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Förord  
Denna aktionsforskningsstudie har utförts under vår sista termin på lärarutbildningen på Högskolan 
i Halmstad. Under utbildningen har vi fått större insikt om hur betydelsefullt det är att samarbeta 
och kommunicera för att kunna utvecklas. Vi såg det intressant att genomföra en studie med 
utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv, där samspelet har en betydande roll för att eleverna 
ska utvecklas i sitt lärande. Med studien vill inspirera för hur ett arbetssätt i kemi kan skapa ett 
lustfyllt och meningsfullt lärande för eleverna, där varje elev utmanas utifrån i sina egna 
förutsättningar och behov. 

Planeringen inför arbetsområdet genomfördes ihop, till skillnad från själva genomförandet, då vi 
under vår praktik befann oss på två skilda skolor. Under aktionforskningsprocessen har vi skrivit 
samtliga delar tillsammans. Vi valde att skriva arbetet ihop för att det är betydelsefullt att reflektera 
och analysera med varandra, för att kunna se perspektiv från olika synvinklar. 

Vi är väldigt tacksamma till alla som stöttat och hjälpt oss i genomförandet av denna 
aktionsforskning. Vi vill speciellt tacka de pedagoger och elever som deltagit i studien med ett 
härligt samarbete och engagemang. Till sist ett stort tack till handledare och kurskamrater som 
delgett värdefulla tips och råd under hela arbetsprocessen.  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Sammanfattning Varje elev ska inhämta och utveckla kunskaper i de naturorienterade ämnena 
för att kunna vidareutbilda sig och skaffa sig en framtid inom ämnena. 
Studier visar att elever brister i förståelsen av naturvetenskapliga begrepp 
och saknar helhetsförståelse i ämnena. Samtalets betydelse i 
naturvetenskapsundervisningen är avgörande för vad eleverna lär sig. 
Ansatsen är baserad på aktionsforskning för att kunna utveckla praktiken i 
verksamheterna. Syftet med studien är att undersöka hur samspel och 
kommunikation mellan elever, genom ett undersökande arbetssätt, kan stötta 
elevers förståelse i kemi. Frågan som studien baseras på är: Hur samtalar 
elever i årskurs tre om kemi med stöd av experiment? Studien är utförd i två 
klasser i årskurs tre där totalt 28 elever deltog. Empirin samlades in med 
hjälp av videoupptagning och loggboksskrivande som sedan analyserades. 
Resultatet mynnade ut i fyra kategorier: eleverna samtalar genom att 
använda vardagsspråket, eleverna samtalar med och om begrepp, eleverna 
använder hypoteser och eleverna associerar till egna erfarenheter. Studiens 
centrala slutsats är att samspelet mellan eleverna i meningsfulla kontexter, 
möjliggjorde att eleverna kunde stötta varandra till att förstå 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen. 
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1. Inledning 
För att kunna leva och verka i dagens samhälle är naturvetenskapliga kunskaper viktiga för att få 
förståelse för de frågor vi möter i media och samhällsdebatter (Areskoug, Ekborg, Nilsson & 
Sallnäs, 2015). Eleverna ska ges förutsättningar att använda sina kunskaper i de naturorienterade 
ämnena för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och samhälle (Skolverket, 
2011). Sjöberg (2005) skriver att det är viktigt att eleverna får en möjlighet att utveckla god 
kompetens i ämnena för att kunna ta ställning och bilda sig egna åsikter för att kunna delta i den 
demokratiska processen. Studier visar emellertid att elever inte alltid ges möjlighet att diskutera 
tolkningar av företeelser och experiment i naturvetenskapsundervisningen (Lemke, 1990). 

Det naturvetenskapliga kunskapsområdet kännetecknas av ett eget språk, med egna begrepp och ord 
i form av facktermer, vilket är en av anledningarna till att de naturorienterade ämnena är mer 
svårtillgängliga än andra ämnen (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011). Det är viktigt att 
yngre barn erfar ett lustfyllt lärande, med spännande experiment och upptäckter, men det är den 
språkliga interaktionen som är avgörande för vad som lärs (ibid.). Eleverna i Lemkes (1990) studie 
ansåg att det naturvetenskapliga språket riktar sig till specialister, och att de inte fick träna sig i att 
prata naturvetenskap i skolan. Därav ser vi det intressant att göra en studie som riktar sig mot vad 
språk och interaktion har för betydelse för elevers lärande i naturvetenskap. 

Argument som ligger till grund för vår studie är Osborne, Simon och Collins (2003) resultat som 
visar att allt färre elever väljer att studera naturvetenskap på högre nivåer eller arbeta vidare med 
det senare i livet. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) resultat visar att 
elever i årskurs 8 saknar förståelse för naturvetenskapliga begrepp och helhetsförståelse i ämnena, 
vilket medför ett minskat intresse för naturvetenskap (Skolverket, 2012). Sjöberg (2005) 
sammanfattar ROSE-projektets resultat (The Relevance of Science Educations) som visar att 15-
åriga elever tycker mindre om de naturorienterade ämnena jämförelsevis med andra ämnen. Detta 
beror på att eleverna inte har fått kunskaper om naturvetenskapens betydelse för vårt levnadssätt, de 
har inte fått upp ögonen för spännande yrken och kunskaperna eleverna utvecklat anses inte vara 
tillräckliga för vidare studier och arbetsliv.  

Denna studie inriktar sig mot grundskolans tidigare år, eftersom forskning relaterad till yngre barns 
lärande i de naturorienterade ämnena saknas i stor utsträckning (Strömdahl och Tibell, 2012). 
Attityder till olika ämnen formas tidigt hos barn och får inflytande över elevers senare val och 
framgång (Lindahl, 2003). Redan i årskurs fem-sex har elever tankar om vad de vill göra i 
framtiden (ibid.). Problematiken är att de naturorienterade ämnena fortfarande är främmande för 
elever i årskurs fem och inga tankar har kunnat uppstå om att vidareutbilda sig inom 
kunskapsområdet (Lindahl, 2003). Undervisning i de naturorienterade ämnena i de tidigare 
årskurserna bedrivs främst i biologi visar Lindahls (2003) studie. Forskaren skriver att elevernas 
intresse för biologi ökar med stigande ålder eftersom de bär med sig förförståelse för olika aspekter 
inom ämnet, vilket underlättar för kunskapsutveckling. Eleverna upplever kemi och fysik som svåra 
och abstrakta eftersom de inte får möjlighet att studera och skaffa sig erfarenheter inom ämnena i 
grundskolans tidigare år och de tappar intresset eftersom svårighetsgraden ökar markant när de 
börjar årskurs sex (Lindahl, 2003). Därför är det mer intressant att inrikta vår studie mot kemi eller 
fysik.    
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Vår aktionsforskningsstudie baseras på två klasser i årskurs tre och inriktar sig mot det 
naturorienterade ämnet kemi. Ett utvecklingsområde i kemiämnet ansågs intressant eftersom 
skolornas kvalitetsredovisningar endast är inriktade mot att utveckla ämnena svenska och 
matematik. Enligt pedagogerna i de medverkande klasserna är det den lärarstyrda undervisningen 
som dominerar inom kemi på grund av tidsbrist och resurser, och de går miste om den elevaktivitet 
som önskas. Majoriteten av elever som upplever den lärarstyrda undervisningen vill inte fortsätta 
studera naturvetenskap senare i livet (Zhai, Jocz & Tan, 2014). Eleverna har fått arbeta efter ett 
undersökande arbetsätt i vår studie. Detta arbetssätt är det som eleverna anser är mest lärorikt inom 
de naturorienterade ämnena (Zhai et al. 2014). 

1.1 Problemformulering 
Utifrån skolornas kvalitetsredovisningar är de naturorienterade ämnena inga prioriterade 
utvecklingsområden. I diskussionerna med de verksamma pedagogerna framgick det att 
kemiundervisningen saknar elevaktivitet både i form av praktiska tillämpningar och språklig 
kommunikation. Pedagogerna uttryckte att tidsbrist samt liten tillgång till resurser försvårar ett 
arbete utefter ett undersökande arbetssätt. Grundat på de försämrade resultaten i internationella 
undersökningar, tidigare forskning och verksamhetens utvecklingsbehov vill vi undersöka hur 
elevernas förståelse för kemi kommer till uttryck genom samspelet med varandra utifrån ett 
undersökande arbetssätt.   

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur samspel och muntlig kommunikation mellan elever, genom 
ett undersökande arbetssätt, kan stötta elevers förståelse i kemi.   
  
Vår frågeställning som undersökningen baseras på är:  
Hur samtalar elever i årskurs tre om kemi med stöd av experiment?  

2. Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs ett sociokulturellt perspektiv, vilket är studiens teoretiska utgångspunkt. 
Därefter följer tidigare forskningsresultat kring hur undervisning i kemi vanligtvis bedrivs, ett 
undersökande arbetssätt, experiment och kommunikationens betydelse i kemiundervisningen. 
Avslutningsvis lyfts övrig litteratur om det naturvetenskapliga språket. Kapitlet är planerat efter en 
struktur, där teoretiska begrepp och tidigare forskningsresultat framgår för att synliggöra en 
helhetsförståelse för studien. 

2.1 Studiens utgångspunkt 
Vi har valt att ha en sociokulturell syn på lärande där undervisningen har utgått ifrån samspelet 
mellan individer och att elever lär av varandra. Under aktionsforskningsstudien har både elever och 
lärare varit involverade där vi kontinuerligt fört diskussioner kring planering, arbetssätt, 
kunskapsinnehåll och gruppkonstellationer för att på så sätt lära av varandra. Interaktion och 
kommunikation mellan människor är den centrala utgångspunkten för att lärande ska kunna ske 
enligt Vygotskij (2001). Språket är den viktigaste mekanismen för att utveckla, testa och 
kommunicera kunskaper (Säljö och Wyndhamn, 2002). Det generella antagandet om ett 
sociokulturellt perspektiv bygger på att en mer kunnig elev eller vuxen vägleder någon som är 
mindre kunnig i ett specifikt område (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Gibbons 
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(2015) förklarar denna interaktion mellan människor för stöttning. Stöttning ska vara 
framtidsorienterad med syfte att öka den lärandes självständighet (Gibbons, 2015).  

Vygotskij (2001) använder sig av begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som förklarar vikten 
av det sociala samspelet där en elev är beroende av stöttning från en annan mer kunnig elev eller 
vuxen för att kunna nå sin utvecklingszon. Barns lärande kan sättas in i två stadier. Det första stadiet 
handlar om att ett barn kan lösa en uppgift på egen hand. Det andra stadiet handlar om att det finns 
kompetenser som är inom räckhåll med hjälp av yttre stöd i form av interaktionen med kamrater 
och lärare. Skillnaden mellan de två stadierna är zonen för möjlig utveckling där barnet 
inledningsvis är beroende av den kunnige personen men efter hand tar allt större ansvar för sitt eget 
lärande och kan senare lösa svårare uppgifter på egen hand. Både den lärande och den mer kunnige 
blir gynnade av denna sorts interaktion, den lärande ställer frågor, utmanar och får återkoppling 
medan den som undervisar får omformulera sin kunskap för att kunna föra den vidare och ge 
respons på den lärandes frågor (Williams et al. 2000).  

Grupparbete är ett arbetssätt där eleverna lär sig mer genom att de får höra varandras åsikter och de 
hjälper varandra när de tycker någonting är svårt (Murphy, Varely & Veale, 2012). Vid arbete med 
aktiviteter där olika slags kunskaper, erfarenheter och färdigheter efterfrågas bör man låta eleverna 
arbeta i grupp skriver Williams et al. (2000). Forskarna menar att olikheterna i gruppen blir då en 
tillgång eftersom eleverna kan använda varandra som resurser genom att erbjuda varandra ett 
kunskapsutbyte. Elever har kunskaper om olika aspekter och genom att de kommunicerar sin 
kunskap till gruppen fyller de eventuellt på varandras kunskapsluckor (Williams et al. 2000). Att 
låta barn arbeta tillsammans har sina sociala fördelar genom att de får en förbättrad 
kommunikationsförmåga och får en större känsla för andras perspektiv (ibid.). För att lärande ska 
kunna ske måste individen kommunicera eftersom förståelse skapas genom samspel med andra 
(Jönsson, 2007).  

