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Förord 
 

Nu har jag skrivit ett sista arbete som lärarstudent innan jag tar examen. Nästa steg är att få 

komma ut i arbetslivet som 4-6 lärare, med inriktning på ämnena NO, matematik, svenska och 

engelska. Studien har inte bara varit enormt lärorik, den har även varit utmanande att 

genomföra då jag bedrivit studien på egen hand. Anledningen till att jag i detta examensarbete 

valde att inrikta mig på naturvetenskaplig undervisning, är mitt brinnande intresse för ämnet. 

Detta intresse har växt fram utifrån ett tidigare examensarbete (Larsson & Sörensen, 2016) 

samt ett utvecklingsarbete då jag även där inriktade mig på NO-undervisning. Mitt första 

examensarbete var en litteraturstudie som handlade om vilka undervisningsmetoder lärare 

erbjuder i NO-undervisningen, samt för- och nackdelar med dessa. Därefter genomförde jag 

ett utvecklingsarbete där jag undersökte elevers uttryckssätt när de arbetar med laborationer i 

biologi. Resultaten visade att eleverna uttryckte sig på ett vardagligt sätt vilket kunde tyda på 

ett bristfälligt naturvetenskapligt språk. Då jag samtidigt var väl medveten om elevers 

försämrade studieresultat i NO föranledde det en vilja till att fortsätta fördjupa mig i 

naturvetenskapens språk genom att istället undersöka hur lärare arbetar med elevers 

naturvetenskapliga språkutveckling. Processen har varit givande och intressant. Resultaten har 

gett mig en ny syn på dagens undervisning i naturvetenskap.  

 

Jag hoppas att studien kan bidra till nya reflektioner till framför allt verksamma lärare, 

lärarstudenter och övriga som arbetar med skolutveckling. Detta för att förbättra elevers 

språkutveckling i naturvetenskap. Jag vill först och främst tacka lärarna som deltagit i min 

studie - utan er hade arbetet blivit omöjligt att genomföra! Ni har gett mig motivation och 

glädje då ni visat stort intresse för att delta i mitt examensarbete. Jag vill även tacka mina 

handledare Monica Frick och Jeanette Sjöberg som har gett mig ett mycket gott stöd i 

arbetsprocessen. Avslutningsvis vill jag tacka mina kurskamrater på högskolan i Halmstad 

som förutom responsgivande har gett mig inspiration och bidragit till min drivkraft.  

 

 

 

Ellinor Larsson 

 

Halmstad den 20 juni 2016 
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Svenska elever har visat sig vara sämst på att välja ut 

naturvetenskapliga fakta och argument för att sätta ihop till ett 

sammanhang i den senaste PISA-mätningen. Forskning (Ribeck 

2015; Lindahl, 2003) har kunnat fastställa elevers kunskapsmässiga 

svårigheter i naturvetenskap. Detta är även något som jag sett prov 

på under min verksamhetsförlagda utbildning. Det är enligt Thulin 

(2011) läraren som bestämmer vilket språkbruk som ska användas i 

klassrummet, jag tror därav att det kan finnas en koppling mellan 

elevers kunskaper i naturvetenskap och lärares val av didaktik. 

Syftet med denna studie studie är att synliggöra grundlärares 

didaktiska arbete med inriktning mot elevers språkutveckling i 

naturvetenskap, samt att problematisera lärares kommunikation 

gällande naturvetenskap i klassrummet. Studiens forskningsfrågor 

är: Hur kommunicerar lärare i årskurs 4-6 naturvetenskap i 

klassrummet? samt Hur beskriver lärare i årskurs 4-6 sitt arbete 

med elevers språkutveckling i naturvetenskap?. Studien har utgått 

från en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamligen skedde genom 

induktiva semi-strukturerade intervjuer samt deduktiva 

observationer. Tre NO-lärare deltog som alla arbetar inom årskurs 

4-6. Bearbetning av data skedde genom transkription av 

observationsscheman samt inspelade intervjuer. Resultatet blev att 

lärare kommunicerar naturvetenskap med hjälp av begrepp som de 

vardagskopplar, eleverna tränas inte särskilt mycket på sin muntliga 

språkutveckling. Lärarna beskrev att de arbetar med elevers 

naturvetenskapliga språkutveckling på ett kreativt sätt med hjälp av 

bilder och filmer. En utvecklingsmöjlighet är därav att lärare 

behöver arbeta med elevers naturvetenskapliga språkutveckling på 

ett mer aktivt sätt där eleverna får träna på sin kommunikativa 

förmåga genom varierade undervisningsmetoder.  
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1. Inledning  
 

Vi människor möts dagligen av naturvetenskap. Detta sker till exempel när vi vill veta vilket 

datum det är, då söker vi oss till almanackan vilket är ett resultat från en uppfinnares 

undersökning av himlakropparnas rörelser i rymden. Vi möter även naturvetenskapen när vi 

sitter i bilen, som även den är ett resultat av en uppfinnares skapelse en gång i tiden. Detta är 

bara några av de kunskaper som vi människor tagit till oss med hjälp av ett naturvetenskapligt 

vetande (Wickman & Persson, 2008). De säkraste vägarna till kunskap går genom de 

naturvetenskapliga metoderna där experiment ofta är en huvudpunkt (ibid.). Enligt 

Vorderman (2012) kan naturvetenskap definieras som en konstruktion av tester vilka används 

för att förklara hur naturen fungerar samt för att reda ut universums hemligheter. 

Naturvetenskapliga experter bedriver ett varierat arbete som innehåller allt från att upptäcka 

nya sjukdomar till att leta efter liv på andra planeter i rymden (Sjöberg, 2009). Därför är 

naturvetenskapen oändlig, vi kan aldrig få svar på alla frågor. Däremot kan vi som Sjöberg 

(2009) menar – studera och diskutera dem. 

Naturvetenskap kännetecknas av ett specifikt ämnesspråk. Ämnesspråket beskrivs enligt 

Skolverket (2016) som en nyckel för elever till att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen 

och definieras som att tolka och förstå begrepp. Lemke (1990) som är professor i pedagogik 

menar att när man pratar naturvetenskap kan det innebära att man använder teorier och 

hypoteser. Vidare att man talar kring observationer och analyser av vetenskapliga experiment. 

Att lära sig ett ämnesspråk jämför Lemke (1990) med att lära sig ett nytt språk. Det räcker 

inte med att endast lära sig att definiera begrepp, man behöver även lära sig relationer mellan 

dem. Han menar även att språket i naturvetenskap innebär att ställa hypoteser, resonera, 

jämföra och bedöma. En förmåga som är central för språkutveckling är den kommunikativa 

förmågan. Svanelid är lektor på Stockholms universitet (Lärarförbundet 2011, 8 november) 

och beskriver den kommunikativa förmågan som elevers utveckling i att bland annat samtala, 

formulera, redogöra samt presentera. 

Wickman och Persson (2008) belyser vikten av att låta elever möta naturvetenskapen i ett 

vardagsnära sammanhang för att sedan allt mer successivt gå in på abstrakta begrepp. Sjöberg 

(2009) menar att det är vanligt att elever får höra av läraren att de använder ett felaktigt 

naturvetenskapligt språkbruk, vilket gör att motivationen att lära sig sjunker. Enligt Elfström 

et. al (2009) är barn oftast öppna för nya ord och termer, dock kräver begreppen repetition 

samt ett innehåll att bygga på för att eleverna ska befästa dem i sin minnesbank. Begreppen 

utvecklas och fördjupas om läraren dessutom kan skapa en utforskande miljö i klassrummet 

(ibid.). På skolverkets hemsida (www.skolverket.se) finns en flik som kallas skolutveckling. 

En underrubrik handlar om hur lärare kan hjälpa elever med det naturvetenskapliga språket. 

Skolverket beskriver där att lärare behöver vara öppna och tillåtande för elevers språkbruk 

samt att lärares didaktiska kunskaper i att undervisa naturvetenskap är beroende av lärarens 

förmåga att nyttja och omsätta kunskapen till praktiken. 

 

I ett tidigare examensarbete (Larsson & Sörensen, 2016) inriktade jag mig tillsammans med 

en annan lärarstudent på att kartlägga olika undervisningsmetoder i naturvetenskap samt utse 

för- och nackdelar med dessa. Detta föranledde mitt intresse till att även inrikta denna studie 

till naturvetenskapen, för att fördjupa mig i ämnet. Jag har även genomfört ett mindre 

utvecklingsarbete med inriktning på elevers uttryckssätt i biologi när de arbetar laborativt. 

Naturvetenskapen är en enligt mig viktig att utveckla i skolans värld eftersom Skolverket 

(2013) har uttryckt att elevers resultat i naturvetenskap sjunker. Jag vill därav undersöka vad 

språket har för betydelse i ett naturvetenskapligt klassrum eftersom ett välutvecklat språk är 
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något jag tror elever kommer ha nytta av även i övriga skolämnen. Enligt mina erfarenheter 

av att ha varit ute på VFU under min lärarutbildning, ligger elevers språkliga kunskaper i 

naturvetenskap på en relativt låg nivå. Jag har upplevt att elever känner sig osäkra på 

begreppsanvändning samt hur man resonerar naturvetenskapligt. Jag tror därav att det finns en 

koppling mellan elevers kunskaper i ämnet och lärares val av didaktik. Mitt mål med detta 

examensarbete är därför att undersöka hur lärare beskriver arbetet med elevers 

naturvetenskapliga språkutveckling samt hur de kommunicerar naturvetenskap. 

Språk och kommunikation är som jag nämnt, två betydande begrepp inom skolans värld. Ett 

naturvetenskapligt språkbruk behöver elever lära sig att både tolka och förstå för att kunna 

uttrycka sig (Gunnarsson & Rundgren, 2016). Elevers studieresultat i naturvetenskap har 

sjunkit sedan 10 år tillbaka. Detta visar den internationella studien PISA (Programme for 

International Assessment) vilket är ett projekt av OECD (Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling). Vart tredje år genomför PISA undersökningar av 15-åriga elevers 

kunskaper i naturvetenskap. Mätningen visade bland annat att Sveriges elever är sämst av alla 

deltagande länder på att välja ut naturvetenskapliga fakta och argument och sätta ihop till ett 

sammanhang (Skolverket, 2013). 

 

Ribeck (2015) som är forskare vid Göteborgs universitet studerade i sin avhandling hur 

elevers naturvetenskapliga ämnesspråk utvecklas över skoltiden. Hon fann ett klart samband 

mellan elevers svårigheter att uppfatta innehållet i naturvetenskapliga läromedel samt det 

naturvetenskapliga ämnesspråket. Vidare menar Ribeck (2015) att den svenska läroplanen 

saknar tydliga beskrivningar av vilken progression elever förväntas göra mellan årskurserna. 

Elevers svårigheter med att uppfatta det naturvetenskapliga innehållet är även något som 

Lindahl (2003) upptäckt i sin studie. Hon är forskare vid Kristianstad högskola och 

undersökte i sin avhandling elevers attityder till naturvetenskap. Hon menar att elever lättare 

kan delta i diskussioner samt föra resonemang om de kan använda sig av ett välutvecklat 

ämnesspråk, menar Lindahl (2003).  

 

1.1 Problemformulering 
Forskning (Ribeck 2015; Lindahl 2003) har visat på ett klart utvecklingsområde angående 

elevers kunskaper i naturvetenskap. Samtidigt visar resultaten från PISA (Skolverket, 2013) 

att elevers kunskaper i naturvetenskap sjunker mer och mer. Idag är det endast 1,2 % av 

dagens elever i årskurs 9 som kan använda sig av ett avancerat naturvetenskapligt tänkande. 

