

mot grundskolans årskurser. Då förskola och gymnasium upplevs av mig vara alltför långt 

bort kunskapsmässigt, har dessa inte vart relevanta. Jag har presenterat de vetenskapliga 

texternas resultat på ett så precist vis som möjligt utan att citera. Författarna skriver att det är 

viktigt att välja empiri som är etiskt granskade och att redovisa alla artiklar som förekommer i 

litteraturstudien. De vetenskapliga texterna som utgör min litteraturstudie har beskrivande 

delar där författarna förklarar sina etiska överväganden och hur de har följt de etiska råd som 

har satts upp. Vidare skriver författarna om vikten av att alla resultat presenteras, även de som 

inte stöder hypotesen. Jag har presenterat alla de artiklar jag har valt, oberoende av huruvida 

de håller med eller motsätter sig till varandra. 

 

Resultatanalys 

Efter att hittat flera vetenskapliga texter utifrån uppsatta kriterier, kunde några återkommande 

teman ur texternas resultat urskiljas. Empirin har genom en induktiv analysmetod bearbetats 

och där teman har identifierats med underkategorier för att kunna strukturera texten. Genom 

empirin har tre övergripande teman identifierats, utveckla begreppslig förmåga, 

klassrumsdiskussioner samt undervisningsmål. Dessa teman låg till grund sorteringen av det 

empiriska materialet så att varje vetenskaplig text behandlar en eller flera av de identifierade 

temana, se Bilaga C för temaöversikt. 

Jag valde att inte skriva en artikelöversikt i löpande text inuti arbetet, utan artikelöversikten 

finns i tabellform under Bilaga B. Detta val gjordes för att texten över resultatet skulle få ett 

mer flyt och på så vis vara lättare att läsa. För att se vilka metoder, urval och relevans varje 

vetenskaplig text har hänvisas därför läsaren till Bilaga B. 

 

Resultat 
Under detta avsnitt presenteras resultatet på ett tydligt och följdriktigt sätt. Resultatet är 

indelat i tre kategorier; utveckla begreppslig förmåga, diskussioner om naturvetenskap och 

biologi samt undervisningens mål påverkar elevernas resultat. 

 

Utveckla begreppsligförmåga 

Flera av de studiers resultat som jag läst visar att elevernas resultat i naturvetenskapliga ämnen, 

där biologi räknas in, förbättras om de får möjligheten att använda deras vardagliga språk när 

de tillägnar sig nya kunskaper i dessa ämnen. Babaci-Wilhite (2017) genomförde sin studie i 

Zanzibar på fyra olika skolor, två stycken belägna i stadsmiljö och två på landsbygden. Studien 

bygger på intervjuer och observationer av lärare, beslutsfattare, lärarutbildare, icke-statlig 

organisation, personal, journalister och akademiker, och vars syfte var att synliggöra vikten av 

att IBSE sker med hjälp av det vardagliga språket. Babaci-Wilhites studie handlar om hur 

elevernas resultat för naturvetenskap, där biologi inräknas, förbättras då eleverna får möjlighet 

att använda sitt vardagliga språk samtidigt som de använder IBSE. Resultatet visar att 

naturvetenskap inte kan undervisas utan contextualised inquiry eftersom utbildning är mer än 

skolning. Enligt resultatet bör lärare använda sig av de vardagliga orden för att kunna bygga 



12 
 

upp den vetenskapliga begreppsförmågan. IBSE tillsammans med brobyggande mellan det 

vardagliga språket och de vetenskapliga begreppen leder till begreppsutveckling som sedan 

utgör grunden för att eleverna blir engagerade samhällsmedborgare.  

Även Johanssons (2012) och Townsend, Brock, och Morrisons (2018) studieresultat visar att 

det är viktigt att eleverna får möjlighet att använda det vardagliga språket för att kunna skapa 

broar till det vetenskapliga språket när eleverna använder sig av IBSE. Läraren har här en viktig 

roll då denne ska förena de olika språken med varandra. Johanssons (2012) syfte med sina 

undersökningar, fyra stycken undersökningar som sedan satts samman till en studie, var att ta 

reda på vad lärare som arbetar med IBSE har för verktyg till reflektioner över sin egen 

undervisning, att synliggöra hur närliggande mål kan leda till kunskapsutveckling, samt hur 

behovet ser ut för kontinuiteten över de övergripande syftena. Studiens resultat visar genom 

intervjuer och observationer att lärarens uppgift är att ersätta elevernas vardagliga ord med de 

vetenskapliga begreppen. Hon beskriver elevernas språkbruk som exempelvis ”limmet går 

ihop” med att läraren då ger eleverna de vetenskapliga begreppen ”förena sig, blanda, löser sig” 

som ersättande alternativ för de vardagliga orden. På detta sätt menar Johansson (2012) 

sammanförs elevernas görande vid IBSE till det naturvetenskapliga innehållet. Genom tester 

över begreppsförståelse ville Townsend, Brock, och Morrisons (2018) studie svarar på hur 

elever utvecklar begreppsförståelse inom naturvetenskapen, och biologi, när de arbetar utefter 

IBSE. Resultatet visar att elever lär sig begreppsförståelse genom att väva samman de 

vardagliga orden med de teoretiska orden genom praktiska uppgifter, som IBSE erbjuder, där 

eleverna får möjlighet att arbeta med och repetera de vetenskapliga orden. Dessa uppgifter 

skapar mening för begreppen och eleverna kan koppla samman begreppen med olika objekt och 

betydelser. 