2.2 Tidigare forskning  
Den tidigare forskningen presenteras med följande underrubriker: undervisning i kemi, 
undersökande arbetssätt, experiment och kommunikationens betydelse i kemiundervisningen. Dessa 
kategorier är relevanta för studien eftersom eleverna, i kemiämnet, har fått arbeta utifrån ett 
undersökande arbetssätt. Aktionerna har genomförts med experiment som arbetssätt, där syftet var 
att undersöka samspelet och kommunikationens betydelse för elevernas förståelse i kemi. 

2.2.1 Undervisning i kemi  
Elever intervjuades i årskurs fem i Lindahls (2003) studie om vad de har för tidigare erfarenheter 
inom naturvetenskap. Resultatet visar att eleverna hade en begränsad erfarenhet och för de flesta var 
naturvetenskap ett okänt begrepp. Undervisningen hade främst bedrivits i biologiämnet och inom 
kemi och fysik hade eleverna erfarit några enstaka experiment om vatten eller elektricitet och 
pysseldagar. Begreppen kemi och fysik hade eleverna enbart hört talas om, men inte fått vidare 
förståelse för vad ämnena innefattar. Murphy et al. (2012) genomförde en studie med syfte att 
upptäcka vilka olika undervisningsmetoder eleverna erfar under naturvetenskapstimmarna. Studien 
erhåller en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats där totalt 1526 elever deltog från 70 skolor. 
Undersökningen visar att den vanligaste undervisningsmetoden i kemi och fysik var den lärarstyrda 
undervisningen, där elevernas uppgift var att skriva av från tavlan, lyssna på läraren och arbeta i 
arbetsboken eller göra stenciler, vilket eleverna ansåg omotiverande. Å andra sidan fann enstaka 
elever den lärarstyrda undervisningen som något positivt visar resultatet. Forskarna skriver att både 
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induktiva och deduktiva undervisningsmetoder måste erhållas för att undervisningen ska bli 
individualiserad utefter alla elevers behov, men att den deduktiva arbetsmetoden saknas i alltför stor 
utsträckning. Induktiv undervisning menar Murphy et al. (2012) är lärarstyrd och teoretisk 
undervisning, där eleverna är passiva mottagare av kunskap, medan en deduktiv 
undervisningsmetod är när eleverna får söka sin kunskap själv, utifrån ett undersökande arbetssätt. 
Det undersökande arbetssättet presenteras i följande underrubrik.   

Arbete i arbetsboken eller stenciler är vanligt förekommande i kemiundervisningen visar både 
Lindahls (2003) och Murphys et al. (2012) studier. Eleverna i Lindahls (2003) studie uttryckte att 
läroböckerna är tråkiga i sina layouter och svåra att förstå eftersom de måste läsa texten flera gånger 
för att kunna lära sig innehållet utantill. Eleverna ansåg att läroböckerna förmedlar att kunskapen är 
bestämd och att det inte går att förändra kunskapsbilden vilket påverkade elevernas intresse 
negativt.  

2.2.2  Undersökande arbetssätt  

Zhai et al. (2014) genomförde, i fem klasser, en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie där de 
undersöker hur eleverna upplever sin roll i naturvetenskapsundervisningen och i vilka sammanhang 
de ser sig själva som forskare. Det framkommer i studien att det undersökande arbetssättet 
engagerade eleverna mest och fick dem att känna sig som riktiga forskare i klassrummet. Ett 
undersökande arbetssätt är enligt Zhai et al. (2014) när eleverna får lösa problem själva eller 
tillsammans med andra, designa och utföra experiment, använda sina sinnen, befinna sig i passande 
kontexter samt dra slutsatser och kommunicera sina resultat. Elevernas fortsatta strävan efter 
kunskap och framtida karriärsval påverkas av deras tidigare upplevelser och erfarenheter, därför är 
det viktigt att redan vid tidig ålder introducera ett ämne för eleverna på ett sätt som väcker deras 
nyfikenhet och engagemang (Zhai et al. 2014). Song och Cheung Kongs (2014) har i sin studie 
bedrivit lektioner utifrån ett undersökande arbetssätt i kemi för att undersöka hur elever utvecklar 
kunskap genom arbetssättet. Eleverna skulle gruppvis utforma tre metoder för att ett föremål inte 
skulle börja rosta och därefter fick de genomföra sina tre metoder. Innan de utförde sina experiment 
fick de skriva en gemensam hypotes, för vilken metod som skulle rosta mest respektive minst av 
klassens totala 18 olika metoder. De fick sedan dagligen fotografera och följa utvecklingen. 
Slutsatsen forskarna drar är att det undersökande arbetssättet hjälper eleverna att lättare minnas 
naturvetenskapliga fenomen och eleverna får en djupare förståelse för hur och varför de får fram ett 
resultat. Eleverna ansåg att detta arbetssätt var mer intressant och lärorikt i jämförelse med att lära 
sig naturvetenskap genom användning av läroböcker.  

Löfgren, Scholtz, Johnsson och Domino Ostergaard (2014) drar slutsatsen utifrån deras kvalitativa 
studie att det undersökande arbetssättet bör knyta an till elevernas tidigare erfarenheter och 
intressen för att eleverna skulle bli aktiva och engagerade i arbetsprocessen. När eleverna kunde 
vara med och diskutera fram lämpliga metoder för att lösa ett problem utifrån sina förkunskaper 
engagerades de som mest i naturvetenskapsundervisningen visar studien. Även Johansson och 
Wickmans (2013) kvalitativa studie belyser att undervisningsinnehållet måste utgå från elevernas 
intresse för att en lärandeprocess i naturvetenskap ska kunna skapas. Forskarna drar slutsatsen att 
praktiska arbetssätt är engagerande eftersom eleverna får möjlighet att använda sin fantasi och 
kreativitet samt olika estetiska uttryckssätt..  
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2.2.3 Experiment 

Experiment är en del av det undersökande arbetssättet, med syfte att synliggöra den redan 
existerade kunskap som finns om vår omvärld, med verktyg som hjälpmedel. Experiment som 
arbetssätt ger elever möjlighet att utveckla förståelse för vår omgivning (Hoftstein och Lunetta, 
2003). Fördelen med att experimentera är att det fångar elevernas intresse, både när de får titta på 
när någon annan gör ett experiment och att själva få utföra experimentet (Ellervik, Mirholm & 
Axelsson, 2007; Lindahl, 2003). Ellervik et al. (2007) genomförde en studie där de filmade 
utförandet av olika experiment som följdes av en enkel förklaring och lade ut dessa filmklipp på 
internet. Syftet med filmklippen var att väcka intresse för kemi och ge skolor en ingång till att 
arbeta med naturvetenskap. Forskarna använde sig både av experiment som var häpnadsväckande 
där till exempel en häftig kemisk reaktion inträffade men även mer vardagsanknutna experiment för 
att väcka nyfikenhet hos studenter. Det kunde få fler elever att inse hur intressant det kan vara att 
förstå både vardagliga och icke vardagliga händelser. Filmklippen fick stort genomslag med flera 
besök på hemsidan vilket tyder på att filmklippen uppskattades av målgruppen.  

Lindahl (2003) förhåller sig kritisk till hur experiment används i naturvetenskapsundervisningen. 
Eleverna i hennes studie fann det roligt att experimentera, däremot förstod de sällan fenomenet och 
lärde sig inte så mycket av det. Lindahls (2003) forskning visar att eleverna vanligtvis blev 
tilldelade ett varsitt papper, under experimenttillfällena, där de självständigt fick arbeta utefter 
angivna instruktioner, liknande ett recept från en kokbok. Vid ett sådant arbetssätt får eleverna inte 
möjlighet att själva reflektera kring vilka tillämpningar de behöver ta till för att uppnå målet med 
experimentet skriver Hofstein och Lunetta (2003). Det erbjöds inte heller tillfällen, för eleverna i 
Lindahls studie, att i grupp eller helklass diskutera tolkningar och resultat utifrån ett genomfört 
experiment. Om eleverna inte förstår experimentet eller betydelsen med att lära sig ett visst innehåll 
kan det istället få en negativ effekt på elevernas intresse skriver Lindahl (2003). Med det menar 
forskaren att eleverna måste få experimentets resultat förklarat för att eleverna ska finna det 
meningsfullt att fortsätta sträva efter kunskap i de naturorienterade ämnena. Användningen av 
experiment på ett ofullständigt sätt bidrar till att eleverna tappar intresset och motivationen för kemi 
(Lindahl, 2003). 

2.2.4 Kommunikationens betydelse i kemiundervisningen  
Lemke (1990) genomförde en studie där han undersöker hur lärare och elever kommunicerar 
naturvetenskap. Forskarens studie visar att eleverna mestadels fick lyssna och läsa det 
naturvetenskapliga språket i klassrummet och det gavs få möjligheter att kommunicera och 
diskutera experiment eller företeelser. Även Berg, Löfgren och Eriksson (2007) undersökte hur 
klassrumskommunikationen organiserades utifrån observationer av pågående experiment. 
Kommunikationen, i deras studie, utspelade sig genom att läraren ställde frågor som eleverna 
svarade på genom handuppräckning. Frågorna handlade om att eleverna skulle beskriva vad de 
observerat eller sätta namn på naturvetenskapliga fenomenen. Läraren efterfrågade inte att eleverna 
skulle resonera kring varför-frågor, inte heller erbjöd läraren förklaringar till varför ett fenomen 
kunde inträffa vilket gjorde att eleverna inte fick någon möjlighet till att förstå. Slutsatsen forskarna 
drar är att när diskussionen uteblir efter exempelvis ett genomfört experiment, kan konsekvensen bli 
att eleverna bär med sig en felaktig förståelse kring fenomen (Berg et al. 2007). Lemke (1990) 
jämför det naturvetenskapliga språket med att lära sig ett nytt främmande språk. Det räcker inte 
med att enbart få den formella definitionen av ett begrepp, utan eleverna måste få möjlighet att träna 
på att prata naturvetenskap genom att formulera frågor, argumentera, generalisera och använda dem 
i meningsfulla sammanhang för att kunna förstå begreppen. Eleverna måste lära sig att använda 
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språket i naturvetenskap för att kunna ägna sig åt naturvetenskap och upptäcka att det språket inte är 
svårare att lära sig än något annat (Lemke, 1990).  

För att lära eleverna använda det naturvetenskapliga språket är det viktigt att börja med 
naturvetenskap tidigt (Lindahl, 2003). För yngre elever har leken en stor betydelse för att skapa sig 
förståelse för de grundläggande begreppen är Perssons (2006) slutsats utifrån hennes kvalitativa 
studie. Leken bidrog till att de medverkande eleverna fick möjlighet att kommunicera och sätta sig 
in i andras perspektiv, samt fick med sig praktiska erfarenheter som de sedan kunde relatera de 
naturvetenskapliga begreppen till vid efterföljande reflektion (Persson, 2006). Ett annat sätt att träna 
elever i användningen av det naturvetenskapliga språket, är att skriva gemensamma texter kring 
företeelser med utgångspunkt från exempelvis ett experiment. Texten som produceras blir en 
förebild för eleverna hur de naturvetenskapliga begreppen kan användas för att beskriva ett 
naturvetenskapligt händelseförlopp (Berg et al. 2007). Eleverna i Lindahls (2003) studie upplevde 
att det blev mycket nytt i de naturorienterade ämnena i årskurs sex, med många nya begrepp som 
skulle förstås och läras in. De ansåg att det hade underlättat kunskapsutveckling när 
svårighetsgraden ökar, om de burit med sig förförståelser kring olika aspekter. 

2.3 Övrig litteratur  

2.3.1 Det naturvetenskapliga språket 
Naturvetenskap kännetecknas av ett annat språk jämfört med det språk vi använder i vardagen. 
Termer kan ha olika begreppsliga innebörder beroende på vilken kontext begreppet används i. När 
man ska lära in ett naturvetenskapligt begrepp är det nödvändigt att synliggöra skillnaderna mellan 
en vardaglig förståelse och en vetenskaplig förståelse som finns kring begreppet. För att göra detta 
är kommunikationen central, där den lärande behöver stöttning för att ta del av en mer kompetent 
persons föreställningar och uppfattningar kring begreppet  
och på så sätt appropriera begreppet till sitt eget (Säljö och Wyndhamn, 2002).  

