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Svenska elevers resultat inom de naturvetenskapliga ämnena har de senaste decennierna 
visat på en nedåtgående trend. Forskning menar att naturvetenskaplig undervisning har 
tendens till att kännas främmande för elever, där de behöver använda ett ämnesspråk som de 
inte är bekväma med. Denna studie syftar till att undersöka litteratur kring språkets 
betydelse inom naturvetenskaplig undervisning huvudsakligen i mellanåren, även undersöka 
valda pedagogiska lärandeteorier, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv, och hur de 
kan utveckla elevers kunskapsinhämtning. I studien kommer vardags- och ämnesspråk samt 
begreppsförändring att behandlas, dessutom kommer valda lärandeteorier att analyseras. 
Studien kommer även behandla hur lärare synliggör skillnader och samband mellan 
naturvetenskapligt vardags- och ämnesspråk i lärandemiljö, men också hur 
begreppsförändring uppmärksammas i naturvetenskapliga undervisningssammanhang. Då 
studiens metod är en litteraturstudie har vetenskapliga artiklar från olika databaser 
analyserats och valts ut efter studiens valda syfte.  

Resultatet av vår litteraturstudie visar på flera olika undervisningsmetoder och strategier för 
begreppsförändring samt ämnes- och vardagsspråk som kan appliceras i 
klassrumssammanhang. Vi har även funnit viss kritik mot de undervisningsmetoder som 
används vid begreppsförändring. Utöver detta återges språkliga svårigheter i 
kommunikation mellan lärare och elever i naturvetenskaplig undervisning. Resultatet 
innefattar också två lärandeteorier som presenterar deras synsätt och förhållningssätt kring 
undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. De metoder som presenteras i studiens 
resultat har både för- och nackdelar, vilket betyder att det inte går att bestämma att en viss 
metod lämpar sig bäst för all undervisning, utan en blandning mellan olika metoder 
beroende på kontext är att föredra. 

 

Resultat Sökord: Begreppsförändring, Vardagsspråk, Ämnesspråk, Konstruktivism, Sociokulturellt perspektiv 
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1. Inledning 
Skolverket (2016b) beskriver att de naturorienterande ämnena har en stor inverkan på 

samhällsutvecklingen inom olika områden, till exempel miljö, energiförsörjning, hälsa 

och problemlösning (s. 156 – 278). De naturorienterande ämnena bidrar till hur elever 

uppfattar de olika fenomen som existerar i deras vardagliga omgivning. Dessutom ska 

en stor del av elevers undervisningstid ges utrymme till de naturorienterande ämnena.  

 
Svenska elevers resultat inom de naturorienterande ämnena har varit blandade de 

senaste 20 åren. År 1995 genomfördes TIMMS runt om i världen där svenska elever 

nådde toppresultat. Sedan dess har utvecklingskurvan varit negativ. Svenska elevers 

resultat i de naturorienterande ämnena har blivit sämre. Dock visade den senaste 

undersökningen som gjordes 2015 en positiv kunskapsutveckling hos svenska elever i 

årskurs 4 (Skolverket, 2016a, s. 47-48). Två väsentliga faktorer till svenska elevers 

låga resultat kan vara deras inställning till ämnet och hur undervisningen är utformad. 

Helldén (2009) menar att undervisningen kan ha varit främmande, där eleverna har 

behövt använda ett språk som de inte har varit bekväma med. Helldén menar också att 

elever uppfattar naturvetenskapliga texter som riktade till specialister och inte till 

elever (s. 30). Vi vill med detta arbete undersöka om detta har någon påverkan och i 

så fall hur det påverkar.  

Resultaten från TIMMS och våra egna erfarenheter från skolvärlden gör att vi har 

intresserat oss för elevers kunskaper inom de naturorienterande ämnena, specifikt hur 

elever tar till sig naturvetenskapliga ämnesspråket. Det vi har erfarit från skolvärlden 

är att elever har svårigheter med att utveckla sina vardagliga begrepp till 

naturvetenskapliga begrepp. Forskning visar att elever kan ha en viss förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen, men har sedan svårigheter med att förklara fenomenen 

på ett korrekt naturvetenskapligt sätt. Istället för ämnesspecifika begrepp använder 

elever vardagliga begrepp som de känner sig mer bekväma med (Skolverket, 2016a).  

 

Vi kommer att lägga vårt fokus på hur en god lärandemiljö synliggör skillnader i 

elevers vardags- och ämnesspråk, dessutom hur olika språkmiljöer påverkar elevers 

kunskapsinhämtning. En stor del av arbetet kommer att beröra bakomliggande 

faktorer som synliggör begreppsförändring, som i internationell forskning beskrivs 

som conceptual change.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att behandla grundläggande begrepp som vardagsspråk, 

ämnesspråk och begreppsförändring. Även kunskapsteorier som är väsentliga för 

naturvetenskaplig undervisning, samt relevanta och aktuella styrdokument kommer att 

behandlas.  

 

2.1 Begreppsförändring samt vardags- och ämnesspråk inom 

naturvetenskap 
Här nedan presenteras tre begrepp som är centrala, relevanta och konsekvent använda 

i detta arbete. En kort beskrivning ges till varje begrepp för att sedan fördjupas vidare 

i resultatdelen.   

 

2.1.1 Vardagsspråk 
Innan elever utvecklar ett naturvetenskapligt ämnesspråk står deras vardagsspråk i 

fokus. Då elever erövrar en större begreppsförståelse lämnar de vardagsspråket i den 

formella miljön. Vardagsspråk är det sätt och de olika begrepp som elever använder 

sig av i informella miljöer. Språket hos elever utvecklas muntligt och spontant i 

vardagliga sammanhang. Utveckling sker genom social kontakt med den omgivning 

som elever rör sig vid. Vardagsspråk är ett verktyg för elever att sätta ord på det som 

försiggår i vardagen. Vi skiljer på vardags- och ämnesspråk genom att använda dem i 

informella respektive formella situationer. Gränsen mellan dessa kan ibland vara 

diffus och de går ofta in i varandra (Skolverket, 2012, s. 36-37).  

Inom naturvetenskapen står elevers vardagsspråk i fokus när de inte utvecklat ett 

ämnesspråk. Det som i dagligt tal kallas ”salt” betecknas inom naturvetenskapen 

koksalt eller natriumklorid, vid ett outvecklat ämnesspråk beskrivs natriumklorid 

istället enbart som salt. Användandet av både vardags- och det naturvetenskapliga 

ämnesspråket och sambandet mellan dem är en viktig del av den fortsatta 

utvecklingen inom ämnesområdet. När elever försöker skapa sig en bild eller mening i 

ett naturvetenskapligt sammanhang är det viktigt för läraren att vara tillåtande och 

stöttande vid det aktuella momentet. Får eleven inte det stöd de behöver kan det 
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innebära att eleven förlorar intresset för ämnet, samt att lärprocessen då avstannar 

(Skolverket, 2016a).  