Trots att detta examensarbete inriktar sig mot lärare och elever i årskurs 4-6, är resultaten från 

PISA ändå relevanta eftersom lärare i de yngre årskurserna behöver jobba med elevers 

naturvetenskapliga språkutveckling för att skapa en bättre grund för högstadiet.  

För att elever ska kunna behärska det naturvetenskapliga ämnesspråket behöver de lära sig hur 

språket är uppbyggt (Ribeck, 2015). Naturvetenskapen som ämne är dessutom betydande för 

barn och ungdomar att lära sig för att deras generation ska lära sig hur världen fungerar och 

därav utvecklas till drivna samhällsutvecklare. Läraren är den som påverkar hur språkbruket 

ska bedrivas i klassrummet (Thulin, 2011). Denna studie kommer därav inrikta sig mot hur 

lärare i årskurs 4-6 arbetar med elevers naturvetenskapliga språkutveckling, samt hur de 

kommunicerar naturvetenskap i klassrummet. Min förhoppning är att studien ska ge dem som 

arbetar i skolans värld nya reflektioner kring hur NO-undervisning kan bedrivas. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Tidigare forskning har belyst hur elevers ämnesspråk utvecklas under skoltiden (Ribeck, 

2015), elevers naturvetenskapliga skrivande (Af Geijerstam, 2006) samt lärares mål med 

laborativa undervisningstillfällen (Högström, 2009; Johansson 2012). Syftet med denna studie 

är att synliggöra grundlärares didaktiska arbete med inriktning mot elevers språkutveckling i 

naturvetenskap, samt att problematisera lärares kommunikation gällande naturvetenskap i 

klassrummet. Förhoppningsvis kan studien resultera i en diskussion beträffande hur 

undervisningen skulle kunna utvecklas i de naturvetenskapliga ämnena.  

 

De forskningsfrågor som studien utgått från är följande:  

 

 Hur kommunicerar lärare i årskurs 4-6 naturvetenskap i klassrummet?  

 Hur beskriver lärare i årskurs 4-6 sitt arbete med elevers språkutveckling i 

naturvetenskap? 

 

3. Bakgrund 
 

Detta kapitel kommer att presentera bakgrunden till studien. Till att börja med redogörs det 

för studiens vetenskapliga inriktning i form av bärande begrepp. Vidare presenteras studiens 

bakomliggande influenser av ett sociokulturellt perspektiv. Därefter introduceras en politisk 

satsning från regeringen, följt av den internationella studien PISA vilken mäter 15-åringars 

kunskaper i naturvetenskap.  

 

3.1 Studiens vetenskapliga inriktning 
Denna studie har i sin planering och genomförande inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv 

eftersom arbetet inriktade sig mot lärarens kommunikation till eleverna samt hur läraren 

arbetar med elevers språkutveckling i naturvetenskap. Skolforskaren Jakobsson (2012) menar 

att ett sociokulturellt perspektiv inriktar sig på vad som påverkar människors lärprocess. Den 

här studien kan förstås genom begreppet kommunikation vilket Nationalencyklopedin (NE) 

beskriver som att meddela eller få ömsesidigt utbyte. Kommunikation innebär en överföring 

av information mellan människor, växter, djur och tekniska apparater. Michail Bachtin var en 

rysk filosof och språkteoretiker som menade att hela människans existens bygger på 

kommunikation. Enligt Af Geijerstam (2006) menar han vidare att dialogen människor 

emellan är en grundprincip inom begreppet kommunikation. Enligt Säljö (2014) innebär 

kommunikation oftast någon form av fysisk verksamhet vilket innebär att man läser, talar, 

skriver eller ritar för att utbyta information. Mänskliga praktiker är därav både fysiska liksom 

kommunikativa varelser (ibid.) 

 

Kommunikation är väsentligt för lärande. Eftersom lärarna i studien måste förmedla det 

naturvetenskapliga språket till eleverna, kan även begreppet ZPD (Zone of Proximal 

Development) anslutas till studien. Detta begrepp inriktar sig huvudsakligen mot tillfällen där 

vuxna och barn interagerar med varandra. Vygotskij (2001) menar att lärandet hos individen 

först och främst sker med hjälp av pedagogen för att sedan utvecklas till ett mer självständigt 

lärande. Ett socialt språk är kommunikativt, vilket kan betraktas som den yttre sidan av 

språket, vilket Vygotskij (2001) menar. Han menar även att det från barnets sociala språk 
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utvecklas ett inre språkbruk vilket är viktigt för lärare att ta hänsyn till (ibid.). Enligt 

Jakobsson (2012) kan människors samlärande bidra till nya tankar genom att man 

omformulerar, argumenterar och förklarar för varandra, med andra ord: mänsklig mediering.  

 

Ett annat sätt att förstå denna studie är genom begreppet språk vilket Nationalencyklopedin 

(NE) definierar som det huvudsakliga medlet för kommunikation. Den viktigaste 

förutsättningen ligger i hjärnan vilken har specifika strukturer som tillhandahåller människors 

språkanvändning. Säljö (2014) menar att man genom språket lättare kan utbyta erfarenheter. 

Människans språk är på ett unikt sätt betydande för att skapa kunskap, med hjälp av språket 

kan vi använda begrepp och symboler för att utbyta information (ibid.). Vidare menar Af 

Geijerstam (2006) att ett naturvetenskapligt språk oftast är objektivt, informationstätt samt 

tekniskt inriktat. Andra begrepp som är betydande i detta examensarbete är begreppet 

ämnesspråk vilket i denna studie menas med det formella språkbruket inom naturvetenskap. 

Studien nämner också begreppen språkutveckling och språklärande.  

 

3.2 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen 

Från 2012 fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen för att stödja 

förskolors och skolors undervisning. Uppdraget är särskilt inriktat mot grundskolans senare 

årskurser samt gymnasiet. Det ska bedrivas med elevers måluppfyllelse i fokus. Regeringen 

(Utbildningsdepartementet, 2012) har i sitt beslut angående utvecklingsinsatser inom 

naturvetenskap och teknik beskrivit en orsak till varför projektet ska bedrivas. Syftet med 

projektet är att öka elevers intresse och kunskaper för ämnet. Vidare ska det ge lärare stöd i 

form av arbetsmaterial som de kan använda i sin undervisning. Undervisningsstödet som ges 

till grundskollärare syftar till att ge elever inspiration samt utmana deras tankar. Trots att 

regeringen beskriver att projektet är inriktad mot grundskolans senare år, finns det ändå 

förslag på arbetsmaterial från årskurs 1-9. En kritisk ansats till projektet är dock att det inte 

bedrivs i alla Sveriges skolor, vilket därav betyder att en stor del av alla elever inte har fått ta 

del av denna satsning. 

 

Skolverket kommer med konkreta didaktiska förslag som lärare kan använda sig av för att 

arbeta med elevers språkutveckling i naturvetenskap (Lozic, 2016). Lärare måste känna till 

vilka elever som har ett annat modersmål än svenska, för att kunna använda ett varierat 

språkbruk i sin undervisning. Det ligger även av vikt att lärare visar förståelse för elevernas 

kunskaper och utmanar dem. Lärare behöver ställa öppna frågor i en kommunikativ lärmiljö, 

samt ge visuellt stöd i stor omfattning. Elever ska genom läraren få förståelse för abstrakta 

fenomen som är kopplade till ett sammanhang. Dock betyder inte detta att lärarna endast ska 

föreläsa för eleverna eller sänka kunskapskraven. Sker detta finns det risk för att elevernas 

motivation och kunskapsutveckling i naturvetenskap försämras. Det kan tyvärr inte uttalas om 

några slutsatser av projektet, eftersom Naturvetenskaps- och tekniksatsningen pågår fram till 

2016 vilket gör att man inte kan veta om det undervisningsstöd som getts har fått positiva 

följder (Lozic, 2016). 

 

3.3 PISA mätningen 
Programme for International Assessment, eller PISA som det förkortas, är ett projekt av 

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). PISA mätningen 

genomför vart tredje år undersökningar av 15-åriga elevers kunskaper inom naturvetenskap, 

läsförståelse och matematik (Skolverket, 2013). Mätningen syftar till att öka den allmänna 

förståelsen för orsakerna till observerade skillnader i elevers kunskapsmässiga förmågor. Efter 

2006 började svenska elevers kunskaper i naturvetenskap att sjunka, och än idag har det inte 



8 
 

skett någon förbättring. Den senaste PISA mätningen från 2012 (Skolverket, 2013) visade en 

klar försämring vad gäller 15-åringars kunskaper inom naturvetenskap. Resultaten mäter sex 

nivåer där den första nivån är den mest grundläggande och innebär att eleven kan tillämpa 

naturvetenskapliga kunskaper i få välkända situationer. Nivå sex innebär att eleverna har mer 

avancerade kunskaper i naturvetenskap. Det är fler elever 2012 som ligger under nivå två än 

vad det var 2016. Samtidigt är det färre elever 2012 som ligger på nivå fem och över, vilka 

belyser mer avancerade naturvetenskapliga kunskaper. En kritisk aspekt till denna mätning är 

att den inte mäter alla elevers kunskaper i naturvetenskap utan bara ett fåtal. Dessutom 

kopplas inte undersökningen till de deltagande ländernas läroplaner samtidigt som inte alla 

skolor deltar i proven som utformas av PISA.  
 

4. Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer att redogöra för vad tidigare forskning säger om lärares kommunikation 

och elevers språkutveckling i naturvetenskap. Till att börja med presenteras lärare och elevers 

kommunikation i klassrummet, följt av elevers språklärande. Därefter definieras några vanligt 

förekommande språkproblem hos elever och lärare i den naturvetenskapliga undervisningen. 

Detta följs av forskningens förslag på utvecklingsmöjligheter i elevers språkutveckling 

gällande naturvetenskap.  

 

4.1 Kommunikation i klassrummet 
Gunnarsson (2008) studerade bland annat klassrumskommunikationen när elever arbetade 

med laborationer, samt hur deras lärprocess kom till uttryck. Hon menar att det är viktigt att 

det förs en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever i NO-undervisningen eftersom 

eleverna lättare kan urskilja naturvetenskapliga termer och förstå uttryck (ibid.). 

Kommunikation och språklärande beskriver Gunnarsson (2008) som två begrepp som går 

hand i hand. Att lära sig ett naturvetenskapligt språk, kan därför kopplas till ett socialt 

språkligt deltagande då eleverna lär sig tillsammans med andra (ibid.). Högström (2009) 

intervjuade grundskolelärare angående deras mål med laborativa aktiviteter. Han undersökte 

även vilka svårigheter lärarna såg, samt vad de ville uppnå när de lät eleverna arbeta 

laborativt. Högström (2009) påpekar att eleverna kan gynnas i sin naturvetenskapliga 

språkutveckling om de får kommunicera på varierade sätt. Det kan exempelvis vara via bilder, 

tal och skrift. Han menar även att elever inte kan utveckla sitt naturvetenskapliga tänkande 

endast genom att observera en laboration, det krävs ett varierat arbetssätt samt handledning av 

läraren. 