Flera begrepp som används inom vetenskapen är hämtade från vardagsspråket men har en annan 
betydelse för det vetenskapliga sammanhanget (Sjöberg, 2005). Flertalet elever besitter 
vardagsföreställningar kring de olika naturvetenskapliga begreppen som inte stämmer överens med 
hur de används inom kunskapsområdet (Areskoug et al. 2015). De begrepp som enbart finns inom 
vetenskapen, möter eleverna utan associationer till vardagsspråket, vilket gör det enklare att lära in 
dessa begrepp. Däremot måste de nya begreppen användas i relevanta sammanhang och på ett 
meningsfullt sätt för att de ska få betydelse för eleven. (Sjöberg, 2005). Schoultz (2002) skriver att 
det vardagliga språket inte bör försvinna för att lära eleverna naturvetenskap. Vi måste lära våra 
elever att kommunicera inom och skilja mellan olika begreppsvärldar, där olika kontexter kräver 
olika språk. Eleverna måste få möjlighet att växla mellan olika förklaringar till samma fenomen för 
att ge dem ett stort utbud av förklaringsmodeller.  

För att utveckla elevernas begreppsförståelse måste elevernas vardagsföreställningar utmanas 
skriver Areskoug et al. (2015). Detta kan göras genom att ställa frågor, låta eleverna arbeta 
vetenskapligt, att de får pröva hypoteser och se om de stämmer eller inte samt konfrontera elevernas 
föreställningar med fakta och upplevelser som inte stämmer överens med elevens tidigare 
uppfattning kring ett begrepp eller fenomen. Det finns då goda möjligheter att eleven utvecklar 
bestående kunskaper och lär sig att bli skeptiska mot sin omvärld. Harlen (1996) skriver att det är 
viktigt att eleverna i tidig ålder får studera naturvetenskap, eftersom barn utvecklar föreställningar 
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om sin omvärld oavsett om de blir undervisade i naturvetenskap eller inte. Detta kan leda till 
missuppfattningar i ett försök att förstå sina upplevelser. Författaren lyfter att det finns flertalet 
undersökningar som visar att ju längre man har en missuppfattning kring ett naturvetenskapligt 
fenomen eller begrepp, desto svårare blir det för eleven att ändra på sina tidigare uppfattningar. Det 
finns flera elever i grundskolans senare år som inte kan följa med i naturvetenskapsundervisningen 
på grund av deras missuppfattningar.      
         
3. Genomförande 
I denna del redovisas det tillvägagångssätt som användes i studien, följt av hur vi förhållit oss till de 
etiska aspekterna. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens trovärdighet och 
generaliserbarhet. Eftersom vi valde att utgå ifrån ett lokalt problemområde, och tillsammans med 
de verksamma lärarna implementera ett nytt sätt att undervisa kemi valde vi aktionsforskning som 
ansats. Aktionsforskning tar sin utgångspunkt i de frågor den verksamme själv ställer sig i 
praktiken, med syfte att söka kunskap och skapa en djupare förståelse kring dessa frågor som leder 
till förändring och utveckling av praktiken (Rönnerman, 2012; Folkesson, 2012). Praktikern är 
delaktig i vad som sker genom att ställa frågor, iscensätta en handling, följa processen och 
reflektera över vad som inträffar (Rönnerman, 2012). Aktionsforskning är ett begrepp, men kan 
även ses som två sammansatta ord, aktion och forskning. Aktion indikerar att något ska iscensättas 
och prövas i den egna praktiken, medan forskning beskriver en process där systematiskt arbete 
kopplat till teorier ger ny kunskap (Rönnerman, 2012). Författaren ser en fördel med att den 
praktiska och den akademiska kunskapen möts för att utveckla skolan och generera nya 
forskningsfrågor. Kritiken mot aktionsforskning är att det resultat som uppnås i praktiken i en 
skolverksamhet inte är direkt överförbar till någon annan skolverksamhet, eftersom ingen praktik är 
den andra lik. Däremot kan praktiken förhålla sig till resultaten genom att se skillnader och likheter 
utifrån sin egen verksamhet.  

3.1 Förutsättningar 
Studien har genomförts på två kommunala F-5 skolor av mångkulturell karaktär, centralt liggande i 
en medelstor stad. Studien genomfördes i två klasser med 21 respektive 26 elever i årskurs tre. Båda 
klasslärarna involverades i studien. Det har funnits tillgång till grupprum vid genomförandet av 
aktionerna vilket har varit en fördel för studien, dels för att videodokumentationen skulle kunna ske 
etiskt korrekt och dels för att det skulle underlätta vid senare analysarbete.  

3.2 Planera och Agera 
Vi har vid genomförandet av vår aktionsforskning följt de fyra faserna i  aktionsforskningsspiralen 
som är: planera, agera, observera och reflektera (Wennergren, 2012). Aktionsforskningen inleddes 
med en tidig kontakt med pedagogerna på de aktuella skolorna för att diskutera hur de ville 
förbättra naturvetenskapsundervisningen. För att kunna utveckla undervisningen i kemi behövdes 
en utgångspunkt ifrån verksamhetens nuvarande undervisning, vilket Rönnerman (2012) menar är 
viktigt vid ett kvalitetsarbete. I diskussionerna framgick det att pedagogernas 
naturvetenskapsundervisning saknar elevaktivitet både i form av praktiska tillämpningar och 
språklig kommunikation. Eleverna fick därför i studiens undervisningsmoment arbeta utefter ett 
undersökande arbetssätt och samtliga aktioner skulle komma att ske i grupp. Detta arbetssätt var 
innovativt i förhållande till hur undervisningen i kemi tidigare hade bedrivits i skolorna. 

Innan planeringen av aktionerna påbörjades, introducerades vattenområdet, med syfte att väcka 
nyfikenhet samt synliggöra elevernas förkunskaper. Vi använde oss av experimentet “isägget”, för 
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att visualisera vattnets tre faser (se bilaga C1). Ett arbetsområde bör inledas med en upplevelse 
enligt Milton (2005) för att eleverna ska ha en gemensam utgångspunkt. För att inkludera eleverna i 
planeringen fick de i mindre grupper skriva en tankekarta vad de kunde om vattnets tre faser, vad de 
ville lära sig om vattnets tre faser och hur de ville arbeta med området (se bilaga B). Ett urval 
gjordes utifrån det eleverna ville lära sig om vattnets tre faser, för att planera aktionerna. Urvalet 
byggde på elevernas frågor i förhållande till relevans för arbetsområdet, kunskapskraven och om 
frågorna gick att besvara med experiment som arbetssätt. Tillsammans med de verksamma 
pedagogerna gjordes en pedagogisk planering över arbetsområdet (se bilaga A). 

Eleverna har under en tre veckors period arbetat med vattnets tre olika faser, fast, flytande och gas, 
genom ett varierat arbetssätt. Eleverna har fått titta på film om vattnets fasövergångar, konstruera 
vattenmolekyler, sjunga, leka vattenmolekyler, experimentera med mera för att skapa sig en 
förförståelse innan aktionerna påbörjades och för att eleverna skulle bekanta sig med de 
naturvetenskapliga begreppen och fenomenen (se bilaga A). Vi var även noga med att använda de 
korrekta naturvetenskapliga begreppen för fenomenen under hela arbetsgången, för att eleverna 
skulle få begreppsförståelse och kunna använda det naturvetenskapliga språket för att förklara 
experimenten under aktionerna. De tre aktionerna var att implementera experiment som arbetssätt 
som genomfördes efter en planerad struktur där varje aktion varade i cirka 10 minuter (se bilaga C1 
och C2). Experiment som aktion valdes för att införa praktiska tillämpningar som eleverna kunde 
samtala kring. Under aktionerna fick eleverna i grupp samtala kring hypoteser, utföra experiment, 
beskriva vad de observerade och förklara varför något hände. Vid gruppsammansättningen under 
aktionerna har vi tillsammans med lärarna haft en tanke om ett kollaborativt lärande, genom att 
eleverna delats in i mindre grupper. Eleverna har på så sätt fått möjlighet att lära av varandra 
(Williams et al. 2000).   

3.3 Observera 
De tre aktionerna videodokumenterades med Iphone och Ipad som hjälpmedel för att samla ihop 
empiri. Efter varje genomförd aktion fördes även enskild loggbok. Dessa insamlingsmetoder ansågs 
vara mest användbara för att kunna besvara syfte och forskningsfråga. Datainsamlingsmetoden 
måste vara lämplig för att få forskningsfrågan besvarad för att få en hög validitet på forskningen 
(Folkesson, 2012). Vid aktionstillfällena valde vi att filma en grupp i taget, för att få en röd tråd i 
samtalet vid analysarbetet. Videoinspelning är ett verktyg som i de flesta sammanhang används när 
man vill se hur kommunikationen sker mellan elever. Det är fördelaktigt eftersom videokameran 
möjliggör att vid upprepade tillfällen gå tillbaka och se samma händelse flera gånger samt för att 
verbala och icke-verbala signaler blir synliga (Lindgren, 2012; Bjørndal, 2005). De icke-verbala 
signalerna gynnade vår studie eftersom eleverna även använde kroppsspråket för att förklara 
begrepp och fenomen. Eleverna bekräftade även varandra genom att exempelvis nicka vilket 
underlättade för analysarbetet. Risken med videoinspelning är att situationen kan bli konstlad, om 
de som observeras inte är vana vid att bli filmade eller inte känner tillit till observatören (Bjørndal, 
2005). För att underlätta för eleverna som observerades lät vi elevernas klasslärare filma. Vi 
reagerade på att några elever inte kände sig bekväma med att bli filmade vilket yttrade sig med att 
eleven var tystare än vanligt eller tilltog en annan roll. När dessa elever hade blivit filmade flertalet 
gånger upplevdes de mer trygga i situationen. Vi anser att det är viktigt att eleverna får bekanta sig 
med att bli filmade för att de inte ska bli påverkade av kameran. 

Loggboksanteckningar fördes individuellt efter varje genomförd aktion, utefter två förutbestämda 
stödfrågor kring arbetssättet, för att reflektionen skulle hjälpa oss vidare med syfte att förbättra 
planering och genomförande av nästkommande aktioner. Frågorna som reflekterades kring var: 
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“Vad gick bra med undervisningen? Vad kan utvecklas till nästa gång?”. Genom att reflektera kring 
dessa frågeställningar förbättrades genomförandet av aktionerna, då upplägg och struktur blev mer 
genomtänkt och eleverna fick bättre förutsättningar för att kunna samspela och kommunicera. 
Exempel på vad som reflekterades och förbättrades var gruppsammansättningar, grupplacering och 
förberedelser inför aktionerna. Valet till att skriva loggbok var som Rönnerman (2012) skriver att 
loggboken används som ett “minne” som man kan gå tillbaka till och blir en källa för information 
där man kan följa sin process, förändring och utveckling. Loggboksskrivandet ger möjlighet till 
reflektion och fördjupad förståelse och underlättar genomförande av nästkommande aktioner 
(Bjørndal, 2005). Det är först genom reflektionen ny kunskap kan genereras om vad som sker i den 
egna praktiken (Rönnerman, 2012). Reflektion genomfördes även genom diskussioner tillsammans 
med klasslärarna. En målsättning var att reflektera i nära anslutning till de genomförda aktionerna, 
för att få mer nyanserade och djupare reflektioner. En reflektion där man bjuder in andra deltagare 
är betydelsefull, eftersom det kan bidra till ett utökat lärande (Bjørndal, 2005).  

3.4 Reflektera 
Analysprocessen är aktionsforskningens kärna och en viktig del för att kunna förstå och förbättra 
praktiken (Rönnerman, 2012). Utgångspunkten för analysen har varit videoupptagningar. Analysen 
påbörjades med att titta igenom videoupptagningar och därefter transkriberades det videoinspelade 
materialet vilket resulterade i 60 minuter och nio sidor. Kommunikationen framträder på ett 
tydligare sätt när man transkriberar video till skrift eftersom det blir lättare att urskilja mönster 
(Bjørndal, 2005).  