 

2.1.2 Ämnesspråk 
En skillnad mellan det vardagliga språket och det naturvetenskapliga ämnesspråket är 

i vilka sammanhang de används. Ämnesspråket används först och främst i formella 

situationer som till exempel i undervisning gällande periodiska systemet inom ämnet 

kemi. För att utveckla ett ämnesspråk utgår elever från ett fenomen för att sedan 

benämna det och slutligen ges förklaringen till det ursprungliga fenomenet. I kontrast 

till vardagsspråket sker elevers ämnesspråksutveckling i omvänd ordning (Skolverket, 

2012). Forskning visar att elever uppfattar det naturvetenskapliga ämnesspråket som 

främmande och nytt. Språket har olika innebörd beroende på syfte och situation. 

Termer och begrepp kopplas samman med specifika teorier och artefakter. Beroende 

på vilken typ av teori eller artefakt som behandlas kan termer och begrepp ha skilda 

betydelser (Skolverket, 2016a). På samma sätt som elever använder vardagsspråket 

som ett redskap för att beskriva sin omgivning, har forskare arbetat fram och 

utvecklat det vetenskapliga och ämnesspecifika språk för att tolka världen på ett mer 

vetenskapligt sätt (Skolverket, 2012, s. 36-37). De vetenskapliga begrepp som 

introduceras till elever i specifika ämnen har en tendens till att glömmas bort i en 

större utsträckning än de vardagliga föreställningar som elever har fått om ämnet 

(Andersson, 2011, s. 76).   

 

2.1.3 Begreppsförändring – Conceptual change 
Begreppsförändring även kallat conceptual change är en förändring för en elevs 

uppfattning gällande ett visst begrepp. I undervisningssammanhang kan lärares 

uppgift vara att leda elevers vardagliga begrepp och föreställningar till mera 

vetenskapliga accepterade förklaringar och föreställningar. Ett sådant exempel kan 

vara ordet kraft vars betydelse kan skilja beroende på kontext. I ämnet fysik beskrivs 

kraft som något som påverkar en kropps förändring, exempelvis dess färdriktning. I 

en elevs vardag kan kraft symbolisera en styrka hos en individ. Genom arbete med 

begreppsförändring hos elever kan begreppets innebörd förändras till en mer 

vetenskapligt accepterad förklaring, som senare kan generera en god 
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begreppsförståelse. En begreppsförändring hos en elev kan vara både långsiktig och 

plötslig. En långsiktig begreppsförändring sker under en längre tid hos individen. Det 

innebär att ett vetenskapligt begrepp successivt konkurrerar ut individens alternativa 

uppfattning, medan den plötsliga begreppsförändringen kan ske då individen stöter på 

en motsägelse till sin dåvarande uppfattning (Höst & Schönborn, 2016). Då 

begreppsförståelse och begreppsförändring utgör en stor del i undervisning kring 

naturvetenskap berör det detta arbetets valda syfte, nämligen skillnader mellan elevers 

vardags- och ämnesspråk och hur lärare synliggör denna skillnad i deras 

undervisning.  

 

2.2 Teorier om lärande 
I undervisning kring naturvetenskap i svensk skola dominerar två kunskapsteorier, 

konstruktivismen och det socio-kulturella perspektivet. Nedan kommer vi att beskriva 

dessa två teorier och deras syn på hur betydande det naturvetenskapliga språket är i 

elevers kunskapsinhämtning.  

 

2.2.1 Konstruktivism 
Den mest framstående företrädaren för konstruktivismen är kunskapsteoretikern Jean 

Piaget. Grunden i konstruktivismen är att elever på egen hand ska göra 

undersökningar med detta menas att eleven ska bli mer medveten om sitt eget 

tänkande och känna en önskan att lära sig mera. Lärandet ska ske där elever i nuläget 

befinner sig kunskapsmässigt, samt att elever ska åsidosätta det gamla för att lära sig 

det nya. Det är eleverna själva som ska konstruera sin kunskap med hjälp av läraren 

som stöd (Andersson, 1989, s. 24, 26). Piaget menade att barn är logiska och tänker 

avancerade tankar, men utifrån andra utgångspunkter än vuxna. Han betonade också 

att om inte individen förstår är han/hon inte mogen för kunskapen. Detta är i sin tur 

inget som en lärare eller någon annan vuxen kan göra något åt (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2014, s. 283-284).  

 

Vid behandling av vardags-, ämnesspråk och begreppslig förändring menar 

konstruktivisten att elevers utforskande av hypoteser och experimentmaterial är en 

förberedelse för en begreppslig förändring. Eleven blir mer medveten om sitt sätt att 
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tänka och införskaffar en önskan att vilja lära sig mera. Läraren i sin tur skaffar sig en 

uppfattning om klassens begreppsliga utgångsläge för att sedan hjälpa eleverna 

förändra sina begrepp till det bättre. Läraren ska enligt konstruktivismen hjälpa 

eleverna att ta steget mot nytt kunnande genom att introducera nya begrepp och 

tankesätt. Lärarens uppgift är att stimulera eleverna för att de på egen hand ska 

konstruera sin förståelse. Att uppnå en varaktig begreppslig förändring tar lång tid och 

det är den konstruktivistiska läraren väl medveten om. Det krävs tid, stöd och 

uppmuntran från läraren när eleverna bearbetar de nya begreppen (Andersson, 1989, 

s. 24-25).  

 

2.2.2 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektiv som idag finns inom skolan utvecklades av Lev 

Vygotskij under det tidiga 1900-talet, och används flitigt. Vygotskij menade att 

individer utvecklas konstant och att det är inte är bundet till en viss situation. Han 

kallade det människans naturliga tillstånd (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 305).  

 

Utöver detta nämner Vygotskij också redskap som individer använder för att tolka 

omvärlden. Ett redskap som är grundläggande inom det sociokulturella perspektivet är 

språket. Detta använder människan för att till exempel uttrycka sig, förstå omvärlden, 

etablera en gemensam förståelse med andra samt få en djupare förståelse. Detta ska 

inledningsvis ske genom stöd från någon som Vygotskij kallar ”den mer kompetenta 

kamraten” (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 301, 304).  

Ett välkänt begrepp är den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att om en 

individ är bekant med ett begrepp är den också nära till att tillägna sig nya begrepp. 