Även Decristan, Hondrich, Büttner, Hertel, Klieme, Kunter, Lühken, Adl-Amini, Djakovic, 

Mannel, Naumann, Hardy (2015) använde sig av tester i deras studie då de ville se hur elever 

lär sig begreppsförståelse via tre olika undervisningsmetoder, IBSE tillsammans med formativt 

assessment, IBSE tillsammans med scaffolding och IBSE tillsammans med peer-assisted 

learning. Studiens resultat visar att elever som undervisas med hjälp av IBSE, oavsett med hjälp 

av formativ assessment, scaffolding och peer-assisted learnig, förbättrar sin begreppsliga 

förståelse. Om eleverna även använder sig av formativ assessment tillsammans med IBSE 

förbättra de sin begreppsliga förståelse ytterligare. Författarna anser att varierande uppgifter 

ihop med återkoppling möjliggör elevernas utveckling av begreppsförståelse genom 

användandet av IBSE. Österlinds (2006) studie ville synliggöra betydelsen för teoretiska 

begrepp och elevernas förståelse, hur elever skapar förståelse för ett tema inom naturvetenskap 

och de tillhörande begreppen, samt hur emotionella aspekter påverkar elevers 

kunskapsutveckling när de arbetar utefter IBSE. Studien genomfördes via intervjuer, 

observationer och elevmaterial, resultatet visar att elever har svårt att sätta de vetenskapliga 

begreppen i verkliga sammanhang. Eleverna har svårigheter med att urskilja olika vetenskapliga 

begrepps innebörd, då begreppen kan betyda olika saker beroende på vilken situation de 

befinner sig i. Författaren menar att eleverna har svårigheter att särskilja vilken betydelse av ett 

specifikt vetenskapligt begrepp har då det är i specifika sammanhang. Det är när eleverna kan 

göra denna begrepps differentiering som eleverna verkligen har en begreppsförståelse.  

 

Diskussioner om naturvetenskap och biologi 

Flera av de vetenskapliga texterna som jag har läst tar upp vikten av att låta eleverna diskutera 

de vetenskapliga begreppen med varandra då eleverna arbetar med hjälp av IBSE. Babaci-

Wilhites (2017) studie visar att eleverna måste få möjlighet till att diskutera de vetenskapliga 

begreppen med varandra och det är även viktigt att de är intresserade av att lära sig denna 
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kunskap, för att kunna tillgodogöra sig begreppsförståelse. Författaren menar att det är genom 

diskussionerna som eleverna lär sig både begreppsförståelse och meningsskapande. Även 

Öhmans (2014) litteraturstudie visar att diskussioner, eller deliberativa samtal som han 

beskriver dem som, är viktiga för elevernas meningsskapande då de arbetar utefter IBSE. 

Studiens syfte var att visa didaktikens och dess utveckling är viktig för utbildningspolitiken. 

Författaren menar att eleverna behöver få tillfällen att kritiskt diskutera under lektioner, då 

dessa diskussioner kopplar samman utbildning och demokrati. De deliberativa samtalen är en 

väg för eleverna att sammanföra sina olika erfarenheter och tillsammans bygger de då upp 

meningsskapandet genom IBSE.   

Även Mortimer och Scotts (2003, s. 3) resultat av klassrumsobservationer visar att diskussioner 

är viktiga för elevernas meningsskapande, vilket betyder att samtal är viktiga verktyg för 

lärande genom IBSE. Syftet med deras studie var att synliggöra mönster över hur 

klassrumsspråk utvecklas under några lektioner. Studien fokuserar på hur lärare ställer frågor 

som gör att elever bjuds in till samtal. Eleverna i studien fick uppdraget att placera varsin 

järnspik hemma hos sig där de trodde att järnspiken mest kommer att rosta under tre veckors 

tid. Diskussionerna visade att en del elever hade tidigare erfarenheter som de använde sig av 

för att få sina spikar att rosta så mycket som möjligt. Läraren i studien utgick från elevernas 

egna tankar och idéer, och lät eleverna själva fundera kring varför undersökningsresultaten 

varierade. Vidare beskriver författarna (2003, s. 51–52) att läraren i studien arbetade för att 

eleverna själva skulle fundera och komma med idéer, läraren gallrade samtidigt bort de svar 