 

Enligt Thulin (2011) är läraren betydande för undervisningen eftersom det är läraren som 

sätter prägel på hur det naturvetenskapliga språkbruket ska bedrivas. Hon undersökte hur 

lärare och elever kommunicerar naturvetenskap i förskolan. Resultaten visade bland annat på 

att barnen ställde frågor till läraren, vilka sällan följdes upp (Thulin, 2011). Högström (2009) 

menar att det finns en koppling mellan det läraren kommunicerar i NO-undervisningen, vad 

läraren tar för givet samt hur läraren agerar eftersom detta kommer att spegla sig på eleverna. 

Det är vanligt att det mestadels är läraren som för talan under NO-lektionen, vilket 

Gunnarsson (2008) antyder i sin avhandling. Ofta står lärarens genomgång för två tredjedelar 

av lektionstiden, vilket är över hälften av lektionstiden. Eleverna möter främst det 

naturvetenskapliga språket under lärarens genomgångar, i läroböckerna eller när de svarade 

på frågor. Det var under få tillfällen som eleverna själva använde det naturvetenskapliga 

språket, enligt Gunnarssons (2008) studie. Rudsberg (2014) undersökte elevers lärande när de 
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deltar i diskussioner i NO-undervisningen där de får argumentera. Hon kom fram till att 

eleverna ofta redovisade svar på frågor istället för att argumentera. Rudsberg (2014) påpekar 

att lärarens förmåga att använda sig av öppna frågor i NO-undervisningen spelar en stor roll 

för elevernas lärande. Eleverna kan då stöttas i att skapa argument både utifrån vetenskapliga 

och vardagliga kunskaper. Rudsberg (2014) menar att det även är viktigt att läraren införlivar 

diskussioner elever emellan i sin undervisning i naturvetenskap. Detta eftersom eleverna då 

får träna på att effektivisera sina argument, med andra ord skapa en kommunikativ lärmiljö 

(Skolverket, 2016). 

 

4.2 Elevers språklärande 
Gunnarsson (2008) inriktade sig i sin studie mot att undersöka elevers möten med 

laborationer. Eleverna i studien såg naturvetenskapen som något annorlunda till skillnad från 

andra ämnen. Läraren behöver enligt Gunnarsson (2008) se till att koppla naturvetenskapen 

till elevernas erfarenheter samt skapa relationer mellan det naturvetenskapliga språkspelet och 

skolans aktuella språkspel i naturvetenskap. Vidare så är det viktigt att man som lärare 

tydliggör nya termer för eleverna och inte utgår från att eleverna på egen hand ska komma 

fram till svaren (ibid). Af Geijerstam (2006) inriktade sig i sin avhandling på elevers 

skrivande i naturvetenskap. Hon undersökte bland annat elevers naturvetenskapliga texter i 

årskurs 5 och 8. En slutsats hon kom fram till var att språket ökar elevers förmåga att 

reflektera och byggs upp genom att de använder det och fördjupar sig i hur det är uppbyggt. 

Af Geijerstam (2006) menar att det även är viktigt att elever får reflektera kring det de 

upplever i form av läsande och skrivande, vilket är något som sker allt för sällan. Enligt henne 

kommer barns ordförråd att utvecklas om de får vara med och bestämma i vilka sammanhang 

det naturvetenskapliga språket ska användas (ibid.). Detta är även något som Lindahl (2003) 

tar upp i sin studie. Hon menar att elever uppskattar att ha eget ansvar samt inflytande över 

sitt arbete. Lindahl (2003) undersökte i sin avhandling elevers attityder till naturvetenskap där 

hon bland annat kom fram till att eleverna tycker att NO blir svårare i årskurs 7, vilket gör att 

deras motivation sänks. Lindahl (2003) upptäkte att det var vanligt att eleverna uppfattade 

ämnet naturvetenskap som något som redan är färdigställt, något som inte går att diskutera.  

 

4.3 Vanliga språkproblem  
Som jag tidigare nämnt, är läraren av betydelse för undervisningen och den som sätter prägel 

på hur språkbruket ska användas (Thulin, 2011). Lindahl (2003) inriktade sig i sin avhandling 

mot hur interaktionen mellan lärare och elever fungerar. Hon kom fram till att eleverna hade 

svårt att förstå när lärarna pratade naturvetenskapligt med varandra. Detta berodde på att 

lärarna använde andra ord än vad eleverna var vana vid. Högström (2009) såg ett synonymt 

sammanhang i sin studie där eleverna han undersökte inte befann sig på samma nivå som 

läraren när de diskuterade om en laboration de just utfört. Detta kunde till exempel yttra sig då 

läraren talade om att ”Ljuset bryts”, medan eleverna istället försökte komma fram till vilket 

ljus de skulle se. Högström (2009) nämner också att lärarna i studien upplevde tidsbrist med 

att diskutera det naturvetenskapliga innehållet med eleverna. Slutsatsen som Högström (2009) 

drar är att lärare kan förebygga stresskänslor genom att vara mer noggranna med vad de har 

för mål med sin undervisning. Eleverna i Gunnarssons (2008) studie använde sig ofta av 

vardagliga termer istället för naturvetenskapliga när de samtalade. Detta betyder att de 

saknade begreppen som krävs för att samtala kring naturvetenskapliga sammanhang. Till 

exempel så använde en elev begreppet kopplingssak istället för strömbrytare vilket tyder på 

en osäkerhet från elevens sida i vilket begrepp som är det korrekta. Gunnarsson (2008) kunde 

även visa att eleverna i vissa fall hört talas om specifika naturvetenskapliga termer. Dock var 
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det vanligt att de användes på felaktiga sätt. Exempelvis så antog en elev att begreppet salt var 

samma sak som saltsyra. Detta kan enligt Gunnarsson (2008) bero på att eleven kopplar 

naturvetenskapen som något komplicerat och som bara används under tiden som det 

undervisas. Eleven trodde att man bara använder nya och konstiga saker i naturvetenskapen. 

Gunnarsson (2008) kom vidare fram till att eleverna förväxlade begrepp med varandra, till 

exempel enheterna volt och watt, vilket även det tyder på en osäkerhet hos eleverna.  

 

När Af Geijerstam (2006) undersökte elevtexter i naturvetenskap, kom hon fram till att 

textstrukturen i flera fall byggde på färdigställda frågor i form av korta rapporter. Detta var 

när eleverna skrev utifrån en laborationsrapport där de skulle beskriva och utvärdera 

genomförda laborationer. Texterna innehöll ofta bristfälliga meningar samt diagram, 

anteckningar och punktlistor. Gunnarsson (2008) menar att ett vanligt problem är att det 

fokuseras på hur laborationen ska utföras istället för vad och hur de ska ta till sig 

naturvetenskapliga kunskaper. Slutsatsen är att eleverna inte tränas på sin naturvetenskapliga 

språkutveckling, utan mer på att ta till sig instruktioner om hur något praktiskt ska 

genomföras. Ofta saknar elever även de kunskaper som krävs för att använda sig av ett 

naturvetenskapligt språkbruk och använder sig därav av ett mer vardagligt språkbruk vid 

muntliga resonemang.  

 

4.4 Språkutveckling 
Enligt Lindahl (2003) behöver elever får mer kommunikativt stöd för att lägga märke till 

naturvetenskapliga kännetecken som exempelvis när vatten övergår till gasform. Eleverna i 

hennes studie uppfattar naturvetenskap som att det bara fastställer fakta, och att det därför inte 

går att diskutera. Lindahl (2003) ger förslag till några didaktiska utvecklingsmöjligheter om 

hur lärare kan utveckla NO-undervisningen. Ett förslag som ges är att lärare behöver ta 

tillvara på elevers intresse för naturvetenskapliga fenomen. Kunskapen eleverna tar till sig ska 

vara tillräckligt användbar för att diskutera och argumentera. Vidare menar Lindahl (2003) att 

argumentation och språk borde vara centralt i skolan eftersom det är det i naturvetenskapen. 

Nya begrepp behöver förtydligas av läraren (Gunnarsson, 2008). Om läraren utgår från att 

eleverna själva ska söka svar på frågor, kan missförstånd lätt skapas. Gunnarsson (2008) 

menar även att läraren behövs för att tolka och tydliggöra instruktioner om elevernas 

erfarenheter inte räcker till. Det är bra om läraren ger exempel och sätter nyskapade 

kunskaper i ett sammanhang. Betydande är även att läraren känner till det naturvetenskapliga 

språkspelet, så att läraren kan stötta eleverna att lättare skapa kunskaper om detta (ibid.). 

Ribeck (2015) framhäver avslutningsvis att läroplanen behöver ha tydligare beskrivningar av 

den ämnesspråkliga utvecklingen. Hon menar även att lärare inte ska koncentrera sig allt för 

mycket på abstrakta nominalfraser i läroböcker, istället ska de koncentrera sig på hur det 

naturvetenskapliga språket kännetecknas. Med detta menas att lärare bör jämföra 

nominalfraserna med hur man formulerar det naturvetenskapliga språket. 
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5. Metod  
 

Detta kapitel kommer att presentera valda metoder för insamling av empiri till denna studie. 

Studien utgår från två kvalitativa forskningsmetoder. Insamlingen av empiri har skett genom 

observationer med deduktiv metod, samt intervjuer med induktiv ansats. Tre verksamma 

lärare har blivit intervjuade samt observerade under en NO-lektion. Till att börja med 

presenteras hur insamling av data har skett, följt av urval och forskningsetik. Därefter 

redovisas bearbetning av data samt studiens tillförlitlighet i form av validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Insamling av data 
Studien utgår från en kvalitativ metod vilken Bryman (2011) beskriver som en inriktning där 

forskaren lägger vikt vid individens tolkning av den sociala verkligheten. Till skillnad från 

kvantitativ forskning lägger den kvalitativa metoden vikt vid ord. Forskningsfrågorna 

besvarades genom att observera och intervjua tre verksamma NO lärare som arbetar inom 

årskurs 4-6 på skilda skolor i södra Sverige. För att uppnå konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) användes namnen Sigrid, Olof och Anna för att beskriva lärarna. 

Sigrid är en utbildad grundskollärare med 40 års erfarenhet av NO-undervisning, hon 

undervisar naturvetenskap i årskurs 4-6. Olof är en icke behörig NO-lärare, men har trots det 

undervisat i ämnet i drygt ett år. Även han undervisar NO i årskurs 4-6. Den sista läraren 

Anna är en utbildad NO-lärare som har undervisat i ämnet i 9 år, numera undervisar hon NO 

årskurs tre och fem.  

 

Den första forskningsfrågan Hur kommunicerar lärare i årskurs 4-6 naturvetenskap i 

klassrummet? besvarades genom att använda en deduktiv metod, vilket betyder att man som 

forskare deducerar en eller flera hypoteser utifrån teoretiska överväganden som rör området 

(Bryman, 2011). Genom att iaktta lärare när de undervisade och därav dra logiska slutsatser, 

gjorde det att en deduktiv metod passade bäst. Ett observationsschema med slutna kategorier 

användes vilket utformades av fyra kategorier som kännetecknar ett naturvetenskapligt 

språkbruk. Hypotesen som användes var därav att lärarna använder sig av ett 

naturvetenskapligt språk när de undervisar. Den andra forskningsfrågan Hur beskriver lärare i 

årskurs 4-6 sitt arbete med elevers språkutveckling i naturvetenskap? stämde inte överens 

med en deduktiv metod eftersom jag ville få syn på hur lärarna själva beskriver sitt arbete 

med elevers naturvetenskapliga språkutveckling utifrån en öppen synvinkel. Därför passade 

det bättre att ha en induktiv metod för att besvara denna forskningsfråga. Den induktiva 

metoden betyder att man som forskare analyserar och drar slutsatser utifrån insamlad 

information enligt Bryman (2011). Lärarna som observerade blev även intervjuade. 