Första gången transkripten lästes igenom fördes inga anteckningar och inga egna tolkningar gjordes. 
Transkripten lästes sedan återigen, denna gången med syfte att skapa en helhet och för att hitta 
mönster för att förstå det insamlade materialet. Studien har utgått från en deduktiv ansats som enligt 
Bryman (2011) innebär att utgå från teori med specifika begrepp och omsätta det till något som går 
att undersöka. Det teoretiska ramverk som användes för analysarbetet var begrepp utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Dessa begrepp var: appropriera, stöttning och utvecklingszon. 
Begreppet appropriera innebär enligt Säljö (2005) att eleven tar till sig och bli förtrogen med ny 
kunskap. I vår studie analyserades begreppet appropriera utifrån om eleverna blivit förtrogna med 
ett nytt naturvetenskapligt begrepp eller fenomen. De två andra sociokulturella begreppen har 
förklarats i bakgrunden. Dessa tre begrepp valdes för att förhålla oss till syftet med studien som var 
att undersöka hur samspel och muntlig kommunikation mellan elever, genom ett undersökande 
arbetssätt, kan stötta elevernas förståelse i kemi. En kvalitativ innehållsanalys gjordes, som enligt 
Bryman (2011) är när man söker efter mönster och skapar kategorier. Färgkodning användes för att 
markera likartade mönster som besvarade vår forskningsfråga, därefter skrevs kategorier ner på 
post-it lappar. Den text som inte markerades i någon speciell färg sorterades bort. Genom att välja 
och välja bort har en reducering genomförts i analysen (Rennstam & Wästerfors, 2011). De 
kategorier vi slutligen kom fram till var: eleverna samtalar genom att använda vardagsspråket, 
eleverna samtalar med och om begrepp, eleverna använder hypoteser och eleverna associerar till 
egna erfarenheter. Nästa steg i analysprocessen var att utifrån varje kategori välja citat som skulle 
inkluderas i resultatet. De citat som valdes representerade ett återkommande mönster för kategorin. 
Därefter valdes även citat som tydligt visade på skillnader inom varje kategori. Därefter 
analyserades citaten utifrån de sociokulturella begreppen vi redovisade ovan. Det vi analyserade 
utifrån citaten var hur elevernas uttryckssätt kunde stötta de övriga eleverna i gruppen att tillägna 
sig nya naturvetenskapliga begrepp och fenomen och om de kunde nå sina närmaste 
utvecklingszoner med stöd av varandra. 
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3.5 Etiska aspekter  
Aktionsforskningen följer strikt vetenskapsrådets individskyddskrav, som består av fyra 
forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informations- och samtyckesblanketter till elevernas 
vårdnadshavare skickades ut i början av arbetsområdet för att få deras godkännande om elevernas 
medverkan (se bilaga E). Blanketten tillhandahöll ett flertal avancerade begrepp, därför såg vi 
vikten av att skicka med en extra bilaga som förklarade de svåra begreppen eftersom majoriteten av 
vårdnadshavare har svenska som andraspråk. För att nå ut till varje elevs vårdnadshavare översattes 
även blanketten till arabiska. Vi tydliggjorde även för eleverna att det är frivilligt att delta och att de 
kunde avbryta sin medverkan under studiens gång. Deltagarnas uppgifter har behandlats 
konfidentiellt genom att vi har använt oss av fiktiva namn för att dölja personliga uppgifter. All 
information är konfidentiell, vilket innebär att alla uppgifter hålls inom forskargruppen och 
handledare. Nyttjandekravet förhåller vi oss till genom att uppgifter om personer endast används för 
forskningsändamål i denna studie. Den insamlade empirin kommer förstöras efter genomfört arbete 
eftersom empirin inte bör förvaras för länge (Bryman, 2011).  

I studiens klasser blev det ett bortfall av 8 elever i den ena klassen och 10 i den andra som inte fick 
medverka i studien. Dessa elever har blivit inkluderade i arbetet genom att ha fått arbeta i egna 
grupper, men de har inte bidragit till resultatet. Det var viktigt att alla blev delaktiga i 
undervisningen för att ingen skulle känna sig exkluderad. Vi valde även att genomföra 
videodokumentationen i grupprum för att försäkra oss om att enbart de 28 elever som fått tillåtelse 
att vara med i studien blev dokumenterade.   

3.6 Trovärdighet 
I denna del följer en diskussion kring studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

Både eleverna och klasslärarna har involverats i aktionsforskningsprocessen. Vi har, genom att låta 
eleverna skriva en tankekarta, kunnat utgå ifrån elevernas intresse. Eleverna har även fått redovisa 
förslag på hur de vill arbeta med arbetsområdet, vilket vi har tagit hänsyn till vid planering och 
genomförande av undervisning. Tillsammans med klasslärarna fördes en dialog där vi gemensamt 
kom fram till ett utvecklingsområde utifrån vad de vill förändra i sin egna praktik. Diskussioner har 
även förts om gruppkonstellationer och val av experimentinnehåll vid aktionsstillfällena. Vid 
aktionsforskning eftersträvas en demokratiskt arbetsform, där det är viktigt att föra en dialog kring 
vad som ska studeras och hur detta ska studeras tillsammans med studiens deltagare (Folkesson, 
2012). Genom att alla deltagare har varit involverade i studien har vi tagit hänsyn till kriteriet 
demokratisk validitet.  

Vi har under arbetets gång granskat och ifrågasatt studiens innehåll i relation till syfte och 
frågeställning för att erhålla stringens i vår forskning. Vi har kontinuerligt reflekterat och kritiskt 
granskat val av teorier, tillvägagångssätt, empiriredovisning samt vår tolkning av resultatet för att 
kunna besvara forskningens syfte och frågeställning. Genom detta arbetssätt har vi förhållit oss till 
det Anderson, Herr och Nihlen (2007) kallar processvaliditet. Video som dokumentationsverktyg 
anses styrka studiens trovärdighet eftersom samma händelse kan ses flera gånger och empirin kan 
därför granskas noggrant. Däremot poängterar Bjørndal (2005) att video som dokumentationsform 
inte ger en sann kopia av verkligheten då den endast är en representation av verkligheten som vi 
därefter tolkar, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Vid analysprocessen användes färgkodning 
för att utifrån empirin få syn på olika kategorier. Denna analysmetod hjälpte oss att synliggöra 
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likheter och skillnader mellan kategorierna samt inom varje kategori. Detta tillvägagångssätt anses 
ha varit fördelaktigt för att få ett pålitligt resultat eftersom vi eventuellt inte hade uppmärksammat 
dessa olikheter och skillnader i empirin, vilket hade påverkat utfallet av resultatet. Enligt 
Denscombe (2009) ökar trovärdigheten för studien när citat finns med i resultatet, eftersom läsaren 
kan bilda sig en egen uppfattning om rimligheten i studiens antaganden. Vi har utifrån relevant 
empiri som besvarar syfte och forskningsfråga, synliggjort citat från transkripten, vilket vi anser 
styrker studiens trovärdighet. Vi har analyserat citaten med en deduktiv ansats, vilket kan ha 
påverkat tolkningen av vårt insamlade material. Våra förutbestämda begrepp har påverkat studiens 
resultat, och resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om vi låtit empirin styra tolkningen.   

Aktionsforskning är kritiserad för att den kunskapbildning som skapas är praktikbunden och har en 
begränsad giltighet utanför den egna kontexten (Folkesson, 2012). Valet av aktionsforskning som 
ansats kan därför ha påverkat studiens externa validitet (Anderson et al. 2007). Däremot skriver 
Rönnerman (2012) att aktionsforskning kan inspirera andra verksamheter, vilket är vår intention 
med denna studie. Empirin är hämtad från två skolor, av två olika forskare vid ett flertal 
aktionstillfällen och aktionerna är planerade utifrån tidigare forskningsresultat. Detta anser vi 
styrker studiens externa validitet. Å andra sidan bör valideringsfrågan överlämnas till den som själv 
önskar generalisera resultaten, då det är upp till var och en att bedöma likheter utifrån sin egna 
kontext (Folkesson, 2012). Ansvaret forskaren har är att ge tillräckligt beskrivande data för att 
någon ska kunna bedöma likheter och skillnader (Anderson et al. 2007). Vi har utifrån 
analysprocessen där vi kategoriserat vår data, redovisat relevant empiri i resultatdelen som svarar på 
syfte och forskningsfråga samt givit en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt, vilket möjliggör 
för läsaren att bedöma om studiens resultat är överförbar till egen praktik.  

Under aktionsforskningen intog vi olika roller som Hansson (2003) nämner kan vara problematiskt, 
eftersom de olika rollerna ibland är otydliga och svåröverskådliga. Det är viktigt att kommunicera 
med alla inblandade parter för att klargöra de olika forskarrollerna och för att erhålla ett ömsesidigt 
samarbete där kunskapsutveckling sker i dialog med aktörerna skriver författaren. Docherty (1976, 
refererad i Hansson, 2003) nämner sju olika roller en aktionsforskare kan inta: försäljare, pådrivare, 
konsult, advokat, samtalspartner, rapportör och forskare. Den första rollen vi intog var försäljare 
genom att föreslå det undersökande arbetssättet som arbetsmetod för att utveckla 
kemiundervisningen, med utgångspunkt från praktikernas problemområde. Pådrivarrollen har vi 
intagit under hela forskningsprocessen, genom att styra upp tid för reflektion tillsammans med 
aktörerna. Denna roll har även fungerat för att bibehålla elevernas nyfikenhet och entusiasm för 
både arbetsområdet och utförandeformen. Vi har även reflekterat tillsammans med studiens 
deltagare, vilket gör att vi fungerat som samtalspartners. Slutligen har även forskarrollen intagits 
vid den systematiska dokumentationen, analysarbetet och sammanställningen av resultatet för 
studien. Under aktionerna var tanken att vi skulle hålla oss utanför samtalet. Däremot upplevde vi 
att eleverna behövde en fråga att samtala utefter, vilket medförde att vi intog rollen som 
samtalsledare. Frågorna vi använt oss av har varit autentiska vilket gjorde att eleverna var aktiva 
under samtalet och fick möjlighet att reflektera, pröva och undersöka. Resultatet för studien blev 
mer trovärdigt eftersom det var elevernas kunskaper som synliggörs under samtalet. Vi upplevde det 
problematisk när vi under aktionerna intog två motsatta roller, samtalsledare och forskare. Det var 
svårt att hålla tillbaka forskarrollen i dialogen med eleverna eftersom vi hade vår forskningsfråga i 
åtanke under samtalet. Detta medförde möjligtvis att vi styrde samtalet mot våra föreställningar om 
vad eleverna skulle kunna om ämnet.   
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4. Resultat och analys 
I följande del kommer vårt resultat från analysen att presenteras. Resultatet kommer presenteras i 
följde underrubriker: eleverna samtalar genom att använda vardagsspråket, eleverna samtalar med 
och om begrepp, eleverna använder hypoteser och eleverna associerar till egna erfarenheter. 
Analysen har genomförts utifrån de sociokulturella begreppen: appropriera, stöttning och 
utvecklingszon. Varje citat är analyserat utifrån dessa tre begrepp. Begreppet appropriera 
analyserades genom att studera hur eleverna använde och förklarade de naturvetenskapliga 
begreppen, samt om eleverna kunde använda begreppen för att redogöra för andra kontexter utöver 
den kontext de befann sig i för stunden. Begreppet stöttning analyserades genom att observera hur 
elevernas muntliga kommunikation ansågs kunna vara till en hjälp för eleverna i gruppen att nå sina 
närmaste utvecklingszoner. Begreppet utvecklingszon analyserades genom att se om eleverna fick 
möjlighet att befinna sig i sina utvecklingszoner under samtalet. Vi analyserade vad som gjorde att 
eleverna kunde befinna sig i sina utvecklingszoner samt vilket stöd som hade behövts om eleverna 
inte nådde sina närmaste utvecklingszoner. 
  
4.1 Eleverna samtalar genom att använda vardagsspråket  
Eleverna samtalar om kemi med sitt vardagsspråk visar analysen. Vardagsspråk innebär att eleverna 
använder begrepp som de har en vardaglig förståelse kring, som synonymer för de 
naturvetenskapliga begreppen. Vardagsspråket användes separat eller i kombination med det 
naturvetenskapliga språket. Eleverna fick under första aktionen genomföra ett experiment som läxa, 
där de satte ett glas i frysen och ett glas i rummet. Under samtalet, efter experimentgenomförandet, 
förklarade Malin och Ylva med ett vardagligt språk, vad de var som hände med de två glasen. 

Malin: Jag tror eller jag tror jag vet att det ena glaset i kylen har blivit större och det andra som är ute 
har torkat ut. Tror jag.  
Ylva: Det glaset i vad heter det frysen blev till is och den som var i mitt rum torkade ut. 