Något som också intresserade Vygotskij var hur begrepp kan skilja sig från situation 

till situation, han delade in dem i vardagliga och vetenskapliga begrepp. De 

vardagliga begreppen återfanns i vardagen och användes vid exempelvis 

kommunikation med vänner och familj, till skillnad från de vetenskapliga som hörde 

till skolans värld. Dessa vetenskapliga begrepp menade Vygotskij skulle hjälpa elever 

att tolka, och förstå världen utanför sina egna erfarenheter (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2014, s. 304-305). 
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2.3 Styrdokument 
Samtliga kursplanerna i de naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik, biologi, samt i 

teknik poängterar vikten av att elever ska kunna samtala och argumentera om sina 

kunskaper inom de fyra ämnena.  

 

Inom biologi, fysik och kemi ska eleverna ges möjlighet till att använda och utveckla 

kunskaper och redskap för att formulera och granska andras argument i de 

sammanhang där kunskaper i ämnena har betydelse. Eleverna ska även genom 

undervisning utveckla förtrogenhet med ämnenas begrepp, modeller och teorier, samt 

ges tillfällen att utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med 

naturvetenskapligt innehåll. I ämnet teknik ska eleverna ges möjlighet till att utveckla 

kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika 

uttrycksformer och begrepp (Skolverket, 2016b, s. 156, 166, 177, 278). För att 

eleverna ska kunna utveckla det som nämns ovan är det viktigt att lärare och elever i 

samspel med varandra lägger fokus på skillnader mellan vardags- och ämnesspråk, 

samt att vara öppna för begreppsförändring.  
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka litteratur kring språkets betydelse inom 

naturvetenskaplig undervisning, huvudsakligen i mellanåren, samt undersöka valda 

pedagogiska lärandeteorier och hur de kan utveckla elevers kunskapsinhämtning. 

Fokus kommer att ligga på vad litteratur nämner för samband och skillnader mellan 

elevers vardags- och ämnesspråk inom naturvetenskap, samt forskning kring 

begreppsförändring även kallat conceptual change.  

 

3.1 Frågeställningar 
• Hur synliggör lärare skillnader och samband mellan naturvetenskapligt 

vardags- och ämnesspråk i lärandemiljö? 

• Hur uppmärksammar lärare elevers begreppsförändring i 

undervisningssammanhang inom naturvetenskap? 
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4. Metod 
I metoden finns följande delar med: Val av undersökningsdesign, ställning till 

urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder, genomförande av datainsamling och slutligen 

analysmetoder (Forsberg & Wengström, 2013, s. 51). Metoden ska fungera som ett 

redskap för att söka och finna litteratur kring arbetets frågeställningar, samt förse oss 

med forskning för att kunna besvara frågeställningarna. Vi har valt att kombinera de 

tre definitioner och kriterier som återges i Att göra systematiska litteraturstudier för 

att genomföra en litteraturstudie. (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

En litteraturstudie genomförs med en tydlig formulerad frågeställning som sedan 

besvaras genom att systematiskt identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning. 

Kriterier för denna litteraturstudie: 

• Tydlig frågeställning. 

• Välstrukturerad sökningsmetod och väl valda sökord. 

• Kritiskt och systematiskt analysera funna studier och enbart välja de relevanta 

för frågeställningarna. 

• Redovisning av resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 26-27). 

 

4.1 Sökkriterier 
Detta arbete är en vetenskaplig uppsats och skall då ha sin grund i aktuell forskning. 

Med detta tillkommer vissa kriterier som är nödvändiga att förhålla sig till när 

sökning efter fakta görs.  

Följande kriterier har vi valt att förhålla oss till: 

• Artiklarna skall vara publicerade mellan 1980-01-01 och 2017-02-06. 

• Samtliga artiklar ska vara kollegialt granskade (refereegranskade, peer 

reviewed). 

• Fulltext ska finnas tillgängligt för de valda artiklarna 

• Databassökningen ska behandla både internationell- och nationell forskning 

(engelska och svenska). 
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4.2 Sökstrategier 
Arbetets frågeställningar har varit utgångspunkten vid val av sökstrategier. Då våra 

frågeställningar behandlar de naturorienterande ämnena är databaserna valda därefter. 

Vi har valt att använda av oss av både engelska och svenska sökord. Som sökstrategi 

har vi använt oss av booleska operatorer så som AND, OR och NOT. För att vi ska 

finna sökresultat med olika varianter av de begrepp som vi har valt att använda, var vi 

tvungna till att trunkera, vilket betyder att en asterisk tillsätts framför eller bakom 

grundordet för att få med olika ändelser till begreppet (Forsberg & Wengström, 2013, 

s. 79, 82). Relevanta begrepp som användes vid databassökning tillsammans med 

trunkering och booleska operatorer: Science, Teach, School, Language, Conceptual 

change, Elementary school, Vardagsspråk, Naturvetenskap, Elev, Undervisning och 

Mellanår.  

 

De databaser som vi har valt att fokusera på är ERIC, Google scholar och SwePub. 

Anledningen till att vi har valt att arbeta med de ovan nämnda databaserna är att 

samtliga behandlar de ämnen som våra frågeställningar grundar sig i. ERIC berör 

allmänt om pedagogik, Google scholar behandlar många olika ämnen däribland 

naturvetenskap som berör vårt arbete och SwePub innehåller svenska publikationer 

inom forskningsområden som exempelvis naturvetenskap. Då vi vill ha internationell- 

och nationell forskning fungerar de här tre databaserna ypperligt.  

För sökresultat se bilagor, Tabell 1.  

 

4.3 Urval 
Vi har gjort ett urval, utifrån de träffar vi har fått av sökningar som vi har gjort i de 

olika databaserna. De strategier som vi har använt oss av i urvalsprocessen är 

analysering av titel och abstract. Dessa ger en indikation på vilka artiklar som berör 

våra frågeställningar. I analysen har vi valt bort de artiklar som behandlar åldrar över 

14 år, samt artiklar med för stort fokus på begreppsförståelse. Som tidigare nämnt 

skall samtliga artiklar vila på vetenskaplig grund.  

För representation över urval i förhållande till träffar se bilagor, Figur 1. 
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4.4. Materialanalys 
De artiklar som vi har valt att fortsätta att arbeta med har bearbetats med ett flertal 

verktyg. Dessa verktyg är bland annat en systematisk analys och bedömning av 

texternas egenskaper som återges i Tabell 2, se bilagor, med hjälp av denna tabell har 

vi urskilt texternas syften, metod, teoretisk bakgrund och resultat. I tabellen återges 

också författare, titel, tidskrift och publikationsår. Vi har bearbetat texterna 

tillsammans genom att läsa, analysera och diskutera för att kunna urskilja 

egenskaperna hos texterna. Vi har även bedömt kvalitén hos texterna vid läsning av 

dessa. Med kvalité menar vi hur väl texten behandlar vår studies syfte och 

frågeställning.  

