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Svenska elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena har de senaste decennierna 
minskat vilket i sin tur även har påverkat deras prestationer i de berörda ämnena. Elevers 
kunskaper i dessa ämnen har visat sig minska i flera olika mätningar. Forskning tyder på att 
naturvetenskapliga begrepp har tendens att kännas främmande för elever. Syftet med 
studien har varit att undersöka sex stycken olika lärares uppfattningar om den undervisning 
i de naturvetenskapliga ämnena som syftar till att utveckla elevers begreppsförändring. 
Studien har utformats efter den konstruktivistiska lärandeteorin och hur den uppfattar 
begreppsförändring. Sex stycken lärare med olika typer av yrkeserfarenhet och som är 
stationerade på tre olika skolor har medverkat i sex stycken kvalitativa intervjuer. Metoden 
som har nyttjats i denna kvalitativa studie är tematisk analys.  

Resultatet av min studie visar på elva stycken olika teman som har framkommit ur 
informanternas utsagor. De teman som jag har funnit är Förkunskaper, Vardagsfenomen, 
Diskussioner, Begreppskarta, Textläsning, Intresseväckande introduktion, Samtal mellan 
elever, NTA, IKT/Praktiskt arbete, Bristfälliga föreställningar och Utbildning/Fortbildning. 
Min slutsats är att för blivande och befintliga lärare inom de naturvetenskapliga ämnena, 
kan resultatet i denna studie bidra till ökad förståelse för olika didaktiska verktyg kring 
begreppshantering samt att de även kan appliceras i andra ämnen. 
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Abstract 

Anton Malmqvist 
How teachers introduce and recognize concepts in science education during the elementary 
school years 

	  
Antal	  sidor:	  35	  

	  

Swedish student´s interest towards the science subjects has decreased during the last 
decades, which has led to an impact regarding their performance in these subjects. Several 
measurements have indicated a decrease in student´s knowledge in the science subjects.  
Research shows that the science vocabulary has a tendency to feel frightening for the 
students. Focus is to examine six different teachers’ perceptions regarding their teaching in 
the science subjects that aims to develop students´ conceptual change. Six teachers with 
different professional experiences at three different schools have taken part in six qualitative 
interviews. Thematic analysis has been chosen as qualitative method in this study.  

The result of my qualitative study shows eleven different themes, which the six informants 
think are suitable for an introduction of new science terms. These are Previous Knowledge, 
Everyday Phenomena, Discussions, Concept Map, Text Reading, Interest awakening 
introduction, Conversations between students, NTA, ICT/Practical Work, Misconceptions 
and Education. My conclusion is that for existing and future teachers within the science 
subjects the results may contribute to a better understanding for different didactical tools 
regarding conceptual treatment and that they are place able even in other subjects. 
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1. Inledning 
Forskning visar att de olika ämnena inom naturvetenskap har stor inverkan på 

samhällsutvecklingen inom olika områden, exempelvis hälsa, miljö, energiförsörjning 

och problemlösning. De naturorienterande ämnena kan bidra till hur elever uppfattar 

olika fenomen i deras vardagliga omgivning. Elevers undervisningstid bör därför 

utformas på ett sätt som gynnar de naturorienterande ämnena (Skolverket, 2016; 

Malmqvist & Persson, 2017). 

 
Under de senaste 20 åren har svenska elevers resultat inom de naturorienterande ämnena 

varit olika. I mitten av 1990-talet genomfördes TIMMS runt om i världen och i Sverige 

nådde elever toppresultat. Därefter har utvecklingskurvan varit negativ i olika mätningar. 

Svenska elevers resultat har i de naturorienterande ämnena blivit allt sämre, men med en 

mindre förbättring vid senaste undersökningen (Skolverket, 2016). Forskning synliggör 

två väsentliga faktorer till svenska elevers låga resultat, inställning till ämnena och hur 

undervisningen är utformad. Undervisning i de naturorienterande ämnena kan ha tendens 

till att kännas främmande för eleverna och innebär att de behöver använda ett språk som 

de inte är vana vid. Svenska elever anser även att de naturvetenskapliga texterna är svåra 

att ta till sig och är riktade till specialister (Helldén, 2009). Den negativa 

utvecklingskurvan inom de naturorienterande ämnena som synliggjordes i rapporten som 

publicerades av TIMMS, samt mina egna erfarenheter från skolvärlden har gjort att 

intresset har växt gällande elevers kunskaper inom de naturorienterande ämnena, och då 

speciellt hur svenska elever tar till sig det naturvetenskapliga ämnesspråket. Det som jag 

har erfarit och sett från skolvärlden är att elever har svårigheter med de 

naturvetenskapliga begreppen och utvecklingen av deras begreppsförändring. Höst & 

Schönborn (2016) beskriver begreppsförändring, även kallat conceptual change, som en 

förändring för elevers uppfattning gällande olika begrepp. I naturvetenskapliga 

undervisningssammanhang kan lärare behöva leda elevers vardagliga begrepp och 

föreställningar till mer vetenskapliga accepterade förklaringar och föreställningar 

(Malmqvist & Persson, 2017). 