Malin avslöjade under samtalet att hon inte genomfört experimentet hemma, därav använde hon sig 
av en hypotes för att förklara vad hon trodde hände med de två glasen. Hennes förklaring tyder på 
att hon genomfört experimenten tidigare då hon vet att vatten blir större när det blir till is och att 
vatten som får stå ett tag försvinner från glaset. Ylva, som har genomfört experimentet, använde en 
likadan förklaring för att redogöra vad som hände med hennes glas som stod i rummet. Deras 
förklaringar visar inte att de förstått fenomenet utan enbart vad de iakttagit. Eleverna befinner sig på 
samma kunskapsnivå i och med att de använder sig av samma språk. Eftersom eleverna använde sig 
av ett vardagligt språk tolkas det som att eleverna inte har approprierat de naturvetenskapliga 
begrepp som förklarar fenomenet. Det kan också tolkas som att eleverna inte vet vilket språk de 
förväntas använda och skulle kunnat använda de korrekta begreppen om de fått en utmanande fråga. 
Dialogen blir inget stöd för den övriga gruppen att appropriera begrepp eftersom de inte får 
fenomenet förklarat med det korrekta naturvetenskapliga begreppet. Å andra sidan har alla elever 
erfarit fenomenet, när vattnet torkar ut, vilket innebär att det vardagliga språket kan stötta eleverna 
att förstå fenomenet. För att Malin och Ylva skulle kunna nå sina närmaste utvecklingszoner hade 
de behövt bli ifrågasatta och utmanade av en kompis eller samtalsledare om vad eleverna menar 
med sin formulering.     

Utifrån analysen uppmärksammas att eleverna använde sig av vardagsspråk när de ska förklara ett 
fenomen men kan med stöd från en som besitter mer kunskap komma fram till ett 
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naturvetenskapligt begrepp för fenomenet som inträffar. I följande citat samtalade eleverna kring 
experimentet där de kokade is.  

Samtalsledare: Nu är det ju inget vatten kvar i kastrullen. Hur kommer det sig vart tar vattnet vägen då?  
Allan: det blev till ånga.  
Hanna: Och det blev till luft.  
”Fnitter”  
Samtalsledare: Hur kan det bli till luft då?  
Hanna rycker på axlarna. 
Samtalsledare: Om ni tänker på isägget vi gjorde. Vad hände med isägget?  
Hanna: Det avdunstade.  
Samtalsledare: Ja, det avdunstade. Vad händer när något avdunstar?  
Allan: Det blir till ånga.  

Eleverna inledde med att förklara fenomenet genom att använda begrepp de tillämpar i vardagliga 
kontexter. Eleverna visar att de besitter kunskap om fenomenet eftersom de kan berätta var vattnet 
tar vägen med vardagsspråket. När samtalsledaren generaliserade till ett annat experiment som 
eleverna erfarit, där samma fenomen inträffade, kunde Hanna använda det naturvetenskapliga 
begreppet för fenomenet. Även Allan visade en förståelse för begreppet när en hänvisning till 
experimentet “isägget” gjordes. Vi tolkar det som att eleverna inledningsvis har förstått begreppet 
avdunsta associerat till en specifik kontext, ”isägget”. Däremot anses de inte ha approprierat 
begreppet eftersom de inte självständigt kan använda sig av det i samtalet, för att förklara 
fenomenet i en annan kontext. Samtalsledaren stöttade eleverna till att de kunde befinna sig i sina 
utvecklingszoner genom att hänvisa till en annan kontext i kombination med en utmanande fråga. 
Eleverna fick då möjlighet att reflektera över det naturvetenskapliga begreppet för fenomenet samt 
få förståelse för att begreppet inte är kontextbundet. Under de två experimenten sker 
avdunstningsprocessen olika snabbt. Det första experimentet, isägget, som samtalsledaren 
hänvisade till, tar det flera dagar för vattnet att avdunsta, jämförelsevis mot ”koka is”-experimentet 
där avdunstningen sker på några minuter. Skillnaden på hur fort vattnet avdunstar under de två 
experimenten kan ha betydelse för hur eleverna tolkat begreppet. Eleverna kan ha förstått begreppet 
i förhållande till att det är en lång process och att de därför inte använder begreppet i ett 
sammanhang där fenomenet inträffar mycket snabbare. Samtalet där eleverna inledningsvis använde 
sig av det vardagliga språket, men blev utmanade till att använda det naturvetenskapliga språket kan 
fungera som ett stöd för de övriga eleverna att appropriera begreppen, genom att de fick höra 
fenomenet förklaras på ett språk de kan relatera till samt höra motsvarigheten inom det 
naturvetenskapliga språket.   

Analysen synliggör att eleverna samtalade felaktigt kring fenomen med vardagsspråket. Samspelet 
mellan eleverna ledde, i flertalet fall, till att alla i gruppen kommunicerade om samma 
missuppfattning. I citatet nedan uttryckte sig Samuel och Erik felaktigt kring ett fenomen. 

Samuel: Mitt vatten i rummet blev till luft för att vad heter det det blev för varmt för vattnet.  
Erik: Mitt blev också för varmt för vattnet. 

Detta exempel visar att Samuel besatt förståelse för fenomenet när vatten avdunstar då han kunde 
förklara att vattnet inte försvinner utan blir till luft. Däremot uttryckte han sig felaktigt kring att 
fenomenet blir till luft för att det är för varmt. Erik fortsatte med att även han beskriva fenomenet 
avdunsta med vardagsspråk och att det avdunstar på grund av värme. Det tyder på att han 
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påverkades av Samuels uttryckta missuppfattning. Utan den muntliga kommunikationen mellan 
eleverna hade förmodligen inte Erik uttryckt sig på samma sätt. När eleverna samtalar felaktigt 
kring fenomen är det viktigt att pedagogen eller en kunnigare kamrat ger stöttning i samtalet, 
genom att ge direkt återkoppling och korrigera eller ifrågasätta genom att ställa en utmanade fråga 
där eleverna måste få reflektera kring sitt påstående. På så sätt blir eleverna också utmanande att 
befinna sig i sina utvecklingszoner. I detta avseende uteblev en direkt frågeställning, vilket tolkas 
som att eleverna aldrig fick möjlighet att befinna sig i sina utvecklingszoner. Om eleverna besitter 
missuppfattningar kring naturvetenskapliga begrepp eller fenomen får de också svårigheter att 
appropriera begrepp. I detta fall uppfattade eleverna att vatten enbart avdunstar när det är varmt, 
vilket tolkas som att de inte kan använda det naturvetenskapliga begreppet i de kontexter när vatten 
avdunstar utan att värme tillförs.  

Sammanfattningsvis tillämpar eleverna vardagsspråket istället för att använda det 
naturvetenskapliga språket. Eleverna visar att de besitter förståelse för olika fenomen med hjälp av 
vardagsspråket. Utifrån vardagsspråket kan eleverna, med stöd av en mer kunnig, komma fram till 
de korrekta naturvetenskapliga begreppen, vilket anses kunna stötta eleverna att appropriera de 
naturvetenskapliga begreppen och nå sina närmaste utvecklingszoner. Utan stöttning, om eleverna 
kommunicerar felaktigt kring fenomen, kan missuppfattningen bli ett hinder för eleven att 
appropriera begrepp och nå sin närmaste utvecklingszon.   

4.2 Eleverna samtalar med och om begrepp 
I samtalen använde eleverna sig av naturvetenskapliga begrepp, för att beskriva och förklara 
fenomen. De naturvetenskapliga begreppen användes på olika sätt, i vissa sammanhang nämndes 
begreppen och i vissa fall tillkom en förklaring för begreppen. De naturvetenskapliga begreppen 
eleverna använde sig av under aktionerna var fast form, flytande form, gasform, avdunstning, 
kondens, smältning och vattenmolekyl.  

I nedanstående citat frågade samtalsledaren eleverna vilka faser som synliggjordes under 
experimentet. Malin och Jonas svarade på frågan genom att använda sig av några 
naturvetenskapliga begrepp som synliggjordes under experimentet.  

Samtalsledaren: Vilka faser fick vi syn på?  
Malin: Fast, flytande och gas.  
Jonas: Först var det is sen smälte det och så gick det till flytande form sen när vattnet kokade och sen så 
blev det gas sen så avdunstade vattenmolekylerna till glaset.  

I samtalet kan samtalsledarens fråga ha fungerat som ett stöd för Malin och Jonas eftersom 
samtalsledaren tydliggjorde vilket språk eleverna förväntades använda när de skulle förklara 
experimentet. Malin och Jonas använde de korrekta naturvetenskapliga begreppen för att förklara 
experimentets händelser. Däremot vet vi inte om eleverna har approprierat begreppen, eftersom det 
inte framgår om eleverna kan använda begreppen för att förklara samma fenomen i en annan 
kontext. Jonas redogjorde även att när vattnet kokade blev det gas, vilket i denna kontext blir riktigt, 
men det kan också tyda på en möjlig missuppfattning, att vatten enbart avdunstar när det kokar. 
Genom att Malin uttryckte vattnets tre faser i den korrekta ordningsföljden för experimentets 
händelseförlopp kan detta kan ha fungerat som ett stöd för Jonas när han tog över ordet och fortsatte 
förklara händelseförloppet mer utförligt genom att använda och förklara begreppen. Jonas 
hänvisade till experimentet när han i korrekt ordningsföljd förklarade vad som hände, vilket kan ha 
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stöttat de övriga eleverna i gruppen. Vi kan inte ta för givet att Jonas befann sig i sin 
utvecklingszon, däremot kan de andra gruppmedlemmarna möjligen, genom Jonas förklaring, nå 
sina närmaste utvecklingszoner. Utifrån Jonas begreppsanvändning, kan övriga elever i gruppen 
eventuellt tillägna sig begreppen och vid nästa tillfälle själva använda sig av dem.  

Till skillnad från föregående samtal förklarade Iris ett fenomen genom att hon använde sig av olika 
förklaringsstrategier samt att hon förklarade fenomenet utan hänvisning till det specifika 
experimentet. Iris blev utmanad genom att samtalsledaren ställde utmanande frågor. 

Samtalsledaren: Vad hände med glaset vi satte över kastrullen?  
Iris: Det blev kondens.  
Samtalsledaren: Vad är kondens för något?  
Iris: Det är ånga som blir till vattendroppar eftersom det är kallt. 

Iris inledde med att använda det naturvetenskapliga begreppet för att beskriva fenomenet som 
syntes på glaset. Samtalsledaren utmanade Iris till att använda en annan förklaringsstrategi genom 
att ställa en följdfråga. Dialogen utmanade Iris till att omformulera sin kunskap så att övriga elever i 
gruppen kunde förstå, vilket tolkas som att Iris i denna stund befann sig i sin utvecklingszon. Iris 
förklarade hur kondens bildas med vardagsspråket och hon beskrev fenomenet generellt utan att dra 
paralleller till den specifika händelse som inträffade under experimentet. Detta tolkas som att Iris 
har approprierat begreppet kondens, eftersom hon kan förklara fenomenet övergripande utöver den 
kontext som hon befinner sig i för stunden. Iris variation i språkanvändningen anses kunna vara ett 
stöd för de övriga eleverna att förstå och kunna appropriera begreppet kondens.  

Analysen visar även att eleverna besatt förståelse för fenomen men kunde inte självständigt använda 
de naturvetenskapliga begreppen för att förklara fenomenet, vilket följande citat visar. 

Frida: Och det blir imma på glaset. 
Samtalsledaren: Vad är imma för något?  
Erika, Frida, Simon: Det är vatten. Det är små vattendroppar.  
Samtalsledaren: Kom ni ihåg det där begreppet som man kunde använda när det bildas små 
vattendroppar?  
Terese: Jag kommer inte ihåg. 
Jack: Jag kommer ihåg.  
Samtalsledaren: Ni får tänka lite.  
Jack: Kondens. 
Terese, Simon: Just de! 

Eleverna iakttog att det bildades imma och vid följdfråga från samtalsledaren visade samtliga elever 
förståelse för vad imma är, genom att förklara vardagsbegreppet med andra ord. Utifrån 
vardagserfarenheter är eleverna troligtvis bekanta med fenomenet som inträffar när det bildas små 
vattendroppar. Å andra sidan kan eleverna fått kännedom om vad imma är genom att de, under 
experimentet, fick känna i glaset och konstaterade att det blev blött på handen, och drog slutsatsen 
att imma består av vatten. Det naturvetenskapliga begreppet för fenomenet användes inte av 
eleverna vilket tyder på att de inte approprierat begreppet kondens, för att kunna använda det i 
samtalet. Å andra sidan kan eleverna ha approprierat begreppet men samtalar med vardagsspråket 
för att redogöra vad som hände, då de inte vet vilket språk samtalsledaren förväntade sig att 
eleverna skulle använda. När samtalsledaren frågade efter begreppet för fenomenet, kom en elev på 
det efter betänketid, och övriga elever instämde att de kände till begreppet. Detta tolkas som att 
Jack befann sig i sin utvecklingszon eftersom han, med stöd från samtalsledaren, kunde komma 
fram till det korrekta begreppet för fenomenet. Dialogen visar tydligt att även Terese befann sig i 
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sin utvecklingszon eftersom hon inledningsvis inte kunde det naturvetenskapliga begreppet för 
fenomenet, men en kunnigare kamrat satte ord på begreppet. Terese uttryckte att begreppet var 
igenkännande, vilket möjligen kan leda till att Terese kommer kunna använda begreppet kondens på 
egen hand nästa gång.  