Intervjufrågorna var av öppen utformning för att få så rika svar som möjligt av lärarna där de 

beskriver arbetet med elevers naturvetenskapliga språkutveckling. Resultaten av den 

induktiva och deduktiva metoden, mynnade ut i intressanta resultat som sedan kunde jämföras 

med varandra för att skapa en så fyllig slutsats som möjligt. 

 

5.1.1 Observationerna 

Den första forskningsfrågan besvarades genom observationer av NO-lärarna Sigrid, Olof och 

Anna. Innan observationen startade presenterade jag mig för eleverna som lärarna 

undervisade. Jag berättade vad jag skulle göra, samt att det endast var läraren jag skulle 

observera, för att skapa trygghet hos eleverna. Därefter satte jag mig på en stol längst bak i 

klassrummet för att få så lite uppmärksamhet som möjligt. Lalander (2011) liknar detta vid en 

icke-deltagande observation där man dämpar forskareffekten för att informanterna inte ska 
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känna sig obekväma. Samtidigt var observationen öppen eftersom jag tidigare hade informerat 

läraren om studien och dess syfte (Lalander, 2011). Lärarna observerades vid olika tider på 

dagen enligt deras arbetsschema, under 45-60 minuter. Bryman (2011) beskriver genom 

Martin och Bateson (1986) att en kontinuerlig registrering av beteenden under en längre 

tidsperiod gör att man kan mäta hur ofta de äger rum. Den första läraren som observerades var 

Sigrid som undervisade i en årskurs 4, klassen består av ett tjugotal elever. Hennes lektion 

inriktade sig mot magnetism och observerades i 45 minuter. Olofs lektion inriktades mot 

rymden. Detta gjordes i en årskurs 5 som bestod av ca 15 elever. Hans lektion observerades 

liksom Sigrids i 45 minuter. Till sist observerades Anna som hade lektion med en årskurs 5 

som bestod av ett tjugotal elever. Även Annas lektion inriktades mot även den mot 

magnetism. Dock observerades hennes lektion i endast 30 minuter på grund av tidsbrist. 

 

Observationsschemat som användes var av den strukturerade typen med slutna kategorier 

(Björndal, 2005). Ett sådant schema betyder att man som forskare har ett begränsat fokus där 

man är ute efter specifik information. Med andra ord genomfördes det som Bryman (2011) 

beskriver som en strukturerad observation där man har regler för vad som ska registreras 

under observationen. Ett sådant schema kan vara till hjälp om man som forskare vill få en bild 

av det som händer under en vanlig lektion (ibid.). Observationsschemat bestod av fyra 

förutbestämda kategorier vilka namngavs som: Begrepp, Fenomen, Procedurer samt Dialog. 

Kategorierna utformades genom ett antagande om att lärarna använder sig av ett 

naturvetenskapligt språk när de undervisar vilket jag ville testa genom att se vad i 

datamaterialet som kunde sorteras in under kategorierna. De fyra kategorierna uteslöt 

varandra och handlade om olika sätt att tala naturvetenskapligt. Jag ville se vilka begrepp som 

lärarna använde eftersom begrepp är en stor del av naturvetenskapen vilket var en av 

kategorierna. För att förklara begreppen ville jag se vilka kopplingar lärarna drog till 

naturvetenskapliga fenomen och procedurer vilket var två andra kategorier. Den sista 

kategorin handlade om vad lärarna hade för dialog med eleverna, eftersom forskningsfrågan 

inriktades mot hur lärarna kommunicerar naturvetenskap i klassrummet. Synonymer användes 

till varje kategori som stöd under observationen, vilket Bryman (2011) stödjer då han menar 

att systemet för registrering observationer ska vara enkelt att använda. Anteckning skedde 

med hjälp av stödord vilka sorterades in under kategorierna under observationens gång. På 

baksidan av observationsschemat antecknades övrig information som var av betydelse för 

analysen, till exempel hur lektionens arbetsschema såg ut för eleverna. Om det var av 

betydelse att föra anteckningar med värderande ord, noterades konkreta exempel vilket enligt 

Lalander (2011) är betydelsefullt. 

 

5.1.2 Intervjuerna 
Den andra forskningsfrågan besvarades genom att genomföra kvalitativa intervjuer med 

lärarna som observerades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det inte räcker 

med att intervjua så få personer. Trots detta upplevde jag det som författarna beskriver som en 

mättnad vilket betyder att man upplever mönster mellan informanternas svar (ibid.). 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att forskaren vill ha detaljerade svar, samt flexibilitet i 

frågeschemat. Jag använde mig av det som Bryman (2011) beskriver som en semistrukturerad 

intervju. Det är en metod där forskaren har ett schema med frågor att ställa, men där 

ordningen kan variera, intervjuprocessen är med andra ord flexibel. Dock ställdes samma 

typer av frågor till samtliga informanter. Forskaren har vidare i en semi-strukturerad intervju 

möjligheten att ställa följdfrågor till informanterna (Bryman, 2011). Frågorna var av öppen 

utformning för att öka chansen till välutvecklade svar. Informanten fick svara på sex frågor 

med tre huvudfrågor som handlade om lärares arbete med elevers naturvetenskapliga 
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språkutveckling. Lärarna intervjuades i 15 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon för att underlätta transkriberingen. En inspelningsteknik av denna sort passar den 

som endast gör ett fåtal intervjuer, dessutom gör en mobiltelefon att informationen lätt kan 

föras över till datorn (Bryman, 2011). Intervjuerna skedde i ett lugnt och ostört rum, till 

skillnad från Olofs intervju där vi hade sällskap med en annan lärare. Dock var inte detta 

något som verkade påverka intervjun. Under alla intervjuer satt jag och informanten mitt emot 

varandra vid ett bord där informanten fick reflektera kring öppna frågeställningar vilket 

kändes avslappnat. Innan intervjun började redogjorde jag kort för de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002) för att informanten skulle känna trygghet. Informanterna 

fick sedan delge sitt samtycke till att intervjun spelades in, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) beskriver som betydande för såväl informanter som forskare.  

 

5.2 Urval intervjuer och observationer 
Informanterna till studien valdes utifrån bekvämlighetsurvalet vilket Bryman (2011) beskriver 

som när man väljer ut personer till forskningen som är lättillgängliga för forskaren. Vidare 

valdes dem utifrån ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) innebär att man väljer ut 

lärare som är väsentliga för studiens problemformulering samt forskningsfrågor. Lärarna 

arbetar som verksamma NO-lärare i årskurs 4-6 på olika skolor i södra Sverige, för att få en 

bredare geografisk spridning. Det kan ha betydelse för hur lärarna arbetar beroende på om 

skolan ligger i ett tätbefolkat eller i ett glesbyggdsbefolkat område.  

 

5.3 Forskningsetik 

När data till studien samlades in, togs det hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer som används i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Bryman (2011) beskriver principerna som grundläggande etiska frågor vilka berör deltagarnas 

integritet, anonymitet och konfidentialitet. Det första kravet kallas för informationskravet, och 

innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens syfte samt upplyser dem om att 

deltagandet är frivilligt. Nästa krav är samtyckeskravet. Detta krav innebär att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien, vidare har de hela tiden rätt att 

avbryta sin medverkan. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, och innebär att alla 

berörda personer som deltar behandlas med största konfidentialitet för att skydda deras 

identiteter. Det insamlade materialet förvaras så att inga utomstående personer kan få tag på 

det. Det sista kravet kallas för nyttjandekravet. Detta krav innebär att uppgifter som är 

insamlade om privatpersoner endast används i forskningssyfte. De forskningsetiska 

principerna fick informanterna till en början ta del av via mail. När observationen och 

intervjuerna skulle genomföras repeterades dessa än en gång för att säkerhetsställa 

informantens godkännande av att delta i studien. Vidare användes det som Bryman (2011) 

beskriver som en etisk medvetenhet vilket betyder att man är känslig för den etiska aspekten 

av intervjuer och observationer samt ser till att informanten behandlas konfidentiellt.  

 
5.4 Bearbetning av observationer 

Det gjordes en kvalitativ innehållsanalys utifrån observationerna, vilket enligt Bryman (2011) 

syftar till att analysera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg. Detta betyder att 

jag undersökte innebörden av de naturvetenskapliga ord och meningar som lärarna använde 

sig av under lektionen eftersom detta var en hypotes som användes utifrån den deduktiva 

metoden. Denna hypotes bekräftades genom att flera av kategorierna blev ifyllda. Orden och 

meningarna hade fyllts i under de olika kategorierna (Se Bilaga 1). Med andra ord var det 

lärarnas variation av naturvetenskapliga begrepp och termer som var det viktigaste under 
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observationen, vilket Rennman och Wästerfors (2011) beskriver som betydelsefullt i en 

kvalitativ studie. Kategorierna i observationsschemat var relevanta för forskningsfrågan, 

eftersom de känneteckar ett naturvetenskapligt kommunikationssätt. Anteckningarna i 

observationsschemat granskades flera gånger för att eventuellt upptäcka nya samband samt 

för att inte missa viktiga iakttagelser vilket Bryman (2011) tar upp. På baksidan av 

observationsschemat antecknades övriga saker som var betydande för analysen, som 

exempelvis lärarnas kroppsspråk samt hur lektionen var uppbyggd. De ord och termer som 

lärarna kommunicerade, sorterades in under de olika kategorierna. Med andra ord valdes 

endast de ord och termer ut som lärarna kommunicerade, som var relevanta för 

forskningsfrågan. Därefter utsågs mönster lärarna emellan, vilka sedan jämfördes med 

intervjuerna. Mönstren mynnade sedan ut i de kategorier som presenteras i resultatet.  

 

5.5 Bearbetning av intervjuer 
Samtalen med lärarna spelades in för att underlätta för transkriberingen. Samtalen lyssnades 

av och skrevs ner i ett dokument på en dator, detta är något som Bryman (2011) menar är 

något väldigt tidskrävande trots att det ger innehållsrik och betydelsefull information. Det är 

viktigt när man transkriberar att texten blir en så exakt återgivning av intervjun som möjligt 

(Bryman, 2011). Informantens ordalag är betydelsefull för analysen och leder samtidigt till att 

texten blir innehållsrik och omfattande (ibid.). Citationstecken angavs för att markera vem 

som talade. Vidare antecknades tillfällen då informanten blev tyst under intervjun i form av 

att skriva PAUS. Ord som läraren betonade ströks under. Allt som lärarna sa under intervjun 

var relevant för forskningsfrågorna, vilket gjorde att analysen blev mer innehållsrik. Precis 

som Bryman (2011) uttrycker, är det lika stor betydelse av hur lärarna uttrycker sig som vad 

de uttrycker. Därefter färgkodades transkriberingen för att få syn på mönster och teman 

mellan lärarna samt finna återkommande svar. Färgkodningen markerade citat då lärarna hur 

de arbetar med elevers språkutveckling i ämnet. Efter intervjun antecknades egna upplevelser 

av intervjun vilket gjordes för att få en så bra bild som möjligt och inte glömma bort viktiga 

företeelser. Intervjuerna lästes sedan om flera gånger för att inte missa några viktiga citat. 