som inte stämde överens. Johanssons (2012) håller även med om vikten av att elever får 

diskutera om undersökningar, men hon påpekar samtidigt att detta är något som sällan sker i 

klassrummen. Författaren menar att eleverna får möjligheten till att diskutera om de arbetar 

utifrån IBSE med öppna undersökningar. Hon anser att de öppna undersökningarna möjliggör 

att eleverna tillsammans med läraren får arbeta med att formulera frågeställningar och planera 

undersökningarna. De praktiska uppgifterna som sker under de naturvetenskapliga lektionerna 

låter eleverna vara delaktiga i undersökningsprocessen och samtidigt får eleverna möjlighet till 

att samtala om fenomenen genom deras vardagliga språk. Exempelvis kan en praktisk uppgift 

vara att eleverna ska undersöka vilka förutsättningar smörgåskrasse bäst trivs i för att börja gro 

och växa. Eleverna får genom undersökningen möjlighet att kunna samtala om ljus, värme, 

näring och vatten med hjälp av deras vardagliga språk. Läraren får under exempelvis denna 

uppgift möjlighet att samtal med eleverna och hjälpa dem vidare i deras undersökningar, ge 

dem de vetenskapliga begreppen samt synliggöra vad eleverna har tagit reda på. Johansson 

skriver att lärare bör planera undervisningen så att det finns tillfällen för eleverna att diskutera, 

vilket är en viktig roll läraren har i elevernas kunskapsinhämtning. Persson och Musidlowska-

Perssons (2007) hade som syfte för sin studie att undersöka hur grundskoleelever använder sig 

av miljöbegrepp i samtal. Genom intervjuer och observationer visar resultatet för studien att 

även unga elever kan diskutera komplicerade miljöproblem och att lärarens uppgift är att 

stimulera klassrumsdiskussioner. En av lärarna i studien använder sig av inquiry som 

arbetsmetod för sin undervisning. Läraren vägleder sina elever genom samtal och ställer de rätta 

frågorna, vilket gör att eleverna på så vis kommer framåt i undersökningen. Författarna skriver 

att dessa diskussioner ofta fortsätter utanför skolans väggar, då eleverna tar dessa med sig och 

diskuterar dem tillsammans med föräldrar och kamrater. 

 

Undervisningens mål påverkar elevernas resultat 

Lärare har alltid mål med sin undervisning, vad de vill att eleverna ska lära sig av 

undervisningen, och flera av de vetenskapliga texterna som jag har läst beskriver hur dessa mål 

kan påverka elevernas begreppsutveckling. Fyra av de vetenskapliga texterna som jag har läst 
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beskriver vad läraren har som mål för undervisningen i NO. Högströms (2009) syfte med sin 

studie var att ta reda på lärares undervisningsmål och vilka svårigheter de ser. Genom intervjuer 

kom hans studie fram till att de flesta av lärarna hade som mål med undervisning i NO-ämnena 

att eleverna skulle utveckla förståelse för begrepp och fenomen. Några av lärarna i Högströms 

studie ansåg att det var viktigt att eleverna utvecklade tänkande och reflekterande under 

lektionerna i NO. Dessa lärare menade att det är viktigt att eleverna inte endast kom fram till 

ett resultat, utan också funderade på om det var ett rimligt resultat. Många av de intervjuade 

lärarna i undersökningen ansåg att det var viktigt att elevernas intresse för naturvetenskap 

utvecklades. För att åstadkomma detta var det enligt dessa lärare viktigt att laborationerna 

utgick från något i verkligheten och som var bekant för eleverna. I en av laborationerna i biologi 

var ett av lärarens mål att eleverna skulle identifiera specifika inre organ. Eleverna fick arbeta 

praktisk genom att dissekera ett grishjärta, och observera samt identifiera olika delar inuti 

hjärtat. Genom denna praktiska uppgift började eleverna diskutera hur blodet transporteras 

genom hjärtat och vilka uppgifter olika delar i hjärtat har för denna transport. Detta mål fanns 

med i instruktionerna och i introduktionen, vilket gjorde målet extra synligt för eleverna vilket 

ledde till att målet förverkligades. Men det var inte alla lärare i studien som synliggjorde 

undervisningens mål lika tydligt och alla av deras undervisningsmål uppfylldes heller inte. 

Högström kom genom sin studie fram till att även om lärarna hade flera mål med 

undervisningen var de inte stringenta med återkopplingen till dessa mål vilket ledde till att inte 

alla mål tillämpades under lektionerna. Högström (2009) menar att det är viktigt att lärare sätter 

medvetna undervisningsmål som synliggörs under arbetet för att målen ska genomföras. 