 

I processen av kvalitetsgranskningen av de texterna som vi har valt ut att arbeta med, 

har diskussion varit ett väsentligt redskap. Vi har tillsammans läst samma texter och 

enskilt noterat och strukit under de delar i texterna som vi har ansett vara av betydelse 

för vår studie och våra frågeställningar. Diskussionen har gett oss ett väl fungerande 

redskap för att urskilja texternas kvalité. Vid analys av lärandeteorier har vi valt att 

endast fokusera på de teorier som vår studie behandlar. Det här medför att vi inte 

anger vilken lärandeteori som artikeln nämner om det är en annan än de som denna 

studie behandlar.  
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5. Resultat 
I resultatet beskrivs vad forskning behandlar för undervisningsmetoder gällande 

begreppsförändring, samt vardags- och ämnesspråk. Vi kommer även att behandla 

vilka ledande lärandeteorier som är mest lämpliga för den aktuella undervisningen. 

Ett kort avsnitt om kritik riktad mot begreppsförändring samt vardags- och 

ämnesspråk återges i slutet av respektive område. 

 

5.1 Begreppsförändring 
Här nedan presenteras vad forskning säger om hur undervisning kan ske kring 

begreppsförändring och vilka lärandeteorier som undervisning kan förhålla sig till, 

samt kritik mot begreppsförändring och konstruktivism. 

 

5.1.1 Undervisning kring begreppsförändring 
Forskning betonar hur viktigt det är för lärare att känna till hur elevers tidigare 

uppfattning kan påverka ny kunskapsinhämtning (Taylor & Coll, 1997, s. 62-63). 

Tanner & Allen (2005, s. 113) menar att nyckeln för en lyckad undervisning kring 

begreppsförändring inom de naturorienterande ämnena är att utgå från elevers 

alternativa förståelser av begrepp och fenomen.  

 

Faktorer som är väsentliga för elevers begreppsförändring är elevers motivation och 

attityd till det aktuella ämnet. Inom de naturorienterande ämnena är det viktigt att 

lärare lyfter elevers tidigare uppfattning kring begrepp för att jämföra med den nya 

information som ges. Vid jämförelsen ska eleverna sedan känna att den nya 

information som har givits till dem är mer betydelsefull (Pintrich, Marx & Boyle, 

1993, s. 192).  

Enligt Fulmer (2013, s. 1222) är det viktigt i undervisningssammanhang att lärare är 

medvetna om att elever kan ha alternativa uppfattningar kring begrepp. Lärare bör 

därför ges mer tid till att undersöka olika strategier som utvecklar elevers 

begreppsförändring, detta kan ske redan i lärarutbildningen. Samtidigt påpekar 

forskning att det är viktigt att lärare har en korrekt förståelse för det aktuella 

begreppet. Är så inte fallet undervisas elever felaktigt och deras kunskapsinhämtning 

kring begrepp blir då bristfällig, vilket betyder att lärare med hög ämneskunskap och 
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god pedagogisk skicklighet gagnar elevers begreppsförändring (Fulmer, 2013, s. 

1222).  

 

Calik, Ayas & Coll (2007, s. 20-22) anser att genom användning av olika verktyg kan 

elevers begreppsförändring förenklas. Ett sådant verktyg kan vara användning av 

begreppsförändringstexter. Dessa texter visar med hjälp av en vetenskaplig 

förklaringsmodell hur en missuppfattning inte är gångbar i ett vetenskapligt 

sammanhang. Ytterligare visar verktyget hur fenomenet används på ett korrekt sätt. I 

en situation där elever inte vill yttra sina tidigare erfarna kunskaper om ett visst 

begrepp, kan begreppsförändringstexter vara ett avgörande verktyg för att utveckla 

elevers begreppsförändring utan att minimera elevers självförtroende. Forskning visar 

att användandet av ett sådant verktyg är särskilt effektivt vid arbete i grupp (Calik, 

Ayas & Coll, 2007, s. 22). Chambers & Andre (1997, s. 118-120) nämner att i 

klassrumssammanhang implementeras begreppsförändringstexter på följande sätt: 

Först synliggörs elevers alternativa uppfattningar kring det aktuella begreppet, sedan 

skall eleverna försöka att förutse vad som kommer att hända i en specifik situation, 

detta för att synliggöra motsägelser i deras alternativa förståelse i förhållande till den 

vetenskapliga. Bevis framhävs av texterna alternativt av läraren för att påvisa 

felaktigheter i elevernas förståelse för de aktuella begreppen. Slutligen förklaras 

innehållet på ett vetenskapligt korrekt sätt (Chambers & Andre, 1997, s. 118-120). 

Ytterligare ett verktyg som forskning framhäver är concept map, vilket hjälper elever 

att skapa en struktur i begreppsanvändningen för att belysa samband mellan olika 

begrepp för att på så sätt erövra ny kunskap (Celikten, Ipekcioglu, Ertepinar, & Geban 

2012, s. 87). 

 

Carrejo & Reinhartz (2014, s. 12) nämner även fem faser att utgå från i undervisning 

gällande begreppsförändring. Dessa fem faser går under namnet 5E pedagogik, vilket 

står för engage (engagera), explore (utforska), explain (förklara), elaborate (laborera) 

och evaluate (utvärdera). Tanken bakom denna metod är att eleverna först blir 

presenterade ett innehåll, som de sedan ska reflektera över. Sedan ska eleverna 

analysera de tankar och idéer som uppkommit och samtidigt bearbeta eventuella 

alternativ där målet är att eleverna ska utveckla sina egna tankar kring det aktuella 

innehållet. Under arbetets gång antecknar eleverna sin lärandeprocess, vilket ger dem 

en inblick i deras eget tänkande (Carrejo & Reinhartz, 2014, s. 12). 
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5.1.2 Konstruktivismens syn på begreppsförändring 
Enligt Baser (2006, s. 377) är den dominerande lärandeteorin inom 

begreppsförändring i naturvetenskap konstruktivism. Teorin innebär att elever är 

kognitivt aktiva under sin kunskapsinhämtning, detta sker fördelaktigt i en aktiv 

lärandemiljö.  