Summeringen av denna kategori är att eleverna pendlar mellan att använda vardagsspråk och 
naturvetenskapligt språk, vilket kan bero på att eleverna inte vet vilket språk de förväntas använda 
sig av i sammanhanget. När samtalsledaren ställer frågor tydliggörs vilket språk eleverna bör 
använda, vilket resulterar i att eleverna försöker använda det naturvetenskapliga språket. När 
språken används i kombination med varandra anses det kunna stötta eleverna att kunna tillägna sig 
begrepp eftersom de får begreppen förklarade på olika sätt, med olika variation av komplexitet.   

4.3 Eleverna använder hypoteser  
Utifrån analysen synliggörs det att eleverna samtalar kring hypoteser, vilket innebär att eleverna 
förutspår vad de tror kommer hända innan genomförandet av ett experiment. Elevernas hypoteser 
uttrycks både genom vardagsspråk och naturvetenskapligt språk, vilket gör att fler elever får större 
förståelse för fenomen.  

I samtalet inför experimentet där eleverna skulle “koka is”, uttryckte Jacob vad han tror kommer 
hända och övriga elever i gruppen höll med Jacob.  

Jacob: Jag tror att först kommer isen smälta och sen kommer den avdunsta till gasform.  
Fia: Det tror jag också.  
Simon: Jag med.  
Ella: Jag med. 

När Jacob beskrev sin hypotes för det kommande experimentet, använde han sig av 
naturvetenskapliga begrepp i en korrekt ordningsföljd. Detta tyder på att Jacob kan ha approprierat 
både begrepp och fenomen eftersom han kan redogöra för ett experiment innan det är genomfört. 
Däremot vet vi inte om kontexten är ny för Jacob och kan därför inte avgöra om Jacob har 
approprierat begreppen. Det kan vara ett stöd för alla elevers lärande att få höra begreppen 
användas inför ett experiment, eftersom de under experimentgenomförandet får möjlighet att 
associera de begrepp som användes i hypotesen, till händelserna som inträffar under experimentet. 
Genom att eleverna har fått höra begreppen, samt se fenomenen, kan göra att eleverna kan använda 
begreppen i det efterföljande samtalet. Jacobs begreppsanvändning kan fungera som ett stöd för de 
övriga eleverna, att kunna tillägna och appropriera begreppen. Å andra sidan anses att samtalet 
under och efter genomförandet ger eleverna större stöd eftersom eleverna kan relatera begreppen till 
det konkreta experimentet. Till skillnad från ovanstående citat, där Jacob ställde en hypotes med 
korrekta begrepp i den riktiga ordningsföljden, ställdes även hypoteser som innehöll fåtal begrepp 
som användes i felaktig ordningsföljd vilket synliggörs i nedanstående citat. Eleverna får i detta fall 
inte samma förförståelse för vad som kommer inträffa under experimentet eftersom de inte har fått 
höra eller använda begreppen innan experimentet. 

Samtalsledaren: Vi ska lägga en isbit i kastrullen och sätta på värmen. Vad tror ni kommer hända?  
Harry: Jag tror isen kommer smälta.  
Malin: Bli till gas.  
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Anna: smälta.  
Anna: Ja den kommer smälta.  
Harry: Gas och smälta.  

I vårt insamlade material observerades att eleverna samspelar på olika sätt. Nästkommande citat 
visar hur elever tillsammans fick fram en hypotes. 

Samtalsledare: Kommer det att hända något mer än att isbiten smälter? 
Jack: Jag tror att den kommer avdunsta.  
Lina: Vad tror du Terese? 
Terese: Att den kommer gå bort.  
Malin: Jag vet inte. Det kommer börja smälta.  
Ylva: Den kommer bara smälta 
Jack: Det kommer smälta och avdunsta. 
Malin: Nej, nej, jag vet. Det kommer komma vad heter det, gas.  
Ylva: Ja.  
Jack: Jag tror det kommer smälta och avdunsta.  
Jack: Det kommer bli kondens.  

I samtalet tog eleverna hjälp av varandra för att bygga en gemensam hypotes som sträckte sig över 
hela experimentet. Det blir synligt att kommunikationen stöttar eleverna till att framföra en mer 
omfattande och komplex hypotes. I exemplet ovan observerades att hela gruppen blev en tillgång 
vid hypotesställningen, eftersom eleverna använde sig av varandras kunskaper. I samtalet 
uppmärksammades att eleverna använde språket på olika sätt för att förklara fenomenen. 
Språkanvändningen varierade där eleverna använde sig både av vardagsspråket och det 
naturvetenskapliga språket. I citatet redogjorde Jack för sin hypotes genom att använda begreppet 
avdunsta. Terese uttryckte därefter “att den kommer gå bort”. Genom att ett fenomen blev förklarat 
både på ett vardagligt och naturvetenskapligt språk, blev eleverna stöttade till att förstå fenomenet 
och befinna sig i sina utvecklingszoner. Repetition och variation i språkanvändningen kan fungera 
som ett stöd för eleverna att appropriera ett nytt begrepp eller fenomen. 

Sammanfattningen av denna kategori är att hypotesställningen möjliggör att eleverna får de 
naturvetenskapliga begreppen repeterade genom att samtala både före, under och efter 
experimentet. Hypotesen stöttar eleverna genom att de får höra kamraterna använda begreppen 
innan experimentgenomförandet, därefter synliggörs begreppen för att avslutningsvis samtala med 
begreppen i relation till experimentet.  

4.4 Eleverna associerar till egna erfarenheter  
Eleverna samtalar genom att associera det de praktiskt erfar under experimentet till egna 
vardagserfarenheter. Associationerna eleverna gjorde skilde sig åt. Alla elever erbjöds en slags 
stöttning till att förstå den adekvata händelsen, genom att eleverna använde andra kontexter som 
motsvarighet för att förklara fenomenet som observerades genom experimentet.   

I följande utdrag, under experimentet ”koka is”, gjorde Hanna en association mellan experimentet 
och tidigare undervisningsinnehåll.  

Hanna: Det blir imma. Det blir kondens. Jag vet exakt hur det går till. Vattnet..  
Jonas: Det avdunstar.  
Hanna: Jag skulle precis förklara, som igår på den filmen. Vattnet går bort.  
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Hanna inledde samtalet med att beskriva experimentet med att det blir imma och kondens. Därefter 
avbröt Jonas och uttryckte att det avdunstar, vilket Hanna sedan associerade till innehållet eleverna 
hade sett på filmen dagen innan. Hannas association visar att hon har approprierat begreppet 
avdunsta, eftersom hon kunde använda det för att förklara samma fenomen i två olika kontexter. 
Hannas association kan fungera som ett stöd för de övriga eleverna i gruppen att få förståelse för det 
naturvetenskapliga begreppet, då även de får förklarat att ”avdunsta” inte är kontexbundet, utan kan 
förekomma i flera olika sammanhang. Både Hannas association samt att hon använde det 
naturvetenskapliga språket och det vardagliga språket i kombination för att förklara fenomenet, 
anses fungera som en stöttning, eleverna får begreppet och fenomenet förklarat på ett språk de kan 
förstå. För att Hanna skulle få möjlighet att nå sin närmaste utvecklingszon, hade samtalsledaren 
eventuellt behövt ställa en utmanande fråga, där Hanna kunde tvingas försöka förklara vad som 
hände på filmen med det naturvetenskapliga språket, vilket också anses hade stöttat de övriga 
eleverna än mer.   

Under samtalet kopplade Malin ihop ”koka is”- experimentet med vattnets kretslopp. Hon använde 
sig av en association för att förklara fenomenet.   

Jonas: Först var det is sen smälte det och så gick det till flytande form sen när vattnet kokade och sen så 
blev det gaas. sen så avdunstade vattenmolekylerna till glaset.  
Malin: och blev till ett moln.  
Jonas: och det blev till imma.  
Malin: nej ett moln.  
Samtalsledare: Hur menar du då Malin?  
Malin: Att det kan sväva upp ett moln, det är där som rök. Typ som när man är i en bastu och 
vattenmolekylerna skakar på varandra, skaka skaka skaka tror jag. ”Skakar med kroppen”. 

Jonas förklarade experimentets händelseförlopp med ett korrekt naturvetenskapligt språk. Malin 
visade att hon erhöll hög förståelse kring fenomenet genom att hon gjorde associationer från 
experimentet till en annan mer komplex situation. Röken som visualiserades under experimentet 
kan ha medverkat till att Malin kunde se kopplingen till ett moln, eftersom rök och moln liknar 
varandra. Hon blev även blöt på handen när hon kände i glaset och vidare i samtalet berättade hon 
att regn och snö kommer ifrån molnen, vilket också anses haft inverkan till att Malin kunde göra 
associationen. Efter att Malin redogjort för sin association till molnet, ville samtalsledaren veta vad 
Malin menade genom att ställa en följdfråga. Malin utmanades till att byta förklaringsstrategi och 
befann sig därmed i sin utvecklingszon. Den nya förklaringsstrategin innehöll en ny association till 
en annan kontext, bastun, samt att hon använde sig av kroppsspråket för att förtydliga vad hon 
menade. Hennes olika associationer tyder på att hon approprierat begreppet avdunsta, samt förstår 
helhetsperspektivet för vad fenomenet innebär. Dessa olika associationer Hanna gör, tolkas som att 
gruppen blir stöttad då eleverna får fenomenet förklarat utifrån flera sammanhang, vilket kan 
möjliggöra att eleverna får kännedom om att fenomenet inte är kontextbundet, utan förekommer i 
vår omvärld. Till exempel kan kopplingen till bastun ses som ett stöd för de elever som kan relatera 
till den kontexten utifrån vardagserfarenheter och på så sätt appropriera begreppet och befinna sig i 
sin utvecklingszon.  

Sammanfattningsvis anses elevernas associationer till andra kontexter stötta elevernas förståelse för 
både naturvetenskapliga begrepp och fenomen, genom att de får höra begreppen användas i 
meningsfulla kontexter, som eleverna eventuellt kan relatera till utifrån vardagserfarenheter.    
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5. Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur samspel och kommunikation mellan elever, genom ett 
undersökande arbetssätt, kan stötta elevers förståelse i kemi. Utifrån syftet ställdes frågan: Hur 
samtalar elever i årskurs tre om kemi med stöd av experiment? Studiens centrala slutsats är att 
samtalet mellan eleverna i meningsfulla kontexter möjliggjorde att eleverna kunde stötta varandra 
till att förstå naturvetenskapliga begrepp och fenomen.  

Utifrån resultatet synliggjordes att eleverna använde både det naturvetenskapliga språket och det 
vardagliga språket vid aktionstillfällena. Anledningen till att eleverna använde sig av det vardagliga 
språket i den naturvetenskapliga kontexten kan ha sin förklaring i det Schoultz (2002) skriver att 
eleverna har svårt för att skilja mellan olika begreppsvärldar där olika kontexter kräver olika språk. 
Resultatet visade att eleverna var osäkra kring vilket språk de förväntades använda sig av under 
aktionerna, då eleverna inledningsvis oftast använde det vardagliga språket men korrigerade till det 
naturvetenskapliga språket när samtalsledaren tydliggjorde förväntningarna, genom att ställa frågor 
som inriktades mer mot att eleverna skulle namnge fenomenen med korrekt begreppsanvändning. 
Eleverna stöttades och blev hjälpta av varandra när fenomen och begrepp blev förklarade på flera 
olika sätt med olika grad av komplexitet vilket även Schoultz (2002) belyser. Han menar att det är 
fördelaktigt om eleverna erhåller ett stort utbud av förklaringsmodeller för att kunna växla mellan 
olika förklaringar beroende på vilken kontext eleverna befinner sig i. Vi anser därför att 
vardagsspråket måste erhållas i undervisningen till viss del, precis som Schoultz (2002) 
uppmärksammar. Som lärare måste det finnas en balansgång mellan användningen av 
vardagsspråket i kombination med det naturvetenskapliga språket för att synliggöra skillnaderna 
mellan en vardaglig förståelse och en vetenskaplig förståelse kring ett begrepp (Säljö och 
Wyndhamn, 2002; Areskoug et al. 2015). Läraren kan inte enbart presentera ett abstrakt begrepp, 
utan läraren måste ge eleverna verktyg för hur begreppet kan användas och förstås. Det kan göras 
genom att läraren använder det naturvetenskapliga språket i meningsfulla kontexter, till exempel i 
samband med ett experiment. Eleverna får då förståelse för när det naturvetenskapliga språket bör 
användas samt hur begreppen kan tolkas.   