Johansson (2012) däremot visar i sin studie att det främsta målet för lärarna var att väcka 

elevernas intresse för NO och därmed biologi. Hon menar att om lärare först vill väcka intresset 

hos eleverna och sedan tar ett steg tillbaka då eleverna givits ett naturvetenskapligt 

temainnehåll, ökar risken för att endast intresset synliggörs. Författaren menar att 

undervisningen måste vara relevant till naturvetenskapens område. Begreppslig kunskap inom 

naturvetenskapliga undersökningar kan enligt Johansson (2012) beskrivas som kunskap som 

handlar om de bakomliggande ståndpunkterna till naturvetenskapliga undersökningar. Enligt 

Johansson (2012) finns det inte någon samstämmighet vad gäller de delmål som bör ingå i 

IBSE, men det finns mål som är mer förekommande än andra. Det första är att göra 

undersökningar, det andra är att eleverna ska lära sig begrepp genom undersökningar i NO, 

eleverna ska även lära sig om den karaktär som naturvetenskapen, och även biologi har, samt 

används ofta naturvetenskapliga undersökningar som en arbetsmetod för att eleverna ska få 

kunskaper om begrepp och fenomen. Det sista är ett mål som ofta används tillsammans med 

IBSE inom i den amerikanska skolan.   

Townsends et al. (2018) resultat åt andra sidan visar att lärarens planering av undervisningen 

var en viktig faktor i elevernas förbättrade resultat. Läraren i studien planerade undervisningen 

utefter IBSE så att det fanns flera möjligheter för repetition och engagerade sig så att eleverna 

ville undersöka. Samtidigt höll läraren eleverna ansvariga för deras eget lärande och hon 

guidade dem genom lektionerna. Författarna beskriver att läraren såg det viktiga i att låta 

eleverna få så många repetitioner som möjligt när de skulle lära sig nya begrepp. 

Tillvägagångssättet är något som författarna skriver är en välbeprövad metod som ger goda 

resultat. Enligt Öhman (2014) är det viktigt att utbildning, i exempelvis biologi, som genomförs 

med en pragmatisk tillämning, IBSE, växer utifrån egna erfarenheter. De egna erfarenheterna 

kan bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt, samt stärker och utvecklar deras 

demokratiska åsikter. Detta kan på lång sikt bidra till uppbyggandet av elevernas ansvar 

gentemot naturen och andra organismer på vår jord. Öhman (2014) anser att en äkta utbildning 

aldrig når sitt slut, utan fortsätter förbi alla uppsatt mål. 
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Sammanfattning över resultatet 

Resultatet över de vetenskapliga texterna visar att det är viktigt att eleverna får utveckla 

begreppslig förmåga för att verkligen kunna förstå de vetenskapliga begreppens mening. Ett 

sätt för eleverna att uppnå begreppslig förståelse är genom att de får använda sig av 

undersökande arbetssätt, som internationellt kallas för inquiry based science education och 

förkortas IBSE. Det är även viktigt att eleverna får använda sig av deras vardagliga språk och 

att läraren finns tillgänglig för dem och ger dem de vetenskapliga begreppen, medan de arbetar 

utefter IBSE. Vardagsspråket fungerar som en bro över till de vetenskapliga begreppen. För att 

eleverna ska kunna ta till sig de vetenskapliga begreppen är det även viktigt med flera tillfällen 

för repetition under tiden de arbetar med hjälp av IBSE. Vetenskapliga begrepp kan betyda 

olika saker beroende på vilken situation de befinner sig i. Detta gör att elever har svårigheter 

med att urskilja vilken betydelse begreppet har i den specifika situationen. När eleverna kan 

urskilja begrepps differentiering, med andra ord när de kan urskilja vilken definition begreppet 

har i den specifika situationen, har eleverna skaffat sig begreppsförståelse. Diskussioner är även 

viktiga under arbetet med IBSE för att eleverna genom diskussionerna som eleverna tillägnar 

sig både begreppsförståelse och meningsskapande. Diskussioner är tyvärr något som inte sker 

ofta i klassrummen, en av lärarens uppgifter är att planera undervisningen så att eleverna får 

möjlighet till att kunna kritiskt diskutera innehållet för undervisningen. Genom att använda 

undervisningsformen IBSE i biologi med öppna undersökningar möjliggörs diskussioner för 

eleverna.  

Lärare kan ha flera olika mål med sin undervisning, några av de målen är att eleverna ska 

utveckla förståelse över vetenskapliga begrepp och fenomen, väcka elevernas intresse, 

möjligheter till repetition och att kunskap växer genom egna erfarenheter. Även om läraren har 

flera mål med undervisningen är det inte alltid målen uppnås, därför är det viktigt att läraren 

hela tiden försöker ha målen i sikte och att de inte glöms bort. Genom att planera 

biologiundervisningen och sätta upp undervisningsmål är med andra ord inte tillräckligt. 

Lärarna måste även aktivt förmedla dessa mål till eleverna. Ett exempel är att berätta om målen 

under både introduktionen och i instruktionerna för arbetsmomenten. Det är viktigt att läraren 

under arbetets gång även fortsätter att synliggöra undervisningsmålen för att dessa ska kunna 

uppfyllas. Ett annat mål för undervisningen som flera lärare har är att väcka elevernas intresse. 