Enligt konstruktivismen ska det skapas möjligheter för elever att aktivt utforska bevis 

för att deras tidigare förståelse inte är gångbar med den vetenskapliga. Elever ska 

också kunna sätta in de inlärda begreppen i nya situationer. Läraren i en sådan 

situation ses som en instruktör vars roll är att konfrontera elevers felaktiga 

begreppsföreställningar med vetenskapliga bevis för att elever ska kunna uppnå 

begreppsförändring i det aktuella ämnet (Tanner & Allen, 2005, s. 115). I ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt ses elevers förkunskaper som ett resultat av 

individens erfarenhet av omvärlden och möten med andra människor. Lärares 

medvetenhet om elevers förkunskaper har en betydande roll i hur instruktioner och 

förklaringar för begrepp utformas. Teorin innebär att elevers alternativa 

naturvetenskapliga begrepp är robusta och svåröverkomliga, här visar forskning att 

traditionella metoder är mindre effektiva än den konstruktivistiska 

begreppsförändringsmodellen (Calik, Ayas & Coll, 2007, s. 2-3).  

 

5.1.3 Kritik mot begreppsförändring och konstruktivism 
Abd-El-Khalick & Akerson (2004, s. 788) riktar kritik mot begreppsförändring och 

hur lärare adapterar den konstruktivistiska begreppsförändringsmodellen i sin 

undervisning. Forskning nämner bland annat att modellen lägger allt fokus på elevers 

kognitiva process och inte tar hänsyn till elevers sociala sammanhang, motivation 

eller bakgrund, vilket kan spela en stor roll i elevers kunskapsinhämtning. 

Kritik som forskare uttrycker mot den konstruktivistiska 

begreppsförändringsmodellen är lärares bristfälliga ämneskunskaper vid undervisning 

kring begrepp i de naturvetenskapliga ämnena. Konsekvenserna som uppstår kan 

resultera i att elever blir felaktigt eller ofullständigt undervisade kring begrepp och 

hur de sätts in i olika situationer (Fulmer, 2013, s. 1232). Howe, Devine & Tavares 

(2013, s. 865) nämner ett annat orosmoment vilket är de djupt rotade 

vardagsföreställningar kring begrepp som kan uppkomma i det naturvetenskapliga 

klassrummet, vilket kan skapa svårigheter för lärare att överkomma. I vissa fall kan 
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det uppstå hinder att visa med vetenskapliga bevis hur ett begrepp ska användas på ett 

korrekt sätt.   

 

5.2 Vardags- och ämnesspråk 
Här nedan presenteras vad forskning säger hur undervisning kan ske kring vardags- 

och ämnesspråk och vilka lärandeteorier som undervisning kan förhålla sig till, samt 

kritik mot informellt och formellt språk i undervisningssammanhang. 

 

5.2.1 Undervisning kring vardags- och ämnesspråk 
Bailey, Butler, Laframenta & Ong (2004, s. 8-11) anser att det finns en kombination 

av två väsentliga strategier som lärare kan förhålla sig till för att effektivisera sin 

undervisning, vilka är traditionellt- och konstruktivistiskt förhållningssätt. Med ett 

traditionellt förhållningssätt menas att lärande sker via envägskommunikation mellan 

lärare och elever, där lärare ses som en primärkälla för kunskap och elever som 

mottagare av den information som förmedlas från lärare. I konstrast till det 

traditionella förhållningssättet utgår den konstruktivistiska undervisningen från 

elevers tidigare kunskaper och uppfattningar kring ämnet. En kombination av dessa 

två förhållningssätt kan då utveckla elevers ämneskunskaper och ämnesspråk. Genom 

att kombinera de två förhållningssätten med lärares ämneskunskaper skapas ett 

effektivt och väl fungerande redskap för att kunna instruera elever och på så sätt 

förmedla ett korrekt formellt ämnesspråk (Bailey, Butler, Laframenta & Ong, 2004, s. 

8-11). För att utveckla elevers ämnesspråk måste lärare vara medvetna om elevers 

informella språk och hur det är uppbyggt för att kunna sammanbinda elevers 

vardagsspråk med ett formellt ämnesspråk. Då forskning visar att en del elever har 

större svårigheter med att tillägna sig kunskap genom ett vetenskapligt språk, är det 

viktigt att lärare visar förståelse vid elevers kunskapsinhämtning (Bailey, Butler, 

Laframenta & Ong, 2004, s. 11) 

En metod som lärare kan använda för att synliggöra likheter och skillnader i vardags- 

och ämnesspråk är att låta elever översätta, naturvetenskapliga texter vars innehåll är 

av vetenskaplig karaktär, till elevers egna vardagsspråk som de använder i informella 

miljöer (Prain, 2006, s. 94-95).  
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Jakobson & Wickman (2007, s. 278) menar att när elever ska kunna tillägna sig det 

naturvetenskapliga ämnesspråket ska läraren ses som en tolk, vars uppgift är att 

förmedla ämnesspråket på ett begripligt och lättillgängligt sätt.  

I undervisningssammanhang inom naturvetenskap är det viktigt för både lärare och 

elever att vara medvetna om att det vardagliga språket inte alltid går att applicera. Det 

är därför viktigt för lärare att stödja elever i deras övergång mellan deras vardags- och 

ämnesspråk, då denna övergång är väsentlig för hur elever uppfattar frågor och 

förklaringar (Lundin, 2007, s. 278). 

 

Hallberg (2010, s. 117) framhäver flera undervisningsmetoder för att belysa 

sambandet mellan vardags- och ämnesspråk. Ett sätt är att konstruera 

undervisningsmaterial där elever ges möjlighet till att sammankoppla de två språken 

samt få en korrekt begreppsförklaring till naturvetenskapliga ord. Ett annat sätt är att 

elever samarbetar med varandra i undervisningssammanhang för att ta del av 

erfarenheter och förståelse. Slutligen föreslår Hallberg att elever ska reflektera över 

sitt eget tänkande med hjälp av olika pedagogiska verktyg.  

Utöver de metoder som nämns ovan anser Brown & Ryoo (2008, s. 542) att 

undervisning ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att det aktuella innehållet ska 

undervisas genom ett vardagsspråk för att sedan introducera de vetenskapliga 

begreppen.  

 

Brown & Spang (2008, s. 721) belyser ett fenomen kallat Double talk som kan 

uppkomma vid samtal i undervisningssammanhang inom naturvetenskap. En 

förklaring av detta fenomen är att lärare antar att elever inte har en fullständig 

förståelse om det ämne som behandlas. Ytterligare information ges då till elever för 

att ge dem större möjligheter att förstå ämnets sammanhang och innehåll. 