I detta arbete berörs lärares uppfattningar kring bakomliggande faktorer som synliggör 

begreppsförändring. Jag har undersökt och intervjuat sex behöriga lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena om hur de beskriver att de arbetar med begreppsförändring. 

Dessutom presenterar jag internationell forskning som berör det aktuella fenomenet.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs vad begreppsförändring innebär i undervisningssammanhang. I 

avsnittet presenteras även tidigare forskning och resultat kring fenomenet samt vad 

aktuella styrdokument nämner om fenomenet.  

	  

2.1 Begreppsförändring – Conceptual change inom de 

naturorienterande ämnena 
Begreppsförändring, eller conceptual change som det även kallas, beskriver en 

förändring kring en individs uppfattning gällande ett specifikt begrepp. Lärare har som 

uppgift i undervisningssammanhang att vägleda elever i deras språkutveckling från 

vardagliga begrepp och föreställningar till mer naturvetenskapligt korrekta och 

accepterade förklaringar och föreställningar. Ett vanligt exempel som beskriver detta 

fenomen är ordet kraft som beroende på kontext kan skilja i betydelse. I ämnet fysik 

beskriver begreppet kraft något som kan påverka en förändring hos en kropp, till exempel 

dess färdriktning. Begreppet kraft kan dock innebära något helt annat i en vardaglig 

situation hos en elev, begreppet kan symbolisera styrka hos en individ. Genom att 

kontinuerligt arbeta med begreppsförändring kan det aktuella begreppets innebörd 

förändras till en mer naturvetenskapligt accepterad förklaring. Detta kan även medföra att 

elevers begreppsförståelse utvecklas. Hos en elev kan en utvecklad begreppsförändring 

både vara långvarig och plötslig. Den långsiktiga begreppsförändringen sker under en 

längre period hos eleven, vilket innebär att ett vetenskapligt begrepp successivt 

konkurrerar ut den alternativa uppfattningen som eleven har. Den plötsliga 

begreppsförändringen sker då eleven möter en motsägelse till hans eller hennes 

dåvarande uppfattning (Malmqvist & Persson, 2017; Höst & Schönborn, 2016). 

Ämnesområdet, begreppsförändring, utgör en viktig del av undervisning kring de 

naturorienterande ämnena och berör till största del syftet med detta arbete, vilket är att 

undersöka språkets betydelse inom naturvetenskaplig undervisning i mellanåren. 
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2.2 Begreppsförändring – Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas aktuell forskning angående hur undervisning kan utformas om 

begreppsförändring, konstruktivismens syn på begreppsförändring samt kritik mot 

lärandeteorin och begreppsförändring. 

 

2.2.1 Undervisning utformad kring begreppsförändring 
Vid undervisning om begreppsförändring är det viktigt att lärare känner till sina elevers 

tidigare uppfattningar samt att dessa uppfattningar kan påverka ny kunskapsinhämtning. 

Forskning nämner även att nyckeln för en lyckad undervisning i de naturorienterande 

ämnena om begreppsförändring är att utgå från elevers alternativa förståelser av fenomen 

och begrepp (Taylor & Coll, 1997; Tanner & Allen, 2005; Malmqvist & Persson, 2017).  

 

Vad som anses vara väsentligt för utveckling av begreppsförändring hos elever är attityd 

och motivation till det aktuella ämnet. En viktig uppgift som lärare har, i undervisning 

gällande de naturorienterande ämnena, är att lyfta elevers tidigare uppfattningar och 

tankar kring olika begrepp för att sedan jämföra dessa med den nya informationen som 

ges. När elever jämför den nya informationen mot deras tidigare uppfattningar skall den 

nya informationen, för dem, kännas mer betydelsefull. 