Men här är det viktigt att läraren inte går in med att endast synliggöra intresset, utan läraren 

behöver även synliggöra de andra målen för undervisningen. Om läraren endast går in med att 

visa intresse över ett arbetsmoment och sedan tar ett steg tillbaka och låter eleverna fortsätta 

med arbetsmomentet, har eleverna endast sett att läraren har intresse för just det momentet och 

de andra undervisningsmålen går förlorade.  

Under lärarens planering av undervisningen är det viktigt att denne funderar kring hur eleverna 

ska på bästa sätt lära sig det tilltänkta. Genom att använda sig av arbetsmetoden IBSE ger 

läraren eleverna möjlighet till att skapa egna erfarenheter kring de kunskaper som ska läras in. 

Dessa egna erfarenheter kan leda till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt, som även 

stärker och utvecklar deras demokratiska åsikter. På lång sikt kan dessa erfarenheter leda till att 

eleverna bygger upp ett ansvarstagande över naturen och alla levande organismer som bor på 

vår jord. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer litteraturstudiens metod, urval, sökord och analys granskas kritiskt. 

Ytterligare förklaringar av val och avgränsningar som gjorts i denna studie kommer här att 

synliggöras. 

Utifrån frågeställningen ”Hur utvecklar elever begreppslig förståelse genom IBSE i 

biologiundervisningen?” valdes lämpliga sökord och provsökningar genomfördes. Detta 

gjordes för att kunna bilda en uppfattning av mängden artiklar och vetenskapliga texter som 

finns, samt också för att pröva på att göra sökningar i de olika databaserna. De valda sökorden 

presenterades under rubriken Urval. En avgränsning gjordes i studien gällande 

naturvetenskaplig didaktik, då studien endast skulle undersöka specifik didaktik var det inte 

relevant att se på alla de olika didaktiska metoder som finns inom naturvetenskap.  

Jag upptäckte väldigt fort att det var svårt att hitta lämpliga vetenskapliga texter till min studie. 

Detta beror troligtvis på att inquiry är ett väldigt stort begrepp och att science innefattar väldigt 

mycket. Det verkar som att andra länder inte har samma avgränsning som oss i Sverige när det 

gäller de naturorienterande ämnena. Därför blev min sökning omfattande och där jag flera 

gånger fick gå igenom över 100 texters abstrakts för att hitta något som kunde användas i till 

min studie. Hade jag använt andra sökord hade jag med stor säkerhet hittat andra artiklar. Jag 

hade svårigheter med att hitta de specifika ord till sökningen som skulle kunnat precisera min 

sökning till vad jag letade efter. Hade jag funnit dessa ord hade sökningen kunnat ge mig fler 

relevant vetenskapliga texter att använda i min studie.   

I efterhand skulle det varit lämpligt att söka på exempelvis dialog/dialouge och muntlig 

kommunikation/ oral communication, dessa hade eventuellt tillsammans med de övriga 

begreppen kunnat ge ytterligare relevanta träffar i sökningarna. Flera av träffarna i ERIC (se 

Bilaga A1) för sökordet language development gav resultat som berörde språkutveckling 

inom naturvetenskaplig undervisning, handlade om ELL´s språkutveckling. ELL är 

förkortningen för English Language Learners, vilket innebär elever som har engelska som sitt 

andra språk. Eftersom studien inte undersöker specifikt engelska som andraspråksutveckling 

utan ville se hur elever i allmänhet lär sig naturvetenskapliga begrepp genom undersökande 

undervisning, gavs en del tid åt att hitta ett annat begrepp som kunde generera sökningar som 

passade mitt syfte. 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka vad forskningen säger om elevers begreppsförståelse 

genom IBSE inom de naturorienterande ämnena. Studiens empiri redogör för flera olika 

åldersgrupper. Det empiriska materialet har avgränsats till att endast beröra studier som är 

gjorda på elever och lärare i grundskolans samtliga årskurser. Ursprungstanken var dock att 

undersöka årskurs 4–6, detta för att mina studier riktar sig till lärare med inriktning årskurs 4–

6. En liten bit in på arbetet upptäckte jag att det var svårt att hålla sig till denna avgränsning då 

det inte fanns tillräckligt med forskning som behandlar detta åldersspann, därför breddades 

åldersspannet till hela grundskolans årskurser för att kunna öka generaliserbarheten. De flesta 

vetenskapliga texterna som jag kom över riktade sig mot gymnasiet, upper secondary school, 

eller till förskolan. Detta gjorde det svårt för mig att hitta användbara artiklar, då jag avgränsat 

min studie till texter som rör grundskolan. Jag anser att både förskolan och gymnasiet har ett 

stort kunskapsmässigt steg mellan dem och grundskolan och framför allt årskurs 4–6 för att 

kunna vara relevanta för studien. De kunskaper som förskolan tar upp är väldigt grundläggande 

och de kunskaper som gymnasiet tar upp är mer omfattande än grundskolans kunskapskrav. 
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Som tidigare nämnts har studien följt de riktlinjer som Vetenskapsrådet (citerat i Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 69–70) har formulerat. Detta har gjort att jag har läst flera relevanta 

studier utifrån abstrakt, men som efter ytterligare läsning av dem inte längre haft relevans för 

min studie.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det empiriska materialet i relation till bakgrund för att besvara 

litteraturstudiens frågeställning (Eriksson Barajas et al., 2013 s. 50). 