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet som Bryman (2011) beskriver, är viktiga kriterier för att beskriva 

studiens kvalitet. Bryman (2011) menar att en kritisk aspekt till att bedriva kvalitativ 

forskning är att kopplingen mellan teori och praktik är att det kan vara svårare att tolka 

resultaten. Vidare menas att forskaren utgår från egna uppfattningar om det som är viktigt i 

resultaten (ibid.). Informanterna var relevanta för studiens forskningsfrågor eftersom de alla 

undervisar som NO-lärare inom årskurs 4-6. Lärarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, 

vilket också kan problematiseras eftersom Bryman (2011) menar att det med ett sådant urval 

är omöjligt att generalisera resultaten. Trots att resultaten inte går att generalisera, kan de ändå 

användas som en ansats till fortsatt forskning. Studien har säkerhetsställt en fullständig 

redogörelse av alla steg i forskningsprocessen.  

 

Reliabilitet berör enligt Bryman (2011) frågeställningen om hur undersökningen hade blivit 

om den på nytt hade genomförts. I denna studie är det mina egna tolkningar av materialet som 

genomsyrat resultatet vilket gör att tolkningarna säkerligen hade skilt sig om det varit en 

annan forskare som analyserat. Observationerna utformades genom en deduktiv metod, vilket 

gör att resultatet blivit annorlunda om metoden varit induktiv då ett mer öppet perspektiv 

använts. Intervjuerna utformades genom en induktiv metod, vilket gör att resultatet hade blivit 

annorlunda om en deduktiv metod använts då ett mer slutet perspektiv hade använts. Med 
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validitet menas om studiens slutsatser som genererats hänger ihop eller inte utifrån resultatet 

(Bryman, 2011). Slutsatserna i denna studie har genererats utifrån resultatet av empirin. De 

mönstren och teman som hittades i intervjuerna grundades i en induktiv metod med ett öppet 

perspektiv. Informanterna beskrev hur de arbetar med elevers naturvetenskapliga 

språkutveckling, vilket gör att de slutsatser som blev föll sig naturligt. En deduktiv metod 

användes i observationerna utifrån ett perspektiv om att lärarna använder sig av ett 

naturvetenskapligt språk. Med andra ord ledde de förutbestämda kategorierna i 

observationsschemat till den första forskningsfrågans slutsatser. De två forskningsfrågornas 

slutsatser blev därav av olika karaktär vilka i sin tur hängde ihop med forskningsfrågorna.  

 

6. Resultat och analys 
 

Detta kapitel redogör för den insamlade empirin, först i form av observationerna följt av 

intervjuerna. Lärarna har jag valt att kalla för Sigrid, Olof och Anna för att uppfylla 

konfidentialitetskravet om skyddad identitet (Vetenskapsrådet, 2002). Observationsschemat 

skapades utifrån en deduktiv metod. Som nämt tidigare, användes en hypotes under 

observationerna om att lärarna använde sig av ett naturvetenskapligt språk när de undervisar 

vilket mynnade ut i förutbestämda kategorier. Intervjuerna skapades utifrån en induktiv 

metod, utan förutbestämda kategorier. Kategorier i form av mönster och teman har utsetts i 

observationerna och intervjuerna med utgångspunkt i de olika metoderna. Först och främst 

redogörs det för resultatet av observationerna. Till att börja med presenteras kategorin 

talutrymme till lärarna, följt av begreppsanvändning, vardagsanknytning, och avslutningsvis 

vetenskaplig undersökning. Därefter redogörs det för resultatet av intervjuerna i ordningen 

begreppsförståelse, visuella lösningar, tända gnistan samt utmaningar med elevers 

språkutveckling. Slutligen följer en jämförelse av observationerna och intervjuerna. 

 
6.1 Observationerna 

Sigrids lektion med årskurs 4 inriktades mot fysik och magnetism. Den startade med en 

gemensam genomgång där magnetism repeterades. Sigrid skapade en tankekarta på 

klassrummets whiteboard som eleverna fick skriva av i sina anteckningsböcker. Tankekartan 

innehöll viktiga begrepp, vilket gjorde att eleverna stöttades i sin begreppsförståelse. Därefter 

fick eleverna göra laborationer som gick ut på att de i smågrupper fick gå runt på skolan och 

söka efter magnetiska föremål samtidigt som de förde labbrapport. När eleverna kom tillbaka 

från undersökningen redovisades resultaten i helklass. Olofs lektion med årskurs 5 inriktades 

mot fysik och rymden. Eleverna hade under en tidigare lektion sökt fakta om olika planeter 

som de nu fick redovisa för Olof i helklass. Lektionen handlade därav om avstånd mellan 

olika planeter i rymden, deras levnadslängd, samt tidsuppfattning i rymden. Tillsammans med 

eleverna gick Olof igenom planeternas siffror vilka han förde in i en större tabell på en 

uppkopplad dator. Annas lektion med årskurs 5 inriktades liksom Sigrids mot fysik och 

magnetism. Lektionen utmärktes av en genomgång där eleverna fick ge förslag på magnetiska 

föremål. Detta var en redovisning av en läxa som gick ut på att eleverna skulle leta upp 

magnetiska föremål hemma. Anna antecknade samtidigt förslagen på klassrummets white 

board som eleverna fick skriva av i sina skrivböcker.  

Hypotesen under observationerna, var att lärarna använde sig av ett naturvetenskapligt språk 

när de undervisar vilket mynnade ut i de olika kategorierna. Denna hypotes bekräftades 

genom att flera av kategorierna blev ifyllda, främst kategorin som handlade om begrepp. Då 

lärarna inte använde sig särskilt mycket av naturvetenskapliga hypoteser och procedurer för 
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att förklara begrepp, blev inte dessa heller kategorier. Mönstret som kunde ses i kategorin 

dialog under alla lärarnas lektioner, var att talutrymmet gick åt till lärarna. Vidare kunde 

andra mönster i kategorierna utses, som att lärarna använder sig av vardagsanknytning samt 

drar liknelser till hur man gör en vetenskaplig undersökning. 

 

6.1.1 Talutrymme till lärarna 
Det som kännetecknade samtliga lektioner var att största delen av talutrymmet under 

lektionstiden gick till lärarna. Sigrids lektion utformades till en början av en genomgång 

tillsammans med eleverna där de gick igenom magnetism. Därefter fick eleverna göra 

laborationer. Det som utmärkte lektionen var att Sigrid pratade på ett naturvetenskapligt språk 

med eleverna vilket uttryckte sig genom att hon använde många relevanta begrepp kopplade 

till ämnet. Olofs lektion kännetecknades av en genomgång av olika planeter i form av att 

eleverna fick redovisa siffror vilka fördes in i en tabell på en uppkopplad dator av Olof. 

Eleverna ställde frågor till Olof vilka ibland besvarades genom att han sökte fakta på internet. 

Annas lektion utmärktes även den av en genomgång där eleverna fick ge förslag på olika 

magnetiska föremål. Detta var en redovisning av en läxa som gick ut på att eleverna skulle 

leta upp magnetiska föremål hemma. Anna antecknade förslagen på klassrummets white 

board, vilka eleverna fick skriva av i sina anteckningsböcker. Även Annas elever ställde 

frågor och kom med reflektioner kring ämnet vilka besvarades genom att Anna kopplade till 

elevernas erfarenheter samt naturvetenskapliga liknelser. En slutsats av denna kategori skulle 

kunna vara att lärarna ser sig själva som en källa till information, vilket gör att en stor del av 

undervisningen går åt till genomgång. Detta görs under tillfällen då ett nytt område eller 

laborativa övningar ska presenteras.  

 

6.1.2 Begreppsanvändning 
Begrepp var något som lärarna till stor del använde under sina genomgångar, de förklarades 

antingen av läraren eller med hjälp av elevernas kunskaper. Ett fåtal av de begrepp som togs 

upp förtydligades genom att lärarna visualiserade begreppen på tavlan. Sigrid använde många 

begrepp när hon kommmunicerade med eleverna. Hon använde flera grundläggande begrepp 

kopplade till magnetism så som fältlinjer, kompass och magnetfält. Det ord som användes 

flest gånger var hypotes vilket Sigrid tryckte mycket på då eleverna skulle skriva sina 

labbrapporter. En anledning till detta kan vara att eleverna hade svårt att förstå begreppet då 

Sigrid fått mycket frågor kring detta. Vidare använde Sigrid flera komplicerade begrepp som 

alla hade en koppling till magnetism. Dessa var bland andra elektromagnet, legering, 

strömningar, samt repellera och attrahera. Anledningen till att Sigrid gjorde detta skulle 

kunna vara att hon ville utmana eleverna i deras lärande genom att använda abstrakta begrepp. 

Olof nämnde grundläggande begrepp vilka alla hade någon form av koppling till rymden 

vilket var lektionens fokus. Bland annat nämde Olof begreppen solsystem, himlakropp, 

omloppsbana och måne. Begreppen förklarades genom att Olof sökte på internetsajten 

Wikipedia. Detta visar att han är modern i sin undervisning eftersom han använder sig av 

tekniken samtidigt som han med detta visa prov kan på en avsaknad av en traditionell 

undervisningsform. Olof förtydligade även vissa begrepp genom att rita upp dem på tavlan, 

eller visa en bild på sin uppkopplade dator. Annas lektion handlade om magnetism, där hon 

bland annat nämnde begreppen atom, magnetfält och elektroner. Vissa ord förtydligades 

genom att Anna ritade upp dem på tavlan. Hon drog vidare liknelser till elevernas erfarenheter 

när hon förklarade begreppen, samt förklarade dessa genom att fråga eleverna kring hur de 

själva uppfattar dem. En slutsats av denna kategori är att lärarna ser begreppen som 

betydelsefulla för elever att lära sig för att lära känna det naturvetenskapliga språket.  
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6.1.3 Vardagsanknytning 
Vardagsanknytning var något som kännetecknade samtliga lärares lektioner. Sigrid och Anna 

undervisade båda om magnetism, en liknelse mellan dem var att båda berättade för eleverna 

om hur man gör en sax magnetisk. Skillnaden mellan dem var att Sigrid även visade praktiskt 

för hur man gör, medan Anna endast berättade om proceduren för eleverna. Dessutom tog 

både Anna och Sigrid upp vanliga magnetiska föremål som man kan hitta i vardagen. Annas 

elever hade gjort en läxa där de hemma hade fått söka efter magnetiska föremål, därav tog 

Anna upp elevernas förslag på magnetiska föremål i helklass som de hade hittat i hemmet. 

Sigrid drog vidare liknelser till exempelvis jordklotets magnetfält, hur molekyler flyttas runt i 

magneter samt hur ett bankomatkort kan bli avmagnetiserat. Olof använde sig även han av 

vardagsanknytning när han berättade om hur man skjuter upp en satellit i rymden, detta 

genom att rita upp proceduren på klassrummets white board. Han berättade även vad en robot 

är för något. Slutsatsen av denna kategori skulle därför kunna bero på att lärarna finner det 

lättare för eleverna att ta till sig kunskaper i naturvetenskap om en koppling till vardagen sker. 