Informationen förmedlas på en språklig nivå anpassad för den aktuella mottagaren. 

Ämnes- och vardagsspråk kompletterar då varandra för att vidareutveckla elever i det 

aktuella ämnet.   
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5.2.2 Sociokulturella perspektivets syn på lärande kring vardags- och 

ämnesspråk 
Den proximala utvecklingszonen utgör en stor del i det sociokulturella perspektivet, 

där Vygotskys syn kan ses som ett komplement till konstruktivismen i lärandemiljö. 

Det sociokulturella perspektivet innebär att elever utvecklar kunskaper om det 

aktuella ämnet och dess ämnesspråk genom diskussion i helklass, öppna frågor, 

problemlösning och modellering (Bailey, Butler, Laframenta & Ong, 2004, s. 9).  

Enligt Prain (2006, s. 189) innebär det sociokulturella perspektivet att elever utvecklar 

sitt vardagsspråk efter deras sociala vardag. En lyckad övergång mellan vardags- och 

ämnesspråk är lärares medvetenhet om detta fenomen och utformar deras 

undervisning i naturvetenskap därefter.   

 

Genom elevers användning av vetenskapliga begrepp indikerar forskning att en 

proximal utvecklingszon skapas där elever ges möjlighet att se samband mellan 

vardagsspråk och ämnesspråk. Vidare kan sambandet mellan vardags- och 

ämnesspråk sammankopplas med praktisk och teoretisk undervisning (Gade & 

Blomqvist, 2016, s. 15). Lemke (1990, s. 168) belyser att en god undervisning inom 

det sociokulturella perspektivet i de naturvetenskapliga ämnena är att utforma frågor 

till elever som gör det möjligt för dem att ge svar som är längre och mer innehållsrika 

än att enbart besvara frågor med ja och nej. Detta i sin tur kan skapa en bro mellan 

elevers vardagsspråk och ämnesspråk inom naturvetenskapen.  

 

5.2.3 Svårigheter med implementering av vardags- och ämnesspråk i 

undervisningssammanhang 
Jakobson & Wickman (2007, s. 285) anser att lärares uppgift är att förmedla ett 

ämnesspråk som är igenkännbart hos elever och sammanbinda det med elevers 

informella språk och erfarenheter. Däremot kan lärare missuppfatta vad olika ord 

innebär för elever i en informell miljö och ger då ogenomtänkta, förhastade och illa 

valda begreppsförklaringar, vilket ger negativ effekt på elevers förståelse.  

Det finns svårigheter med att sammankoppla frågor ställda med ett vardagsspråk i en 

formell miljö med vetenskapliga fenomen som frågor kan innehålla, detta kan 
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medföra förvirring hos elever i sambandet mellan vetenskapliga och vardagliga 

begrepp (Lundin, 2007, s. 278). 

Yeo (2009, s. 918) påpekar sammanhangets betydelse i undervisning, nämligen hur 

ett begrepp i ett vardagligt språk kan ha en skillnad i betydelse om samma begrepp 

sätts in i ett vetenskapligt sammanhang, exempelvis begreppet kraft som kan ha två 

helt olika betydelser beroende på dess kontext.   

 

Svårigheter för lärare som kan uppkomma i undervisningssammanhang är när 

naturvetenskapliga fenomen ska förklaras för elever utan att använda ett korrekt 

ämnesspråk. Forskning menar att vissa lärare inte har den kunskap som behövs för att 

kunna förklara vissa fenomen med ett vardagligt språk. Kommunikationen mellan 

lärare och elever blir då bristfällig vilket medför att elevers förståelse kan påverkas 

negativt (Oyoo, 2012, s. 869). 
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6. Diskussion 
Här nedan kommer en metod- och resultatdiskussion att föras om den aktuella 

studien. Diskussion om studiens starka respektive svaga sidor kommer behandlas, 

samt om forskningsfrågorna har påverkat våra slutsatser, även hur resultatet kan 

appliceras i vår kommande yrkesverksamhet, samt idéer om fortsatt forskning inom 

det aktuella området. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Då denna studies frågeställningar är hur lärare arbetar kring och synliggör vardags- 

och ämnesspråk, samt begreppsförändring i deras undervisning, har vi funnit att 

ämnena är välbeforskade, vilket vi anser vara en av studiens starka sidor. Andra starka 

sidor som vi anser studien har är att forskning som vi har funnit och använt oss av är 

mestadels internationell, men även nationell forskning återges i arbetet. Ämnena har 

varit aktuella för forskning under en längre tid, då vi har hittat litteratur som sträcker 

sig 30 år tillbaka. I vår databassökning valdes sökord på både engelska och svenska 

vilket i sin tur genererar ett bredare forskningsresultat.  

Noterbart är att denna studies syfte och frågeställningar är riktade enbart mot ämnet 

naturvetenskap, vilket kan skapa svårigheter att applicera forskningsresultatet i andra 

ämnen. Urvalet av litteratur är förhållandevis litet med tanke på det breda 

sökresultatet i databassökningarna. Vid en större studie med ett större urval skulle ett 

tydligare resultat kunna framgå. Då majoriteten av den funna litteraturen är 

internationell kan det vara svårt, utifrån denna litteraturstudie, att granska hur svenska 

lärare arbetar utefter vår frågeställning. 

 

Genom användandet av våra sökord i de olika databaserna fick vi en stor mängd 

resultatträffar. I granskandet av de olika källorna märkte vi att en viss del av 

resultatträffarna inte var aktuella för oss och vårt arbete. Dessa sållades bort och vi 

fick genast en mindre mängd litteratur att förhålla oss till.  

 

Vid urvalet av litteratur analyserade vi enbart litteraturens abstract, vilken är en kort 

sammanfattning av publikationen. Vid granskning av abstract har artiklar sållats bort, 

då vårt aktuella ämne inte har berörts, huruvida dessa artiklar kunde ha gett oss 
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ytterligare information om vårt ämne kan vi inte avgöra. Detta kan medföra en 

svårighet att återupprepa vårt resultat i andra litteraturstudier. De artiklar som vi har 

valt att analysera och som resultatet bygger på, är ämnesspecifika och oerhört 

avgränsade till vårt syfte och frågeställningar, vilket också bidrar till att 

generaliserbarheten förminskas.  