Resultatet visade att eleverna behövde relatera ett naturvetenskapligt begrepp till flera kontexter, för 
att kunna appropriera begreppet och få förståelse för att begreppet inte är kontextbundet. Eleverna 
samtalade genom att associera till andra kontexter utifrån vardagserfarenheter samt tidigare 
undervisningsinnehåll, vilket eleverna kunde bli hjälpta av för att förstå begrepp och fenomen. De 
experiment som användes under aktionerna var vardagsanknytna, genom att vi använde oss av 
material som finns i elevernas vardag samt visualiserade fenomen som är nära förankrade till 
elevernas erfarenheter. De vardagsanknytna experimentet tolkas som att de möjliggjorde att 
eleverna kunde göra associationer till vardagspraktiken. Detta tyder på att eleverna får förståelse för 
att kemi inte enbart är ett ämne, utan att det finns runtomkring oss i vår omvärld. Löfgren et al. 
(2014) belyser att det är viktigt att undervisningen anknyter till elevernas tidigare erfarenheter och 
intressen för att de ska bli aktiva och engagerade.  

För att kunna appropriera och få förståelse för naturvetenskapliga begrepp måste eleverna träna sig i 
att samtala med det naturvetenskapliga språket i meningsfulla sammanhang, då det inte räcker att 
enbart få den formella definitionen av ett begrepp (Lemke, 1990). Lindahl (2003) belyser vikten av 
att eleverna får möjlighet att använda det naturvetenskapliga språket tidigt, då eleverna i hennes 
studie ansåg att det underlättat kunskapsutveckling, i grundskolans senare år, om de besuttit 
förförståelse kring begreppen. För att få förståelse för begreppen är kommunikationen central (Säljö 
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och Wyndhamn, 2002). Författarna menar att den lärande behöver stöttning för att ta del av en mer 
kompetent persons föreställningar kring begreppet. Vi anser därmed att det är viktigt att eleverna 
ges tillfällen att samtala om naturvetenskapliga begrepp och fenomen i flera olika kontexter i olika 
gruppsammansättningar.  

Muntlig naturvetenskaplig kommunikation möjliggör ett kunskapsutbyte mellan eleverna visade 
resultatet vilket också Williams et al. (2000) poängterar. Resultatet tyder på att alla elever gynnades 
i sin kunskapsutveckling genom den muntliga interaktionen, vilket även Williams et al. (2000) 
skriver att eleverna blir vid ett kommunikativt arbetssätt. Alla elever var inkluderade i arbetssättet 
och kunde följa med oavsett vilken kunskapsnivå de befann sig på. De elever som hade mer 
kunskap kring de fenomen och begrepp som visualiserades under experimenten blev utmanade 
genom att de fick träna på att variera förklaringsstrategier för att den mindre erfarne skulle förstå. 
På så sätt befäster den erfarne eleven djupare förståelse kring begrepp och fenomen, vilket gör att 
eleven minns den inlärda kunskapen längre. Även samtalsledaren utmanade dessa elever med att 
ställa frågor där eleven tvingades att använda språket mer komplext eller byta förklaringsstrategi. 
Den mindre kunnige eleven stöttades i sin förståelse genom att få begrepp och fenomen förklarat på 
flera olika sätt, samt fick hjälp av kompisar som namngav fenomen eleven själv inte behärskade, 
vilket stämmer överens med Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). 
Resultatet visade att flertalet elever befann sig i sina utvecklingszoner under aktionerna, genom att 
ta del av kompisarnas kompetenser för att senare i samtalet kunna använda sig av begrepp 
självständigt och visa förståelse för fenomen, något som de inledningsvis i samtalet inte kunde. 
Samspelet mellan den lärande och den mer kunnige är betydelsefull för båda parter, då den lärande 
ställer frågor och utmanar medan den som undervisar får omformulera sin kunskap för att kunna 
föra den vidare (Williams et al. 2000). Vårt resultat uppmärksammade att  pedagogerna har en 
viktig roll, i samtalen med yngre elever, för att alla elever ska bli utmanade att nå sina närmaste 
utvecklingszoner. För att den kunnigare eleven ska utmanas är det behövligt att pedagogen ställer 
frågor, ger påståenden som inte överensstämmer med det eleven uttrycker samt använda experiment 
som utmanar elevens uppfattningar. Detta eftersom de lärande eleverna inte ifrågasätter den 
kunnigare eleven.   
    
Det uppmärksammades att eleverna, under gruppdiskussionerna, var beroende av samtalsledaren 
som styrde samtalet framåt med att ställa frågor. Detta kan bero på att eleverna mestadels arbetat 
utefter ett induktivt arbetsätt, där praktiska tillämpningar och den språkliga kommunikationen 
mellan eleverna varit i stort sett frånvarande. För att grupparbeten ska bli meningsfulla, att eleverna 
lär av varandra, erbjuder varandra ett kunskapsutbyte och förbättrar kommunikationsförmågan som 
Williams et al. (2000) skriver att grupparbeten möjliggör, krävs det att eleverna får träna sig i att 
samarbeta. För att samtalet ska stötta eleverna till att nå sina närmaste utvecklingszoner, behöver 
eleverna till en början ha en tydlig struktur att diskutera utefter. 

För att få förståelse för de naturorienterade ämnena måste vi kommunicera eftersom kunskap skapas 
i samspel med andra (Jönsson, 2007). Resultatet visade att samspelet möjliggör att eleverna också 
lär sig felaktigt kring begrepp och fenomen genom att delge varandra inkorrekt information kring 
olika naturvetenskapliga företeelser. Under samtalet synliggjordes att eleverna bar på 
missuppfattningar. Detta kom till uttryck när eleverna muntligt skulle förklara händelseförlopp, 
begrepp eller fenomen. Att missuppfattningarna kommer till uttryck muntligt är positivt i den 
bemärkelse om läraren eller en mer kunnig elev bemöter missuppfattningen och korrigerar. 
Areskoug et al. (2015) skriver att elevernas vardagsuppfattningar måste utmanas för att de ska 
kunna utveckla bestående kunskap och utveckla begreppsförståelse. För att kunna utmana eleverna 
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måste läraren ha kännedom om vilka missuppfattningar som finns kring begrepp eller fenomen. 
Problematiken är när eleven besitter missuppfattningar utan att någon fångar upp och rättar. Harlen 
(1996) lyfter att ju längre en elev har en missuppfattning, desto svårare blir det för eleven att ändra 
på sina tidigare uppfattningar, vilket visar sig bland elever i grundskolans senare år, som hindras i 
sin kunskapsutveckling i de naturorienterade ämnena på grund av sina felaktiga förståelser.   

Experiment som arbetsätt möjliggör för eleverna att kunna samtala naturvetenskapligt i ett 
meningsfullt sammanhang vilket Lemke (1990) poängterar är av stor vikt för att eleverna ska kunna 
lära sig det naturvetenskapliga språket och kunna förstå begreppen. Experimentet blev en 
utgångspunkt för de efterföljande diskussionerna vilket bidrog till att alla elever kunde delta i 
samtalet, då de samtalade utifrån samma referensram. När eleverna förklarade vad som hände och 
relaterade till experimentet, kunde alla elever förstå vilken händelse eleven associerade till. På så 
sätt samspelar språket med experimentet och blir ett stöd för den lärande att kunna förstå 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Persson (2006) lyfter att det är viktigt att eleverna erfar 
praktiska tillämpningar för att vid reflektionen kunna relatera de naturvetenskapliga begreppen till 
ett meningsfullt sammanhang. Praktiska arbetssätt är nödvändiga inslag för att en lärandeprocess i 
naturvetenskap ska kunna skapas (Johansson och Wickman, 2013). Resultatet visade även att 
eleverna samtalade med hypoteser. Arbetssättet, där eleverna fick höra begreppen användas, 
observera begreppen i experimenten och slutligen diskutera begreppen vid efterföljande samtal 
gjorde att  begreppen blev meningsfulla för eleverna. Sjöberg (2005) skriver att begreppen måste 
sättas i relevanta sammanhang för att de ska bli meningsfulla och få betydelse för eleverna. Därför 
anses det viktigt att eleverna får möjlighet att samtala med varandra både innan, under och efter 
experiment, för att eleverna ska få möjlighet att tillägna sig begreppen. Även Song och Cheung 
Kongs (2014) studie visar att elevers förståelse för resultatet ökade när de i grupp fick ställa 
hypoteser, experimentera samt göra slutsatser. I ett försök att visualisera de abstrakta fenomenen 
genom experiment, bidrog eventuellt visualiseringen till att eleverna diskuterade felaktigt kring 
fenomen. Om diskussionen uteblir efter ett genomfört experiment kan konsekvensen bli att eleverna 
bär med sig felaktig förståelse kring fenomen (Berg et al. 2007). Det är därför viktigt att erbjuda 
eleverna förklaringar till varför ett fenomen inträffar för att de ska befästa en korrekt förståelse.    

Vi har uppmärksammat att experiment som arbetssätt engagerade och intresserade eleverna. 
Elevernas intresse synliggjordes genom att de efterfrågade fler experiment i kemiundervisningen 
och ville veta vilket material som behövdes för att kunna utföra experimenten hemma. De 
experiment som tillhandahöll häftiga reaktioner engagerade eleverna mest, vilket gavs uttryck för 
under experimentgenomförandet samt diskussionerna, till skillnad från de experiment där utfallet 
tog längre tid eller var mindre häpnadsväckande. Även Ellervik et al. (2007) lyfter att eleverna blev 
nyfikna och intresserade av att förstå spektakulära experiment. Resultatet visade att det var viktigt 
att experimenten befann sig på en lagom kunskapsnivå. Om eleverna inte förstod vad som hände 
upplevdes de ofokuserade, vilket även Lindahl (2003) uppmärksammar i sin studie. Hon skriver att 
eleverna måste få experimentets resultat förklarat för att finna arbetssättet meningsfullt.  

Det undersökande arbetssättet visade sig vara fördelaktig för alla elever eftersom undervisningen 
blev varierad och eleverna erbjöds olika inlärningsmetoder. Inför aktionerna hade eleverna 
utvecklat tillräckliga förkunskaper för att kunna delta aktivt i samtalet under aktionerna. Murphy et 
al. (2012) uppmärksammar vikten av att individualisera undervisningen med både induktiva och 
deduktiva arbetsmetoder. Genom att introducera kunskapsområdet med det undersökande 
arbetssättet fångades elevernas intresse genom att de fick utforska kunskapsområdet med sina fem 
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sinnen. Även Zhai et al. (2014) uppmärksammade i sin studie att detta arbetssätt engagerade 
eleverna mest eftersom de fick känna sig som riktiga forskare i klassrummet.  

Aktionsforskningsstudien inspirerade de verksamma pedagogerna till att arbeta med det 
undersökande arbetssättet för att väcka elevernas intresse till att vilja förstå naturvetenskapliga 
fenomen samt att eleverna genom samtalet blev resurser till varandra. Pedagogerna såg ett större 
engagemang hos eleverna när de fick arbeta praktiskt i grupp. Pedagogerna såg experiment som ett 
betydelsefullt arbetssätt för deras mångkulturella klasser, då alla elever oavsett kunskapsnivå kunde 
delta i den praktiska aktiviteten eftersom experimentet möjliggjorde en gemensam utgångspunkt. 

6. Konklusion 
Utifrån resultatet i studien gynnades eleverna av att samtala om kemi i meningsfulla kontexter. 
Kommunikationen och samspelet är av stort värde för att eleverna dels får lära av varandra och dels 
bli utmanade kring sina uppfattningar, vilket möjliggjorde att eleverna vid flertalet tillfällen befann 
sig i sina utvecklingszoner. I denna studie har det synliggjorts att eleverna måste få tillfälle att 
använda, bearbeta och göra begreppet till sitt eget, istället för att enbart få den formella definitionen 
av begreppet. Eleverna måste bli erbjudna flera möjligheter att samtala om begreppen i olika 
kontexter för att kunna tillägna sig och appropriera begrepp. 