 

6.1.4 Vetenskaplig undersökning 
Hur man gör en vetenskaplig undersökning var något som både Sigrid och Anna berättade om 

under sina lektioner. Detta i form av att de båda instruerade för hur man går tillväga när man 

gör en naturvetenskaplig undersökning. Sigrid riktade mest fokus på hur man ställer en 

hypotes, vilket enligt henne verkade bero på att eleverna hade haft svårt med detta under en 

tidigare laboration. Denna slutsats drogs eftersom flera elever ställde frågor om det samtidigt 

som Sigrid nämnde begreppet hypotes upprepade gånger. Anna redogjorde kort för hur man 

gör en vetenskaplig undersökning då detta var något eleverna skulle göra under följande 

lektion. Anledningen till att Sigrid och Anna beskrev tillvägagångssättet i en vetenskaplig 

undersökning skulle kunna vara att det är en naturlig koppling till naturvetenskapen. Eftersom 

naturvetenskapen grundas på vetenskaplig forskning, behöver eleverna lära sig hur en sådan 

är utformad för att lättare skapa kunskaper om ämnet vilket är denna kategoris slutsats. 
 
6.2 Intervjuerna 

Intervjuerna gjordes utifrån en induktiv metod utan någon förutfattad teori. Frågorna som 

ställdes till lärarna var av öppen karaktär (Bilaga 2). Intervjuerna skedde i ett lugnt och tyst 

rum på lärarnas skolor där vi kunde tala ostört. Dock hade vi under Olofs intervju sällskap av 

en annan lärare, vilket inte var något som påverkade intervjun. Detta kapitel kommer att 

presentera de kategorier som kunde utses genom intervjuerna, det vill säga de mönster och 

teman som kännetecknade hur lärarna beskriver arbetet med elevers naturvetenskapliga 

språkutveckling. Till att börja med förklaras begreppsförståelse, följt av visuella lösningar, 

tända gnistan, och avslutningsvis de utmaningar lärarna kunde se med elevers 

naturvetenskapliga språkutveckling.   

 

6.2.1 Begreppsförståelse 
Lärarna som intervjuades talade alla om att det naturvetenskapliga språket kännetecknas av 

begreppsförståelse vilket för samtliga är viktigt att arbeta med. Lärarna beskrev att det 

naturvetenskapliga språket kännetecknas av specifika begrepp vilka kan formuleras på olika 

sätt. De talar alla om att det är viktigt att eleverna skapar förståelse för begreppen samt att de 

får det stödet som krävs. Dock skiljer sig lärarnas åsikter åt när det gäller vilket stöd som ges. 

Olof lägger begreppen på en högre nivå, och stöttar när han känner att eleverna behöver det. 

Anna arbetar mest med grundläggande ord, för att sedan ge eleverna de naturvetenskapliga 
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begreppen när de blir äldre. Sigrid beskriver att hon stöttar eleverna mycket till en början, så 

att de tillslut kan formulera naturvetenskapligt inriktade texter på egen hand. 

 

Sigrid: 
Så diskussion, läsa, samtala igen, repetera, skriva, förklara.  

Så man kanske kan lära en annan kamrat, det man har lärt sig.  

Då äger man ju ordet tillslut. Ja. Så så försöker jag… 

 

Sigrid beskriver att det är viktigt att samtala med elever kring begrepp, vilket är något som 

hon alltid börjar med vid introduktion av ett nytt ämnesområde. Efter det går hon vidare till att 

självständigt låta eleverna läsa texter och fördjupa sig i begrepp. Begreppen kan i sin tur 

plockas ut och förklaras ytterligare. Sigrid beskriver att hon lägger vikt på att återkoppla och 

repetera begrepp med eleverna. Hon berättar att eleverna först lär sig tillsammans, för att 

sedan bli självständiga och därav skapa egna texter kring naturvetenskapliga begrepp. Detta 

kan kopplas till begreppet scaffolding vilket innebär att Sigrid använder sig av stöttat lärande. 

Scaffolding liknas vid en byggställning som i detta fall utgörs av Sigrid, huset är eleven i 

fråga. Till en början behöver eleven mycket stöd av Sigrid och sina klasskamrater, vilket 

yttrar sig genom att de får stöd vid inlärning av nya begrepp. Detta avtar mer och mer, då 

eleverna successivt blir mer och mer självständiga, och alltså behöver mindre och mindre 

stöd. Till slut har eleven förhoppningsvis blivit helt självständig i sitt lärande, och skapar egna 

texter kring naturvetenskapliga begrepp. 

 

Anna: 
Det är jättekul att se barnens utveckling för de har egna ord först  

PAUS eh och sen så kan man få ge dem de naturvetenskapliga  

begreppen när de blir lite äldre. Men det är viktigt att de själva först  

förstår egentligen vad är själva processen… 

 

Anna berättar att hon glädjs av att se barnen utvecklas i sin språkutveckling, vilket kan tyda 

på hennes intresse av att arbeta med elevers språkbruk i naturvetenskap. Vidare nämner hon 

att hon tycker att eleverna ska ta del av de naturvetenskapliga begreppen först när de blir lite 

äldre, vilket hon till några gånger under samtalet. Detta kan tyda på att Anna finner många 

naturvetenskapliga begrepp som komplicerade, något som man som lärare inte behöver 

koncentrera sig på att förmedla till eleverna förrän de blir äldre. Anna talar även om hur hon 

faschineras över elevernas utveckling från att använda egna ord till att sedan lära sig de 

faktiska begreppen. Samtidigt uttrycker hon att det är viktigt att de skapar förståelse och vad 

begreppen egentligen har för innebörd. Slutsatsen av denna kategori är att lärarna vill 

framhäva att begreppsanvändning inom naturvetenskapen är viktigt för elever att lära sig för 

att komma framåt i sin språkliga utveckling.  

 

6.2.2 Visuella lösningar 
Visuella lösningar kunde också utläsas av lärarnas beskrivningar angående hur de arbetar med 

elevers språkutveckling i naturvetenskap. Sigrid berättade att hon använder sig av bilder för 

att förklara begrepp för eleverna och Olof tycker att det är bra att måla upp bilder för eleverna 

för att skapa förståelse. Dock är det osäkert om han menar att måla upp bilder konkret på ett 

papper, eller att ”måla upp bilder i huvudet”. Att både Olof och Anna använder bilder för att 

tydliggöra begrepp, kan tyda på att det är många elever som tycker att bilder gör det lättare att 

förstå ämnet naturvetenskap. 
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Olof:  

…det är ju vissa begrepp som kommer upp som är där man behöver  

förtydliga lite till exempel vad är vakuum… vad är tyngdkraft…  

ju mer bilder man kan måla upp känner jag  

att det blir lättare för barnen att förstå… 

 

Olof talar här om att det är viktigt att eleverna skapar förståelse för abstrakta begrepp så som 

vakuum och tyngdkraft. Detta kan tyda på att Olof vill utmana eleverna i deras 

begreppsförståelse. Olof kommer regelbundet under intervjun  tillbaka till att ett 

naturvetenskapligt språk handlar om att lära sig begrepp som kan uppstå i flera olika 

sammanhang, vilket för honom är viktigt att tydliggöra för eleverna. Anna beskrev att hon till 

och med skapat ett eget spel för att stötta eleverna i begreppsförståelsen, vilket tyder på 

kreativa inslag i undervisningen. 

Anna: 

…och sen så har jag faktiskt också ett spel som heter Alias. Och…  

det är spelet man kan köpa i marknaden men jag har gjort ett eget här på skolan.  

Och då får man göra en egen plan och sen så jobbar vi i eh varje gång  

vi får nya begrepp så skriver vi in det så alla har varsin liten låda…  

de har ju säkert en hundra begrepp och då samlar vi  

från alla ämnen, även naturkunskapen då… 

 
Anna berättar att spelet går ut på att eleverna arbetar två och två där de ska förklara begrepp 

genom att använda sig av andra ord. Hon berättar att eleverna älskar spelet och tycker det är 

väldigt roligt. Dock så märkte Anna att det var elever som passade på många begrepp sist de 

spelade. Anna trodde att det berodde på att de eleverna inte hade förstått begreppen. Därför 

skulle de nästa gång börja med att repetera begreppen tillsammans. Denna information kan 

således sammankopplas med begreppet scaffolding. Med hjälp av en visuell samt kreativ 

lösning i form av ett spel, stöttas eleverna i deras begreppsförståelse genom att de får 

diskutera tillsammans. Vid introduktion av nya begrepp, får eleverna stöd av främst sina 

klasskamrater. Successivt blir de mer och mer självständiga, och kan sedan lära andra 

klasskamrater under spelets gång. Detta tyder även på att Anna utnyttjar eleverna som lärare 

förutsatt att hon inte själv är aktiv i spelet, är hon aktiv så deltar även hon i det stöttande 

lärandet. Slutsatsen av denna kategori är därav att lärarna märkt att visuella lösningar är något 

som fungerar för att förklara begrepp och naturvetenskapliga fenomen för eleverna.  
 

6.2.3 Tända gnistan 

Olof och Sigrid beskrev sin glädje i att göra eleverna entusiastiska och få dem att bli 

intresserade av naturvetenskap. De talade båda om att de gärna vill tända gnistan hos 

eleverna. Anna berättade hur tillfredsställd hon blev när hon ser elevernas utveckling från att 

till en början kräva mycket stöd, till att slutligen bli mer självständiga. Jag drar slutsatsen att 

alla lärarna vill ha någon form av bekräftelse på att de har lyckats förmedla något till eleverna. 

Enligt Sigrid är det viktigt att skapa en positiv förväntan på eleverna, vilket enligt henne 

också skapar motivation samt vilja att lära sig. Sigrid berättar om en av hennes ambitioner: 

Sigrid: 

…då har man kommit långt för då har man ju liksom startat motorn  

själv eller tänt lågan eller vad vi ska säga… sen hoppas man  

att man har sått nåt frö att själv gå vidare…jag vill att alla,  
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det strävar jag efter att ge alla elever möjligheter att tycka det är  

roligt att kunna, att vilja förkovra sig…att det är kul att kunna… 

 

Sigrid berättar om en tillfredsställelse när man som lärare lyckats tända gnistan i en elevs 

ögon och ge dem som hon benämner det: aha-upplevelser. Hon berättar att hon strävar efter 

att ge alla elever möjlighet att tycka att det är roligt att lära sig naturvetenskap eftersom man 

då lättare kan delta i samhällsdiskussioner. Ett underliggande budskap i detta är att Sigrid 

kanske tror sig veta att det är många elever som uppvisat ett bristande intresse för ämnet, och 

att hon därför behöver förmedla att det är roligt att lära sig det. Hon berättar om vikten av att 

så ett frö hos eleverna, vilket kan tyda på att hon är nöjd med att ha skapat ett intresse bara 

kring något område inom naturvetenskapen. Vidare vill Sigrid förmedla till eleverna att det är 

roligt att kunna saker, vilket kan tyda på hennes vilja av att göra eleverna självständiga. En 

motpol till denna kategori är då lärarna inte har lyckats tända gnistan hos eleverna vilket 

skedde då Annas elever inte kom igång under en lektion. Detta skapade irritation hos Anna, 

vilket kan tyda på hennes frustration då eleverna inte blev självständiga. Vidare kan det vara 

så att eleverna saknade de kunskaper som krävdes för att komma igång med skolarbetet. 

Slutsatsen av denna kategori är att lärarna jobbar med att skapa entusiasm och intresse för 

naturvetenskap vilket kan tyda på att det enligt dem finns elever som har avsaknat intresse för 

ämnet, vilket därav skapar en vilja hos lärarna att ändra på detta. 