 

Vi, författarna till detta arbete, har båda två erfarenheter från skolvärlden genom både 

arbete och praktik under vår nuvarande utbildning. Detta har utvecklat en 

medvetenhet hos oss gällande hur elever anammar ett korrekt skolspråk. Det som vi 

har observerat är att elever kan ha svårigheter att utveckla ett språk anpassat för en 

formell miljö. Vår erfarenhet av elevers språkbruk tillsammans med 

litteraturanalyseringen kan ha påverkat vad vi har letat efter i den aktuella forskning 

som vi har funnit.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av vår litteraturstudie visar på flera undervisningsmetoder och strategier för 

begreppsförändring samt ämnes- och vardagsspråk som kan appliceras i 

klassrumssammanhang.  

Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka litteratur kring språkets 

betydelse inom naturvetenskaplig undervisning i mellanåren. Med språkets betydelse 

menar vi hur elever utvecklar begreppsförändring och utvecklingen mellan elevers 

vardags- och ämnesspråk, även hur undervisning kan formas efter ett 

konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt.  

 

Begreppsförändring är en förändring för en elevs uppfattning gällande ett visst 

begrepp. Undervisningsmetoden ska bryta ner elevers tidigare föreställningar, för att 

sedan utveckla elevers begreppsuppfattning på ett korrekt sätt. Det finns flera olika 

metoder att förhålla sig till i undervisning kring begreppsförändring. Utifrån det 

resultat som forskning visar har vi kunnat urskilja faktorer som anses viktiga vid 

undervisning kring begreppsförändring. Gemensamt för en stor del av den forskning 

som vi har funnit är betydelsen av hur elevers tidigare kunskaper påverkar hur lärare 

utformar deras undervisning (Taylor & Coll, 1997; Fulmer, 2013; Tanner & Allen, 

2005). Då forskning visar hur viktigt detta är tolkar vi det som en av de större 
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faktorerna för en lyckad begreppsförändringsundervisning. Vi har under 

litteraturgranskningen inte funnit något som visar att lärares medvetenhet och 

kunskaper om elevers tidigare erfarenheter och begreppsförståelse har en negativ 

påverkan på elevers kunskapsinhämtning.  

 

I resultatet framhävs fyra framgångsrika verktyg för lärare att förhålla sig till, vilka är 

motivation kopplad till begreppsförändring, begreppsförändringstexter, concept map 

och 5E pedagogik. De positiva effekterna av dessa skiljer sig åt beroende på vilket 

verktyg som används. Beroende på lärares syfte i undervisning kan olika verktyg 

appliceras. För att kunna förhålla sig till och implementera verktygen i undervisning 

krävs det av lärare erfarenhet och kunskap (Pintrich, Marx & Boyle, 1993; Calik, 

Ayas & Coll, 2007; Chambers & Andre, 1997; Celikten, Ipekcioglu, Ertepinar & 

Geban, 2012; Carrejo & Reinhartz, 2014). Vi anser att en sådan erfarenhet och 

kunskap kan vara svår att uppnå för nyligen examinerade lärare. Under vår tid som 

studenter på lärarhögskolan har vi inte fått en sådan möjlighet för att införskaffa oss 

kunskap om dessa verktyg.  

 

Elever ska ges möjlighet till att utveckla redskap för att kunna samtala och granska 

andra argument. Undervisningen ska även utveckla elever i att kunna förmedla och 

absorbera naturvetenskapliga begrepp. Skolverket nämner att elever ska ges redskap 

eller verktyg för att kunna utveckla ett naturvetenskapligt språk (Skolverket, 2016b, s. 

156, 166, 177). De resultat vi har funnit i forskning lyfter fram flera olika alternativ 

till verktyg för att kunna genomföra en god undervisning kring begreppsförändring. 

Inom dessa verktyg ges elever ett flertal redskap för att delvis uppnå kursplanernas 

mål. I vår mening kan dessa verktyg vara goda komplement till lärares redan 

befintliga undervisningsmetoder. Genom användning av sådana verktyg kan 

kommunikationen mellan elever och lärare gynnas ytterligare.  

 

I resultatet redogörs för två olika lärandeteorier, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet. Enligt konstruktivismen ska lärande ske där elever i 

nuläget befinner sig kunskapsmässigt, samt att elever ska åsidosätta det gamla för att 

lära sig det nya. I de resultat vi har funnit i aktuell forskning läggs stor vikt på det 

ovan nämnda, även att fokus ska läggas på att elever kan ha alternativa uppfattningar 

kring olika begrepp. På grund av detta anser forskare att den konstruktivistiska 
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lärandeteorin lämpar sig bäst för undervisning kring begreppsförändring (Calik, Ayas 

& Coll, 2007; Andersson, 1989).  

Med våra erfarenheter från skolvärlden och vår nuvarande utbildning ser vi att det 

diskuteras frekvent om att lärare, i sin undervisning, ska utgå från elevers individuella 

behov. Att då utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv är en god 

undervisningsstrategi, i vår mening.  

Utifrån de resultat som vi har funnit i litteratur återges även kritik mot 

begreppsförändringsmodellen och den konstruktivistiska lärandeteorin. Kritiken riktar 

sig huvudsakligen mot samspelet mellan lärare och elever. Bland annat att lärare kan 

sakna grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga begrepp (Fulmer, 2013; 

Howe, Devine & Tavares, 2013). Dock anser vi att en sådan kritik bör figurera i 

samtliga skolämnen och lärandeteorier. Kritik kan också riktas till varierad 

undervisning på lärarutbildningar som kan generera att utexaminerade lärare 

undervisats olika, vilket kan medföra skiftningar i deras kunskaper. Det kan i sin tur 

påverka de elever som blir undervisade av lärare med bristfälliga ämneskunskaper.  

 

Vardags- och ämnesspråk är två språkvariationer som elever förhåller sig till beroende 

på kontext och miljö. Vi skiljer de båda språken åt genom formella och informella 

miljöer. Vardagsspråk är ett verktyg för elever att sätta bekanta ord på det som 

försiggår i vardagen, medan ämnesspråk är ett utvecklat och förutbestämt 

vetenskapligt språk som elever ges möjlighet till att utveckla under deras skolgång. I 

vår analys av forskning har vi funnit resultat som består av olika metoder och 

förhållningssätt. Det är svårt att urskilja vilken metod eller vilket förhållningssätt som 

lämpar sig mest för undervisning kring vardags- och ämnesspråk. Det som forskning 

gemensamt visar är att lärare ska ha god kännedom om elevers tidigare erfarenheter 

och kunskaper, samt att en kombination mellan användandet av ämnes- och 

vardagsspråk genererar en god undervisning (Bailey, Butler, Laframenta & Ong, 

2004; Jakobson & Wickman, 2007; Hallberg, 2010; Brown & Ryoo, 2008). Vi anser 

dock att en sådan kännedom är väsentlig för samtliga skolämnen och inte bara i de 

naturvetenskapliga ämnena. Vidare lyfter forskning fram ett pedagogiskt verktyg för 

lärare att använda sig av i undervisningssammanhang, nämligen att sammankoppla 

vardags- och ämnesspråket med varandra.  
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Lärares roll vid olika instruktioner och undervisningssammanhang är betydande, i vårt 

resultat har det framkommit vissa faktorer som samtliga är avgörande för elevers 

kunskapsinhämtning. De strategier som framgår i resultatet bygger till stor del på 

lärares ämneskunskaper, samt hur väl de kan anpassa sitt språk för att innehållet ska 

kännas mer elevnära. Det materialval som lärare tar med i undervisningssammanhang 