Enligt Högström (2009) har många lärare som mål att eleverna ska utveckla förmågor så som 

förståelse för begrepp och fenomen inom NO-undervisningen, där biologi räknas in.  Inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015 s. 91) anses förmågor som något människan kan 

utveckla genom det sociala samspelet. Min tolkning av detta är att elever utvecklar sina 

förmågor genom att samspela med andra, både med elever och lärare. Genom samspelet 

utvecklas deras förmågor mer än om de skulle arbeta självständigt. Högström kom även fram 

till att många av lärarna i studien framhöll att ett stort mål för undervisningen var att utveckla 

elevernas intresse för naturvetenskap, där med även biologi. Lärarna ansåg att det var viktigt 

att undervisningen utgick från elevernas verklighet. Dewey (Säljö, 2015 s. 72) ansåg att den 

traditionella undervisningen var orsaken till elevernas passivitet, vilket berodde på avsaknaden 

av elevernas intresse. Han ansåg att elevernas undervisning skulle präglas av 

aktivitetspedagogik med elevaktiva undervisningsmetoder. Enligt Dewey är det viktigt att 

eleverna får möjlighet att använda alla sinnen i kunskapserövringen då detta ger en djupare 

förståelse. Genom sitt projekt Intelligent action (Hartman et al., 2003, s. 28) kom Dewey fram 

till att teori och praktik ska ses som komplement till varandra, då det ena inte utesluter det andra. 

Ett undersökande arbetssätt, vilket Dewey benämner inquiry, ger eleverna möjligheter att på ett 

systematiskt sätt lösa problematiska situationer och är en naturlig metod för elever.  Det är 

enligt Dewey skolmiljön som är en viktig faktor för att väcka elevernas intresse, han ansåg att 

om eleverna skulle lära sig om något var det viktigt att detta gjordes i den aktuella kunskapens 

miljö. Jag håller med Dewey att intresset kan skapas genom att kunskaperna inhämtas genom 

att eleverna befinner sig i den aktuella miljön. Samtidigt ser jag även faror med denna metod, 

då det i en miljö finns flera saker att fokusera på. Hur kan jag vara säker på att eleverna tillägnar 

den kunskap som jag tänkt mig och inte lägger fokus på andra saker?  

Enligt Dewey ska elever pröva om deras kunskaper håller, genom diskussioner och analyser. 

Dewey ansåg att deliberativa samtal lär eleverna att både ge och ta emot argument och det är 

det ultimata sättet att lära sig nya kunskaper på enligt honom (Säljö, 2015 s. 74). Vygotskij 

ansåg att det är genom interaktion med andra som vi kan sätta oss in i andras uppfattningar och 

på så vis lär vi oss utav varandra (Säljö, 2015 s. 102). Babaci-Wilhites (2017) studie visar att 

det är viktigt att eleverna får tillfällen att diskutera de vetenskapliga begreppen med varandra 

för att kunna tillgodogöra sig kunskaper om dem. Författaren menar även att det är viktigt att 

eleverna är intresserade av att lära sig för att kunskaperna ska införlivas. Det är under 

diskussionerna som eleverna befäster kunskaperna om begreppen, så som begreppsförståelse 

och meningsskapande. Även Johansson (2012) anser att elevdiskussioner är viktiga för 

elevernas kunskapsförvärvning. Samtidigt säger hon att elevdiskussioner sällan sker i 

klassrummet. Hennes förslag för att möjliggöra diskussioner är att eleverna arbetar med öppna 

undersökningar genom ett undersökande arbetssätt. Johansson lägger ansvaret för diskussioner 

på läraren vars undervisning bör planeras så att diskussioner mellan eleverna är möjliga. Detta 

är något som även Persson och Musilowska-Persson (2007) menar är av vikt för elevernas 

kunskapsbildande. Författarna skriver att dessa diskussioner ofta går utanför klassrummen, då 

eleverna diskuterar miljöfrågorna med sina föräldrar och kamrater utanför skolans värld. Här 
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ser jag kopplingar till det sociokulturella perspektivet, om det sociala samspelet, vilket bygger 

upp barnets kunskaper och gör att normer, regler, värderingar, och föreställningar utvecklas hos 

barnet. Vygotskij ansåg att det sociala samspelet gör att vi människor kan sätta oss in i andras 

perspektiv, vilket gör att vi kan utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. För mig 

möjliggör samspelet att vi människor utvecklas, vi kommer längre i kunskapsutvecklingen 

genom att samspela med andra människor. Genom att vi kommunicerar med varandra via tal 

och skrift, men även genom det tysta språket så som gester, mimer och kroppsspråket, får vi 

tillgång till djupare kunskaper. 