 

6.2.4 Utmaningar med elevers språkutveckling 
När jag frågade lärarna om de ser några utmaningar i elevers språkutveckling i 

naturvetenskap, hade de alla något att nämna. Alla lärare nämnde att det såg en svårighet med 

att förmedla kunskaper i naturvetenskap till de elever som har någon form av språklig 

inlärningssvårighet. Vidare nämnde både Sigrid och Olof att de även kan se en utmaning i att 

lära ut naturvetenskapen till de elever som har ett annat modersmål än det svenska. Även detta 

kan tyda på att de saknar de verktyg som krävs för att förmedla naturvetenskapen till en elev 

som har ett annat modersmål. Vidare kan lärarnas svårigheter tyda på att de ser 

naturvetenskapen som något svårt att lära ut. Dock var det ingen lärare som nämnde på vilket 

sätt de arbetar med svårigheterna, vilket kan bero på att inte frågan inte heller ställdes. 

Slutsatsen av denna kategori skulle därav kunna vara att lärarna saknar de verktyg som krävs 

för att arbeta med naturvetenskaplig språkutveckling för att främja elevers sråklärande. 

 

6.3 Jämförelse av intervjuer och observationer 
Det bekräftades av observationsschemat att lärarna använder sig av ett naturvetenskapligt 

språk när de undervisar, detta främst i form av begrepp. Lärarna beskrev i intervjuerna att ett 

naturvetenskapligt språk kännetecknas av specifika begrepp vilket de stöttar eleverna i genom 

att använda sig av scaffolding. Det som skilde lärarna åt var att Sigrid och Anna nämnde mer 

komplicerade begrepp medan Olof nämnde mer grundläggande. Anna beskrev att hon 

använder mer grundläggande begrepp, och introducerar först mer komplicerade begrepp när 

eleverna blir lite äldre. Därför stämmer inte det hon beskrev helt överens med det hon 

uppvisade under observationen. Dock måste man ta hänsyn till att alla människor inte ser alla 

begrepp som lika komplicerade eller grundläggande, vilket betyder att jag som forskare inte 

ser ett specifikt begrepp som lika komplicerat som Anna och vice versa. Lärarna beskrev att 

de använder visuella lösningar i sin undervisning när att de ibland behöver tydliggöra 

begreppen med hjälp av bilder, filmer eller spel i Annas fall. Detta fick jag se prov på i form 

av bilder som alla lärare använde sig av för att förklara ett specifikt begrepp. Lärarna 

kopplade ofta begreppen till vardagen, vilket inte framhävdes av lärarna under intervjuera. 
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Samtliga lärare talade om att språkutveckling är betydande för elever i naturvetenskap, vilket 

tyder på deras förståelse för att det är betydande att arbeta med i skolan. Anna beskrev att 

språk är en makt, och Olof beskrev sig själv som en språknörd. Detta är positivt eftersom det 

beskriver ett intresse av att arbeta med elevers naturvetenskapliga språkutveckling. Lärarna 

beskrev alla i intervjuerna att de vill förmedla en vilja av att lära sig till eleverna. Detta 

synliggjordes i observationen, då lärarna talade på ett engagerat sätt samt att de noggrant 

besvarade elevernas frågeställningar. Annas och Olofs lektioner kännetecknades av 

genomgångar av ämnet som lektionen inriktade sig mot. Sigrid hade även hon genomgång, 

men avslutade sin lektion med att eleverna fick göra laborationer vilket styrker hennes samtal 

om att ett varierat arbetssätt kan stötta eleverna i deras språklärande. Eleverna tränade inte 

särskilt mycket på sin muntliga språkutveckling under lektionens gång, eftersom att det var 

lärarna som fick det mesta av talutrymmet. Lärarna beskrev att de använder sig av ett stöttat 

lärande när de introducerar nya begrepp, vilket stämmer överens med att lärarna hade 

genomgång. Dock beskriver lärarna att det finns svårigheter med att nå alla elever vid 

förmedling av det naturvetenskapliga kunskaper, svårast är att undervisa elever med annat 

modesmål samt elever som har språkliga besvär. Anna och Sigrid betonade genomförandet av 

en vetenskaplig undersökning för eleverna, vilket inte var något som nämndes i intervjuerna. 

Detta skulle kunna tyda på att hur man gör en vetenskaplig undersökning är något som lärarna 

tar för givet att tydliggöra för eleverna i undervisningen, vilket gör att de inte beskrev detta i 

intervjun. Slutligen är jag medveten om att jag endast fick se en liten del av hur lärarna 

kommunicerar naturvetenskap, det hade säkerligen gett mig ett annorlunda resultat om jag 

hade observerat dem under en längre tid.  

 

7. Diskussion 
 

Detta kapitel kommer att diskutera valda metoder samt resultat. Inledningsvis diskuteras 

studiens resultat i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. Detta lyfts genom två 

rubriker som matchar med studiens forskningsfrågor. Därefter diskuteras studiens val av 

metod för insamlig av empiri, vilket skedde genom observationer och intervjuer.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
I denna del följer inledningsvis en sammankoppling mella den insamlade empirin och tidigare 

forskning. Till att börja med diskuteras lärarnas kommunikation följt av elevernas nuvarande 

språkutveckling för att skapa en klar koppling till forskningsfrågorna. Resultaten diskuteras 

på ett kritiskt sätt i förhållande till bakgrund och tidigare forskning.  

 

7.1.1 Lärarnas kommunikation 
Utifrån observationsschemat bekräftades av lärarna till stor del använder sig av ett 

naturvetenskapligt språk i klassrummet, främst i form av begrepp. Vidare fördes det  

kontinuerligt en dialog med eleverna under lektionerna. Olof fick minst talutrymme gentemot 

Sigrid och Anna fick mest talutrymme under lektionen. Trots detta fördes hela tiden en dialog 

mellan lärare och elev. Detta stämmer överens Gunnarsson (2008) synpunkt om att det är 

viktigt att lärare för en dialog med eleverna på grund av att eleverna lättare kan lära sig förstå 

naturvetenskapliga termer och uttryck. Författaren antyder även att det är vanligt att det är 

läraren som för talan, vilket stämmer med det jag fick uppleva under observationerna då 

lärarna hade genomgång under hela lektionen. En slutsats som nämndes av detta var att 
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lärarna ser sig själva som en källa för information, dock observerade jag endast en liten 

bråkdel av lärarnas lektioner, därför kan jag inte veta hur resten av deras lektioner ser ut. 

Frågor som är betydande att ta upp av läraren är det som Rudsberg (2014) framhäver i sin 

avhandling i form av öppna frågor. Frågorna får gärna besvaras på ett reflekterande sätt av 

eleverna, vilket Af Geijerstam (2006) påpekar. Lärarna ställde ett fåtal öppna frågor till 

eleverna, majoriteten av frågor var specifikt inriktade. Nya begrepp behövs enligt Gunnarsson 

(2008) förtydligas av läraren, vilket lärarna gjorde genom att de tog eleverna till hjälp när de 

skulle förklara begreppen samtidigt som de antecknade stödord på tavlan eller ritade en bild. 

Gunnarsson (2008) uttrycker i sin studie att eleverna använder sig av vardagliga termer istället 

för naturvetenskapliga när de samtalar eftersom de känner sig osäkra. Detta var något som 

kunde ses i lärarnas begreppsanvändning, då de använde sig av vardagliga begrepp som skulle 

kunna tyda på en medvetenhet om elevernas osäkerhet. Läraren använder vardagliga termer 

till en början för att sedan gå in mer på de naturvetenskapliga termerna vilket var något som 

Anna bekräftade i sin intervju. Dock måste läraren enligt Gunnarsson (2008) ha kunskaper om 

de naturvetenskapliga begreppen och termerna för att kunna lära ut dem till eleverna.  

 

Anna och Sigrid betonade för hur man utför en vetenskaplig undersökning för eleverna under 

sina lektioner. Sigrid använde sig av en färdigställd laborationsrapport där eleverna skulle 

fylla i sina iaktagelser. Eleverna fick skriva en färdigställd labbrapport med förutbestämda 

frågor, vilket är samstämmigt med det som Rudberg (2014) tar upp om att det är vanligt 

förekommande att elever svarar på lärarens frågor. Jag kan inte veta om det var läraren eller 

eleverna som hade skapat frågorna i labbrapporten. Gunnarsson (2008) menar vidare att det är 

vanligt att läraren fokuserar laborationen till vad som ska göras istället för vad eleverna ska 

lära sig. Laborationen följdes upp som avslutning, och eleverna fick berätta vilka magnetiska 

föremål de hade hittat. Detta var något som läraren inte gick igenom särskilt noggrant, vilket 

jag kopplar till Thulins (2011) undersökning där hon kom fram till lärarna sällan följde upp de 

frågor som eleverna ställde. Dock är det omöjligt för mig att veta om läraren gick igenom 

laborationen mer noggrant vid ett senare tillfälle under en annan lektion. 

 

7.1.2 Elevers språkutveckling 
Lindahl (2003) gav som förslag i sin avhandling att lärare behöver ta tillvara på elevers 

intressen för naturvetenskapliga fenomen för att skapa grund för en bra språkutveckling. 

Lärarna beskrev detta som betydelsefullt, eftersom de alla arbetar med att skapa intresse och 

entusiasm hos eleverna för ämnet naturvetenskap. Detta var något jag upplevde att läraren 

gjorde under observationerna eftersom de talade på ett engagerat sätt vilket förstärktes med 

kroppsspråket. Eleverna som räckte upp handen och hade en fråga, fick också den besvarad. 

Dock fanns det många elever som satt tysta i klassrummet, vilket betyder att det kan finnas 

elever som inte förstod. Enligt Rudsberg (2014) är det bra om en kommunikativ lärmiljö 

skapas där eleverna via diskussioner får effektivisera sina argument, detta var tyvärr inget jag 

fick se under någon av observationerna eftersom lektionerna kännetecknades av genomgångar 

samt en laboration i Sigrids fall. Dock kan jag inte veta hur mycket som diskuterades av 

eleverna under laborationen, eftersom de fritt fick springa runt på skolan och söka efter 

magnetiska föremål. Nya begrepp behöver förtydligas av läraren, vilket Gunnarsson (2008) 

påpekar, vilket också var något som gjordes av lärarna med elevernas hjälp. Lärarna tog 

tillvara på visuella lösningar med hjälp av att rita på tavlan, detta stödjer skolverkets 

didaktiska förslag om att det är betydande att visualisera begrepp. Detta var även något som 

lärarna i intervjuerna nämnde, det vill säga vikten av att med hjälp av bland annat bilder och 

filmer, förenkla och tydliggöra begreppen. Begreppen omsattes av lärarna till ett sammanhang 

och blev ofta relaterade till vardagen, vilket Gunnarsson (2008) betonar som betydelsefullt.  

Jag frågade samtliga lärare om de såg några svårigheter med barns naturvetenskapliga 
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språkutveckling, och fick till svar att de ser svårigheter angående elever med annat modersmål 

eller som har språkliga besvär. Ingen av lärarna nämnde det som forskningen tar upp om 

vanliga språkproblem. Jag ställer mig frågan om det kan bero på formuleringen av frågan, 

eller om det kan vara så att inte lärarna är medvetna eller inte ser elevers språksvårigheter. 

Sigrid berättade om att hon ibland får tydliggöra enskilt för en elev. Detta var något som inte 

gjordes under lektionerna, lärarna förklarade begreppen inför alla elever. Jag kan dock inte 

veta om detta var något som skedde efter lektionens slut eller under en annan lektion. Sigrids 

elever som antecknade begreppen, vilket gör att eleverna stöttas i att komma ihåg dem. 