är också en faktor där det pedagogiska ansvaret och kunnandet ligger hos lärare 

(Bailey, Butler, Laframenta & Ong, 2004; Hallberg, 2010). En lärares möjligheter till 

att använda olika undervisningsmaterial eller att införskaffa nytt material beror oftast 

på skolans ekonomi. Vi tror att skolor med ansträngd ekonomi kan hämma lärares 

ambitioner att utveckla sin undervisning. 

 

När vi har analyserat resultatet och sammankopplat det med våra erfarenheter från 

skolvärlden, så drar vi slutsatsen att stort ansvar ligger på lärarutbildningen då den ska 

förse lärare med de nödvändiga pedagogiska verktyg, ämneskunskaper och erfarenhet 

som behövs för att uppnå en sådan undervisningsmiljö. 

Något som nämns frekvent i litteraturen är att lärare ska agera tolk i deras 

undervisning, detta för att förmedla en mer lättillgänglig information till eleverna. 

Genom en sådan undervisningsmetod förmedlas det aktuella ämnet på ett begripligt 

och lättillgängligt sätt, informationen blir då mer anpassad för mottagaren (Jakobson 

& Wickman, 2007; Brown & Ryoo, 2008).  

Det bör dock nämnas att all undervisning kring ämnesspråk inte alltid går att översätta 

till ett mer vardagligt uttryckssätt, vilket är viktigt för lärare att känna till vid 

användning av den modell som Prain (2006) presenterar i sin forskning. Elever ska 

istället ges stöd till övergången från ett vardagligt språk till ett ämnesspråk, detta görs 

genom frågeställningar och förklaringar av lärare (Lundin, 2007). Vi anser att vid 

översättning från vetenskapliga texter måste det finnas en god tanke och ett väl 

genomarbetat ändamål.  

 

Begreppen vardags- och ämnesspråk nämns inte ordagrant i kursplanerna i de 

naturvetenskapliga ämnena, dock ingår de i kursplanernas innehåll och kan 

implementeras till exempel undervisning kring elevers förtrogenhet med 

naturvetenskapliga begrepp och elevers förmåga att kunna skilja mellan 

naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden (Skolverket, 2016b, s. 156, 

166, 177). Med de metoder och modeller som framgår i vårt resultat anser vi att det 
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ges möjligheter för elever att uppnå de syften som kursplanerna beskriver, men det är 

inte enbart elevers ansvar utan också hur lärare bedriver sin undervisning.  

 

Som tidigare nämnt redogörs för två lärandeteorier i vårt resultat, konstruktivismen 

och det sociokulturella perspektivet. I detta avsnitt behandlas den sistnämnda. Lemke 

(1990) belyser betydelsen av hur lärares frågor till elever formuleras. Här ser vi ett 

behov av att lärare grundligt planerar sin undervisning, med särskilt fokus på samtal 

och diskussion, vilket är en av grundpelarna i det sociokulturella perspektivet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv anses elever utveckla sitt vardagsspråk efter sin sociala 

vardag (Prain, 2006). Detta är troligen en faktor till att undervisningsmiljöer ser och 

behöver se olika ut i olika situationer. Då vardags- och ämnesspråk kopplas samman 

med praktisk och teoretisk undervisning (Gade & Blomqvist, 2016) lämpar sig det 

sociokulturella perspektivet tillsammans med den proximala utvecklingszonen väl för 

naturvetenskaplig undervisning.  

 

I studiens resultat uppmärksammas en viss kritik riktad mot lärares användning av 

ämnes- och vardagsspråk. Kritiken kan sammanfattas genom att belysa lärares 

otydlighet och okunskap gällande begreppsförklaringar, kontext och sammankoppling 

mellan vardags- och ämnesspråk. Den riktade kritik som återges menar att elever 

utvecklar felaktiga kunskaper gällande naturvetenskapliga begrepp och i vilka 

sammanhang de sätts in i (Jakobson & Wickman, 2007; Lundin, 2007; Yeo, 2009; 

Oyoo, 2012). Återigen läggs fokus på lärares kunskaper och pedagogiska förmåga, 

vilket vi menar är en självklarhet. Lärare skall bemästra kunskaper gällande de 

begrepp och språkbruk som ska förmedlas i naturvetenskaplig undervisning. Ansvar 

ligger på lärare att deras ämneskunskaper motsvarar de kriterier i gällande kursplaner.  

 

Under arbetets gång har vi funnit att det kan finnas ett behov av lämpliga 

undervisningsmetoder till ett specifikt ändamål, till exempel kontext. Även en 

jämförelse mellan olika lärandeteorier och vilka som lämpar sig bäst beroende på 

kontext, men också en generell eller blandad undervisningsmetod som går att 

implementera i naturvetenskaplig undervisning. Vi efterfrågar också forskning kring 

skillnader mellan olika skolor i Sverige gällande naturvetenskaplig undervisning, 

specifikt begreppsförändring och ämnes- och vardagsspråk.  
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Vi skulle vilja undersöka vidare och fördjupa oss i hur lärare förhåller sig till olika 

lärandeteorier i naturvetenskap. Vi vill även undersöka lärares medvetenhet gällande 

vilken eller vilka lärandeteorier som de förhåller sig till, eller om det möjligtvis är 

flera lärandeteorier som de förhåller sig. Vidare vill vi också undersöka hur stor 

kunskap lärare har om de olika lärandeteorierna. Det hade varit intressant att finna 

eller genomföra en studie som jämför lärares olika undervisningsmetoder med 

varandra, utifrån samma kontext och samma syfte. Blir resultatet olika eller lämpar 

sig den ena undervisningsmetoden bättre än den andra? En påbyggnad på denna 

studie hade då resulterat i en fältstudie som belyser sambanden och skillnaderna i 

undervisning kring naturvetenskap mellan olika undervisningsmetoder, samt hur 

lärare ställer sig till att implementera en specifik undervisningsmetod i sin 

undervisning.  
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