Både Vygotskji (Säljö, 2015 s. 102–103) och Lemke (1990 s. 172) anser att det vetenskapliga 

språket är ett främmande språk för eleverna, då många av de begrepp som finns i det 

vetenskapliga språket inte finns i det vardagligaspråket. Här finns även svårigheter i att en del 

begrepp har varierande betydelse eller mening beroende på i vilken situation de befinner sig i. 

Exempelvis är en del saker som vi hemma benämner som grönsaker i skolundervisningen 

benämns som frukter (Wickman och Persson, 2015 s. 124–125). Detta kopplar jag till det Säljö 

(2015, s. 102) menar då han skriver att eleverna kommer i kontakt med nya erfarenheter genom 

skolans undervisning, vilket han anser är en orsak till att eleverna har svårigheter med att 

upprätta kopplingar mellan de nya kunskaperna och deras vardag. Både Österlind (2006), 

Wickman (2015) och Persson et al. (2007) skriver att det kan uppstå problematik kring 

begreppsförståelse då samma begrepp kan ha olika betydelser beroende av i vilken situation de 

befinner sig i. Vygotskij (Säljö, 2015 s. 102–103) anser att det är skolans uppgift att lära 

eleverna vetenskapliga begrepp, då de inte används i det vardagliga språket. Han anser att de 

vetenskapliga begreppen kräver förklaringar, undervisning, kunskapsuppbyggande och att 

eleverna behöver repetera och arbeta med flera av dessa begrepp för att kunna förstå dem 

ordentligt. Det är läraren som enligt Vygotskij är den centrala punkten i elevernas lärande, då 

denne ska verka som en bro mellan det abstrakta akademiska lärandet och elevernas tidigare 

erfarenheter. Några av de vetenskapliga texterna som jag har läst visar att lärare bör använda 

sig av det vardagliga språket då eleverna ska bygga upp deras begreppsförståelse. Det 

vardagliga språket ska verka som en bro som sammanför vardagliga ord med vetenskapliga 

begrepp (Johansson, 2012; Österlind, 2006). Det är detta brobyggande som Jakobsson (2015 

s.1) menar med att lärare använder ett blandspråk, hybrid- eller mellanspråk, när denne blandar 

det vardagliga språket med skolspråket under lektionerna för att eleverna ska få en djupare 

förståelse för de vetenskapliga begreppen som finns inom exempelvis biologi. Enligt Jakobsson 

är en avgörande del i elevers tillägnande av begrepp inom biologi, och andra naturvetenskapliga 

ämnen, att läraren är medveten om sitt eget språkanvändande. Wickman och Persson (2015 s. 

128) menar att begreppen ska användas på ett ändamålsenligt sätt så att eleverna inte leds in på 

fel spår då det gäller dess betydelser. Detta är något som Johanssons (2012) resultat pekar på, 

då hon menar att lärarens roll är att ersätta elevernas vardagsspråk med vetenskapliga begrepp. 

Även Lemke (1990 s.172) påpekar att det är viktigt att läraren förklarar de vetenskapliga 

ämnesorden och begreppen, inom exempelvis biologi, genom att använda det vardagliga 

språket i kombination med det vetenskapliga språket för att bygga upp elevernas 

begreppsförståelse. Österlind (2006) problematiserar det hela med att elever har svårigheter 

med att sätta de vetenskapliga begreppen i verkliga sammanhang, vilket även Wickman och 

Persson (2015 s.124–125) talar om. Österlind (2006) menar att det är först när eleverna kan 

sätta begreppen i relation till verkligheten som begreppsförståelse verkligen har skett.  

Townsend et al. (2018) resultat visar även att eleverna behöver flera uppgifter som möjliggör 

repetition av de vetenskapliga begreppen. De menar att genom att eleverna arbetar med 

uppgifterna flera gånger ger de eleverna meningsskapande för begreppen. Även Vygotskij 

talade om att repetition var viktigt för att eleverna verkligen ska förstå begreppens innebörd 