Högström (2009) styrker detta då han menar att elever kan gynnas i sin spåkutveckling om de 

får kommunicera på olika sätt. Studier som Högström (2009) och Gunnarsson (2008) har 

gjort, tyder på att många elever har svårt för naturvetenskapliga begrepp. Detta skulle kunna 

vara en orsak till dagens försämrade studieresultat bland elever inom NO-ämnena. Sigrid och 

Anna nämnde att man som lärare behöver ta hänsyn till läroplanen i sin undervisning. Båda 

tog upp detta då jag som avslutning frågade om de ville lägga till något mer, vilket kan tyda 

på att de ser styrdokumenten som betydelsefulla.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Jag valde att både utgå från en induktiv och en deduktiv metod för att besvara mina 

forskningsfrågor i intervjuerna och observationerna. Enligt Bryman (2011) finns det ett 

samband mellan dessa metoder, en induktiv metod brukar även vara deduktiv i sin inriktning. 

Förvirring kan skapas vid användandet av en deduktiv metod, eftersom nya idéer kan skapas 

hos forskaren innan denne kommit fram till sina resultat (ibid.). Om jag i observationerna 

hade utgått från en induktiv metod, hade resultatet blivit annorlunda eftersom jag då inte hade 

haft förutbestämda kategorier. Detta hade i sin tur kunnat försvåra observationen då jag hade 

haft en mer öppen utgångspunkt och alltså fler saker att söka efter i lärarnas 

kommunikationssätt, samtidigt hade resultatet kunnat bli rikare. Intervjuerna utformades 

utifrån en induktiv metod, vilket innebar att jag ställde öppna frågor till lärarna. Om jag 

istället hade använt mig av en deduktiv metod i intervjuerna, hade jag haft en förutbestämd 

teori vilket hade gett ett annorlunda resultat. Möjligen hade det blivit svårare att utforma 

frågeställningar till lärarna samtidigt som det hade varit intressant att utgå från en 

förutbestämd teori vid intervjuerna. Jag började med att genomföra observationen, följt av 

intervjun direkt efter. Detta var en ordning som föll sig naturligt då detta stämmer överens 

med forskningsfrågornas ordning. Om jag istället först hade genomfört intervjun, hade lärarna 

först fått reflektera kring sitt arbete med elevers naturvetenskapliga språkutveckling vilket gör 

att det hade påverkat observationen. Eftersom observationen genomfördes först, gör det att 

lärarna efteråt fått en chans att tydliggöra för sitt arbete med elever naturvetenskapliga 

språkutveckling vilket skapar en stringens för mig som forskare.  

 

Det var tre lärare som valdes ut som informanter till studien. Om man samlar information från 

så få deltagare är risken enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att materialet är för 

beroende av individernas personliga åsikter. Trots det upplevde jag som författarna (ibid.) 

nämner en mättnad angående empirin, vilket menas med att man som forskare börjar uppfatta 

mönster informanterna emellan. Med andra ord upplever man att den insamlade empirin är 

tillräcklig för studien. När man har kommit till denna punkt, kommer inte fler intervjuer att ge 

någon ny kunskap (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Jag valde att använda mig av det 

som Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval, vilket gjordes eftersom lärarna 

var lättillgängliga för studien. Om jag inte hade använt mig av detta urval, tror jag att det hade 

blivit svårare att få tag i lärare till studien. Urvalet har samtidigt kunnat leda till hur resultatet 

av observationerna och intervjuerna har blivit. Sigrid och Anna var för mig kända lärare vilket 
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har kunnat påverka deras reflektioner under intervjuerna, men även hur de har utformat sina 

lektioner under observationerna. Olof kände jag inte sedan innan, vilket även det har kunnat 

påverka resultatet. Jag observerade lärarnas lektioner från 30-60 minuter. Detta betyder att jag 

långt ifrån fick syn på allt. Om jag hade observerat lärarna under en längre period samt 

intervjuat och observerat fler lärare, hade jag säkerligen fått ett resultat av en rikare karaktär.  

 

Jag använde mig av det som Bryman (2011) benämner som ett strukturerat 

observationsschema med förutbestämda kategorier. Detta gjorde att jag visste vad jag letade 

efter under observationen. Om jag istället hade låtit observationen vara öppen och registrera 

lärarens kommunikationssätt med hjälp av att videofilma, hade jag antagligen fått ett helt 

annat resultat. Då hade jag istället utsett kategorier efter att observationen var genomförd. 

Inga elever nämdes i studien, vilket jag även tydliggjorde för klasserna innan observationen 

började. Dock tror jag att observationen hade gett mig en fylligare empiri om jag även hade 

tittat på vad läraren får för gensvar på sin kommunikation av eleverna. Om jag hade valt att 

även titta på detta, hade jag behövt målsmännens tillstånd vilket också hade tagit längre tid. 

Dock uppfyllde jag de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) för elevernas 

skull när jag observerade lärarnas lektioner. Detta då jag berättade om studien, samt att jag 

berättade att det endast var läraren jag skulle titta på. Jag upplevde det som att eleverna därför 

inte brydde sig om att jag var där. Om jag hade valt att samtidigt titta på dem under 

observationen, hade eleverna eventuellt påverkats av detta. 

 

Jag valde att genomföra en kvalitativ semi-strukturerad intervju med frågor av öppen karaktär 

(Bryman, 2011). Det är viktigt att man som forskare antecknar gester och sånt som inte 

kommer med på inspelningen enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Informanternas 

gester och annat ohörbart, anteckades inte under intervjun. Detta är något som kunde gjorts 

för att stärka resultatet eftersom det har att göra med hur informanten uppfattar sin lärarroll. 

Jag kunde däremot höra hur lärarna talade under inspelningen, vilket även det kännetecknar 

deras uppfattning. Dock hade lärarens gester och grimaser kunnat styrka resultatet (ibid.). 

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär och inte ledande. När man använder sig av en 

semi-strukturerad intervju har man möjlighet att ställa följdfrågor. Detta är något som enligt 

mig hade kunnat göras oftare, exempelvis hade jag velat fråga lärarna hur de arbetar med 

elever som har någon form av språklig svårighet inom naturvetenskapen. Nackdelen med att 

transkribera de inspelade intervjuerna var att det var tidskrävande, vilket Zetterquist och 

Ahrne (2011) också nämner. Detta trots att det var gynnsamt för studien. Orden och citaten i 

intervjuerna färgkodades vilket kan vara en nackdel då man oftast börjar med att koda 

spontant, istället för att titta på helheten (Rennstam & Wästerfors, 2011). Dock kunde jag 

genom färgkodningen få syn på relevanta mönster och teman lärarna emellan. 

 

Studiens reliabilitet och validitet hade blivit annorlunda om studien på nytt hade genomförts, 

eller om den hade bedrivits av en annan forskare som då hade haft ett annat sätt att analysera.  

Jag använde mig av både en deduktiv metod och en induktiv metod för att besvara 

forskningsfrågorna. Detta gör att resultatet hade blivit annorlunda om metoderna hade skiftats, 

det vill säga om jag hade haft en induktiv metod i observationerna och en deduktiv metod i 

intervjuerna. Om en induktiv metod använts i observationen, hade jag haft ett mer öppet 

perspektiv och alltså fler saker att titta på vilket gör att observationen hade blivit mer 

komplicerad. Om intervjuerna hade utgått från en deduktiv hade jag haft ett mer slutet och 

förutbestämt perspektiv vilket gör att resultatet även där hade blivit annorlunda då jag fått 

andra svar av lärarna. En koppling mellan teori och praktik genom kvalitativ forskning är att 

det kan vara svårare att tolka resultaten (Bryman, 2011) eftersom forskaren utgår från sina 

egna uppfattningar, vilket jag håller med om. Jag anser att den insamlade empirin är hållbar 
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för forskning samt läraryrket, eftersom studien genomsyrar tre mellanstadielärares sätt att 

kommunicera naturvetenskap, samt hur de arbetar med elevers språkutveckling i ämnet. Detta 

kan i sin tur bidra till nya reflektioner om hur elevers naturvetenskapliga språkutveckling kan 

utvecklas.  

 

8. Konklusion och implikation 
 

Slutsatsen är att lärare kommunicerar med naturvetenskapens olika begrepp, vilket de även 

beskriver som betydelsefullt att arbeta med samt att begrepp kännetecknar det 

naturvetenskapliga språkbruket. Lärarna kopplar ofta naturvetenskapliga fenomen till 

vardagen och ger exempel i form av liknelser. Dock tar de mycket av undervisningstiden för 

att ägna sig åt genomgång, vilket gör att eleverna inte tränas särskilt mycket i sin muntliga 

språkutveckling. Trots detta var alla elever aktiva under lärarens genomgång och förde 

anteckningar. Lärarna beskrev inget om specifika svårigheter med elevers språkutveckling i 

naturvetenskap, dock ser de svårigheter med att undervisa elever med språksvårigheter samt 

med annat modersmål. Detta kan bero på att lärarna inte är medvetna om detta problem, vilket 

även Lozic (2016) tar upp som vanligt förekommande. Lärarna beskrev att det är av betydelse 

att skapa motivation hos eleverna samt att få dem att förstå hur man gör en vetenskaplig 

undersökning vilket är postivt eftersom att det underlättar för elevernas naturvetenskapliga 

lärande. Vidare beskrev lärarna arbetet med elevers naturvetenskapliga språkutveckling som 

något kreativt, där de gärna tar hjälp av bilder och filmer för att förklara begrepp. En 

utvecklingsmöjlighet som kan utläsas av dessa slutsatser är därför att lärare behöver arbeta 

med elevers naturvetenskapliga språkutveckling på ett mer aktivt sätt där eleverna får träna på 

sin kommunikativa förmåga genom varierade undervisningsmetoder. De bör fortsätta med 

arbetet med att tända gnistan hos eleverna, eftersom detta underlättar för lärandet då det 

skapar motivation. Lärarna behöver samtidigt bli medvetna om vilka svårigheter som kan 

uppstå med elevers naturvetenskapliga språkutveckling och finna lösningar till detta.  

 

Jag hoppas att denna studie har kunnat problematisera och synliggöra hur lärare 

kommunicerar naturvetenskapligt samt hur de arbetar med elevers språkutveckling. Det hade 

varit intressant att som framtida studie undersöka vad forskningen ger för förslag till 

didaktiska utvecklingsmöjligheter hos lärare. Därefter hade man kunnat testa och utvärdera 

förslagen på elever för att undersöka om förslagen är hållbara. Vidare hade det varit intressant 

att undersöka vad verksamma lärare säger om läroplanens (Skolverket, 2011) kunskapsmål i 

naturvetenskap, eftersom detta är något som lärare nämner som någonting viktigt att ta hänsyn 

till. Detta hade vidare kunnat jämföras med den forskning (Ribeck, 2015) som säger att 

läroplanens mål behöver förtydligas.  
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Bilaga 1 
 

Observationsschema 

 

Datum: Tid:  Lärare:  Lektion: 

 

 

 

Begrepp 

Termer 

Fenomen 

Metaforer 

Liknelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedurer 

Tillvägagångssätt 

Teknik 

Dialog 

Samtal 

Ställer frågor 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

Vad heter du?  

Hur länge har du jobbat som NO-lärare?  

Inom vilka årskurser undervisar du NO? 

 

Vad är naturvetenskapligt språk för dig?  

 

Är det enligt dig betydelsefullt att arbeta med elevers naturvetenskapliga språkutveckling? 

Om Ja/Nej - Varför?  

 

Hur arbetar du med elevers naturvetenskapliga språkutveckling?  

Ser du några svårigheter eller möjligheter med detta?  
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