Experiment som arbetssätt möjliggjorde att alla elever fick samma förutsättningar för att kunna 
delta i samtalet, vilket innebar att eleverna kunde lära av varandra då de förklarade 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen med hänvisning till experimentet. Att eleverna fick 
uppleva fenomenen med sina fem sinnen i samband med att de fick höra kompisarna använda 
språket med olika grad av komplexitet, upplevdes stöttande för att eleverna skulle kunna tillägna sig 
förståelse för begrepp och fenomen.   

Eleverna samtalade genom att använda sig av vardagsspråket eller det naturvetenskapliga språket. 
Dessa olika språk kombinerades oftast i samband med en följdfråga från samtalsledaren, eftersom 
samtalsledaren då tydliggjorde för eleverna vilket språk de förväntades använda sig av. När språken 
kombinerades stöttades eleverna i att kunna appropriera de naturvetenskapliga begreppen, eftersom 
de fick begreppen förklarade på ett språk de förstår i relation till det korrekta begreppet för 
fenomenet. Eleverna samtalade även genom att ställa hypoteser samt göra associationer till egna 
vardagserfarenheter. När eleverna associerade de naturvetenskapliga begreppen till andra 
sammanhang blev även de andra eleverna stöttade, eftersom de eventuellt kunde relatera till 
kontexten, samt fick förståelse för att fenomenet inte är kontextbundet.  

7. Implikation 
Förhoppningen med denna studie är att inspirera verksamma lärare och lärarstudenter om hur 
undervisning i kemi kan bedrivas på ett kreativt och lustfullt sätt för att eleverna ska bli engagerade 
och motiverade i sitt lärande. Vi vill uppmärksamma att samspelet mellan eleverna är betydelsefull 
eftersom de erbjuder varandra ett kunskapsutbyte och kan med stöd från samtalet i meningsfulla 
kontexter befinna sig i sina utvecklingszoner. Det är viktigt att pedagoger får mer kunskap om hur 
kemiundervisningen kan bedrivas för att eleverna ska erhålla tillräckliga kunskaper, både för 
naturvetenskapliga begrepp och fenomen, för att underlätta elevernas fortsatta studier. Mer 
kännedom om vikten av att variera kemiundervisningen och prioritera samarbete som arbetsmetod, 
kan möjliggöra att eleverna utvecklar de kompetenser som behövs för att bli intresserade av ämnet. 
Det finns behov av mer forskning kring hur yngre elever bör undervisas i de naturorienterade 
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ämnena för att dels utveckla god begreppsförståelse och dels få förståelse för abstrakta fenomen, då 
vi uppmärksammat att grundskolans tidigare år är mindre beforskade. Vidare behövs även forskning 
kring kommunikationens betydelse i kemiämnet i grundskolans tidigare år, då det varit intressant att 
se hur eleverna utvecklar sin kunskap om de besitter goda kompetenser i att använda språket för att 
redogöra för begrepp och fenomen.    

8. Egna lärdomar  
Vi har lärt oss hur aktionsforskningsprocessen fungerar, vilket vi kommer bära med oss i vårt 
kommande yrke för att förbättra vår egna undervisning samt kunna förändra verksamheten. 
Eftersom vi ständigt vill utvecklas i rollen som lärare har vi insett hur betydelsefullt det är att 
avsätta tid för reflektion både enskilt och tillsammans med andra. Att reflektera tillsammans med 
andra ger djupare insikter då alla gör olika iakttagelser, vilket gör att vi kan lära av varandra. Under 
aktionsforskningen använde vi oss av olika verktyg och metoder som har gjort att vi fått en djupare 
förståelse för praktiken. Verktygen som användes var videoinspelning, loggbok och reflektion. 
Kunskapen om dessa olika reflektionsverktyg ser vi som en fördel att ha med oss eftersom de direkt 
kan implementeras som en naturlig del i yrket för att kunna utveckla våra lärarroller. Det 
undersökande arbetssättet i de naturorienterade ämnena kommer vi fortsätta använda i 
undervisningen, eftersom eleverna erfar ett varierat och lustfyllt lärande. Det blev synligt att 
arbetssättet uppskattades av eleverna, genom att de var engagerade och hade kul samtidigt som de 
lärde sig mycket nytt. 

Vi har fått en bredare insikt om hur betydelsefullt det är att låta eleverna samarbeta i 
kemiundervisningen. Vi uppmärksammade dock behovet av stöd från en vuxen under 
gruppdiskussionerna, för att samtalet skulle beröra rätt ämnesinnehåll och för att vidareutveckla 
elevernas tankar. Eftersom lärarledda gruppdiskussioner är svåra att implementera i praktiken ser vi 
vikten av att successivt träna eleverna på att samarbeta och samtala i grupp. Det vi behöver bli 
bättre på är att fundera över vilka missuppfattningar som kan uppstå när ett experiment genomförs, 
för att kunna bemöta eleverna på ett genomtänkt sätt. Vi behöver även öva på att finna metoder för 
att våga utgå från elevernas frågor och intressen vid planering och genomförande eftersom 
elevernas vilja att lära ökar. 
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        Bilaga. A 

Lokal pedagogisk planering

RO/Skola:  

Arbetsområde: Vatten i fast, flytande och gasform 

Ämne: Kemi

Termin/År: 2016

Tidsperiod: Tre veckor 

Årskurs: 3

Övergripande mål och riktlinjer, LGR11-kap. 2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, 
samhällsliv och vardagsliv. 

· Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan:
(I relation till aktuellt arbetsområde)

Genom undervisning i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges  
förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara kemiska samband i (...) naturen (...). 

· Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan:
(I relation till aktuellt arbetsområde)
 
Vattnets olika faser: fast, flytande och gas. 
Övergångar mellan formerna: avdunstning, (...) smältning (…).

Kunskapskrav enligt grundskolans kursplan: 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån             
upplevelser och utforskande av närmiljön. 
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· Konkretisering av mål:
(Arbetsområdets mål)

Du ska kunna: 
- skillnaden mellan vattnets faser: fast, flytande och gas. 
- veta vad en vattenmolekyl är och hur den är uppbyggd. 
- visa hur vattenmolekylerna rör sig i de tre olika faserna. 

· Arbetssätt:
(Innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Vilka förutsättningar måste skapas i 
undervisningen för att ge eleverna möjlighet att nå målen i arbetsområdet?)

- Introducerar temat genom att visualisera vattnets tre olika faser genom 
experimentet ”Isägget”. Hitta den gemensamma nämnaren (vattenmolekylen). 

- Visa film om vattnets tre faser (ur.se).
- Tankekarta, vad kan eleverna, vad vill de lära sig och hur vill de arbeta med 

arbetsområdet. 
- Genomgång om vattenmolekylen. Tillverkning av egna vattenmolekyler.
- Experiment ”Vattenmolekylernas rörelse i flytande form”. 
- Experiment ”Koka isbit”. 
- Läxa ”Vattenglas i rum och frys”. 

 

· Bedömning och utvärdering:
(Ev. i form av matris)

Genom filmning av experimenten och elevernas ”labbrapporter” synliggörs 
elevernas förståelse. Eleverna kommer avslutningsvis få visualisera 
vattenmolekylernas rörelser i de tre faserna med hjälp av sina 
vattenmolekyler. 
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Bilaga.B 

Sammanställning av tankekarta utifrån vad eleverna svarat 

Detta kan jag om: vattnets faser 

Vi kan om is, gas och flytande. 
När vattnet fryser blir det is.  
H2O=vattenmolekyl  
Om man häller salt på is så smälter det fort. 
Vatten finns i flera former som gas, flytande och fast. 
Människor och djur dricker det. 
Vatten försvinner aldrig.  
Regn, hagel, svett och tårar. Vatten i människor.  
Is kan smälta till vatten.  
Det kan frysa till is.  

Detta vill jag lära mig om: vattnets faser  

Hur molekyler skapas. 
Vi vill lära oss mer om is. 
Vi vill lära oss och se på när vattnet blir is.  
Varför blir vatten till is när det är kallt? 
Varför kommer det regn? 
Vad innehåller vatten? 
Är snö fast, flytande eller gas? 
Hur mycket vatten finns det i världen?  
Vad händer med vattenmolekylerna i flytande, fast och gasform? 
Hur blir det ånga?  

Så här vill jag arbeta med vatten i skolan:  

Testa och experimentera 
Titta på film.  
Läsa på internet. 
Arbeta i grupp. 
Arbeta själv.  
Läsa fakta om det och svara på frågor.  
Spela spel på dator/iPad. 
Studiebesök.  
Lyssna på läraren. 
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Bilaga. C1
Experiment ”Isägget” - introduktion för arbetsområdet  

1. Visar eleverna is som vi fryst i en ballong.  

2. Eleverna får titta och känna på det.  

3. Vi häller salt och karamellfärg på det.  

4. Låter isägget stå några dagar tills det smält och avdunstat. 

Experiment ”Is i vatten” 

Häll upp ett glas med varmt och ett glas med kallt vatten.  

Lägg ner en isbit (färgad med karamellfärg) i varje glas.   

Titta från sidan hur det ser ut när isbiten smälter!  

Ser du någon skillnad mellan det varma och det kalla då isbiten smälter? 

Experiment ”Koka is”  

Du behöver: En kastrull, kokplatta, isbit och ett glas.  

1. Lägg isbiten i kastrullen. Sätt på plattan. Vad tror du händer?  

2. Efter några minuter, sätt glaset upp och ner ovanför kastrullen. Vad tror du händer?  

  !34



Bilaga. C:2 
Vattenexperiment   Namn:______________________ 

Till experimentet behöver du: Två burkar/muggar av glas eller plast, tejp och vatten.  

Det du ska göra är att fylla bägge glasen till hälften med vatten. Klistra tejpbitar som 
visar hur högt vattnet i glasen når. 

Ställ det ena glaset någonstans i ditt rum och det andra i frysen. Efter 3-4 dagar kollar 
du på vad som har hänt med vattnet i båda glasen. Klistra en tejpbit som visar hur 
högt vattnet når i glasen. Titta på ditt resultat och fundera på hur detta kan vara 
möjligt.  

Rita nedan hur vattnet i glasen har förändrats. 

                      Lycka till!     
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Schema över arbetsområdet        Bilaga. D 

Skapa förkunskaper genom undervisning  

Introducerar temat genom att visualisera vattnets tre olika faser genom experimentet ”Isägget”. 
Hitta den gemensamma nämnaren (vattenmolekylen). 

Film om vattnets tre faser (ur.se). 

Tankekarta, vad kan eleverna, vad vill de lära sig och hur vill de arbeta med arbetsområdet.  

 Film om vattenmolekyler (sli.se) 

Genomgång om vattenmolekylen. Tillverkning av egna vattenmolekyler och visa vattnets olika 
egenskaper. 

Aktionerna börjar 

Första aktionen:  Experiment - ”Vattenglas i rum och frys”. 

Andra aktionen: Experiment - ”Vattenmolekylernas rörelse i flytande form” 

Tredje aktionen: Experiment - ”Koka isbit”.        
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       Bilaga. E 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. 
Det  innebär  att  studenter  gör  praktik  i  klassen  och  utför  olika  uppgifter 
kopplade till utbildningen. Våren 2016 kommer en student som går sin sista 
termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. 
Studenten kommer att  hålla  i  större  delen av  undervisningen,  men också 
tillsammans  med  klassläraren  dokumentera  undervisning  i  syfte  att 
genomföra  ett  utvecklings-område.  Utvecklingsarbetet  handlar  om  att 
utveckla  elevernas  förståelse  för  kemiska  samband  i  naturen  med 
undersökande ett arbetsätt som tar sin  utgångspunkt i elevernas frågor och 
vardag.

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. 
Det  insamlade  materialet  kommer  att  hanteras  etiskt  korrekt  enligt 
vedertagna  principer  vilket  till  exempel  innebär  att  elever  och  lärare 
avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och 
utbildning. Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att 
gagna alla barns utveckling och lärande.

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om 
ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar
Anki Wennergren (kursansvarig) 
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!

✂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som 
dokumenteras 

□ NEJ, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare 
för: 
……………………………………............................................................................

Datum………………………………………………………………………………………………

Vårdnadshavares namnteckning
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………………………………………………………………………………………………………
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sanna Bjers

Felicia Hovius