(Säljö, 2015 s. 102–103). Ämnesspråket är grunden för kunskapsinhämtning för eleverna 
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(Skolverket, 2012 s. 25) vilket även Vygotskij (Säljö, 2015 s. 93) menar då han benämner 

språket som redskapens redskap. Språket innefattar såväl det talade som det skriftliga och 

tecken. Även Dewey talade om att elevernas kunskapsutveckling är beroende av språk, 

språkutveckling och begreppsbildning (Säljö, 2015 s. 74). Mina tankar kring detta är att 

eleverna behöver använda det vardagliga språket för att kunna förankra de vetenskapliga 

begreppen, och samtidigt kräver denna uppgift att eleverna aktivt arbetar med begreppen i flera 

olika uppgifter. Uppgifterna ska ge eleverna repetitionstillfällen och samtidigt bygga upp deras 

begreppsförståelse. De fördelar jag kan se med IBSE, undersökande arbetssättet, är att eleverna 

tillsammans kan lära sig biologiska begrepp och fenomen genom ett praktiskt arbete. Genom 

praktiskt arbete med hjälp av IBSE kan elevernas kunskapsintag stärkas. Men för detta krävs 

att läraren under planeringen sätter upp tydliga mål för undervisningen, låter eleverna själva 

formulera hypoteser och undersökningar som de sedan genomför med stöd från läraren. Under 

arbetets gång behöver läraren även fungera som en bro mellan vardagsspråket och det 

vetenskapliga språket, för att eleverna på bästa sätt ska kunna lära sig begreppens mening och 

innebörd för specifika tillfällen. Ett viktigt moment som läraren också behöver ha med i sin 

undervisning är att eleverna ska få möjlighet att diskutera sina hypoteser, resultat och de olika 

vetenskapliga begreppen för att kunna få en djupare förståelse för begreppen. 

 

Slutsats och implikation 

Hur utvecklar elever begreppslig förståelse genom IBSE i biologiundervisningen? Det är 

viktigt att eleverna får använda alla sina sinnen då de ska inhämta nya kunskaper, vilket kan 

göras genom IBSE. Genom att använda sig av IBSE får eleverna göra vetenskap, och genom 

görandet får de en djupare och bredare förståelse över biologiska fenomen och begrepp. 

Uppgifterna som tilldelas eleverna ska vara öppna undersökningar, där eleverna själva och med 

stöd av läraren undersöker problem som är av intresse för eleverna. IBSE ger eleverna möjlighet 

till att arbeta på ett likartat sätt som vetenskapsmän gör. Under arbetet med IBSE ska eleverna 

formulera undersökningar, där de sätter upp frågeställningar, hypoteser, undersöker, besvarar 

frågeställningar och hypoteser. När de har gjort undersökningarna ska de sedan fundera kritiskt 

över resultatet, är det funna resultatet rimligt. De nya kunskaperna ska utgå från elevernas 

verklighet och något som de är intresserade av, det ska med andra ord inte vara främmande för 

dem. Så som jag ser det har läraren en oerhört viktig roll för elevernas begreppsförståelse då 

dennes arbete är att tillhandahålla de vetenskapliga begreppen som ska ersätta elevernas 

vardagliga språk i naturvetenskap och därmed även inom biologi. Lärarens uppgift är att stötta 

eleverna då de ska lära sig vetenskapliga begrepp som kan upplevas abstrakta och 

svårbegripliga, då begreppen kan ha varierande betydelser beroende på situationen de befinner 

sig i. Det är viktigt att eleverna erhåller ett ämnesspråk för att kunna utveckla sina kunskaper 

inom biologi och de övriga NO-ämnena. Med denna bakgrund anser jag att undervisning inte 

endast kan vara praktisk, utan bör även sammankopplas med teori för att eleverna ska utveckla 

begreppslig förståelse. För att eleverna på bästa sätt kunna erhålla begreppsförståelse är det 

viktigt att läraren vid flera olika tillfällen skapar möjligheter för eleverna att använda 

begreppen.  

Det är även viktigt att eleverna får möjligheter till att diskutera, då det är genom diskussionerna 

som eleverna tillägnar sig både begreppsförståelse och meningsskapande. Att möjliggöra 

tillfällen för eleverna att diskutera är en av lärarens uppgifter. IBSE är en arbetsmetod som 

tillåter eleverna att diskutera vad de kommer fram till. För att eleverna ska utveckla kunskaper 

måste undervisningens innehåll utgå från elevernas verklighet och något som de är bekanta 

med. Det är inte ofta lärarnas undervisningsmål förverkligas under lektionerna och att det därför 

är viktigt att lärare är mer uppmärksammade på att uppfylla målen. 
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Efter att ha genomfört denna studie ser jag behovet av mer forskning kring huruvida IBSE kan 

vara en inkluderande arbetsmetod. IBSE har tagits fram för att kunna ge eleverna en bred 

undervisning med flera variationer för att inhämta ny kunskap på. Man vill som lärare kunna få 

med alla elever i undervisningen, och man talar mycket om inkludering i olika 

skolsammanhang. Skulle då IBSE kunna möta behovet av inkluderande undervisningsmetoder 

i klassrummen? Detta visar att behovet finns om forskning kring detta för årskurs 4–6, vilket är 

något jag tar med mig i nästa examensarbete.  
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