I undervisningssammanhang är det viktigt att pedagoger känner en medvetenhet mot att 

elever kan ha alternativa eller inkorrekta uppfattningar kring olika begrepp. De berörda 

pedagogerna bör då under en längre tid undersöka samt tillämpa olika strategier som kan 

generera en utveckling hos eleverna gällande deras begreppsförändring. En sådan 

förberedelse kan ske redan i lärarutbildningen. Dock, påpekar forskning vikten av att 

lärare har en korrekt förståelse gällande de aktuella begreppen. Har inte lärare korrekt 

begreppsförståelse resulterar det i att elever undervisas felaktigt vilket bidrar till att deras 

kunskapsinhämtning om begrepp blir bristfällig. Detta betyder att elever som undervisas 

av lärare, med hög ämneskunskap och som har utvecklat goda pedagogiska verktyg, har 

större förutsättningar att utveckla deras begreppskunskap (Pintrich, Marx & Boyle, 1993; 

Fulmer, 2013; Malmqvist & Persson, 2017).  

 

Forskning belyser även olika verktyg som kan appliceras i undervisningssammanhang 

och resultera i att elevers begreppsförändring förenklas. Ett exempel på ett sådant verktyg 
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kan vara användandet av begreppsförändringstexter. Men hjälp av en vetenskaplig 

förklaringsmodell kan dessa texter visa hur en missuppfattning inte är godtagbar i ett 

vetenskapligt sammanhang. Samtidigt visar även verktyget hur fenomenet används på ett 

korrekt sätt. Om elever, i undervisningssammanhang, inte vill samtala om sina tidigare 

erfarna kunskaper gällande ett visst begrepp, kan ett verktyg som 

begreppsförändringstexter vara betydelsefullt för att utveckla elevers begreppsförändring. 

Samtidigt minimeras risken att elevers självförtroende minskar och forskning visar även 

att verktyget fungerar effektivt vid arbete i grupp (Calik, Ayas & Coll, 2007; Malmqvist 

& Persson, 2017).  

 

I undervisnings- och klassrumssammanhang kan begreppsförändringstexter 

implementeras på följande sätt: Först bör elevers alternativa uppfattningar synliggöras 

kring det aktuella begreppet. Därefter skall eleverna ges tid till att försöka förutse vad 

som kommer att hända i en specifik situation. Anledningen är att motsägelser i deras 

alternativa förståelse skall synliggöras i förhållande till den vetenskapliga. Läraren, 

alternativt texterna kan framhäva bevis för att påvisa felaktigheter i förståelsen hos 

eleverna gällande de aktuella begreppen. Innehållet förklaras slutligen på ett 

vetenskapligt korrekt sätt. Ett ytterligare verktyg som framhävs av forskning är concept 

map, detta verktyg hjälper elever att belysa samband mellan olika begrepp genom att 

skapa en struktur i begreppsanvändningen, genom detta kan ny kunskap erövras 

(Chambers & Andre, 1997; Celikten, Ipekcioglu, Ertepinar, & Geban, 2012; Malmqvist 

& Persson, 2017).  

 

I undervisning gällande begreppsförändring kan lärare utgå från användandet av fem 

olika faser. Dessa faser går under namnet 5E Pedagogik, vilket står för engage 

(engagera), explore (utforska), explain (förklara), elaborate (laborera) och evaluate 

(utvärdera). Metoden innebär att eleverna blir presenterade ett innehåll som de ska 

reflektera över. Efter reflektionen skall eleverna bearbeta eventuella alternativ som 

uppkommit i deras analyser av tankar och idéer. Målet är att de ska utveckla egna tankar 

kring det aktuella innehållet. För att eleverna ska ge sig själva en inblick i deras egna 

tänkande, antecknar de sin egen lärandeprocess genom hela arbetets gång (Carrejo & 

Reinhartz, 2014; Malmqvist & Persson, 2017).  
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2.2.2 Lärandeteori – Konstruktivismens syn på 

begreppsförändring 
Den dominerande lärandeteorin inom naturvetenskap anses av många vara 

konstruktivismen. Denna teori innebär att elever ska vara kognitivt aktiva under deras 

kunskapsinhämtning i en aktiv lärandemiljö.  

I ett konstruktivistiskt synsätt skall det skapas möjligheter för elever att utforska bevis 

som vetenskapligt motsäger deras tidigare förståelse kring olika fenomen. När elever har 

utvecklat kunskap om nya begrepp skall dessa sättas in i nya situationer. Läraren ska i 

detta skede figurera som en instruktör vars roll är att konfrontera, med vetenskapliga 

bevis, elevers felaktiga begreppsföreställningar för att de ska kunna utveckla en 

begreppsförändring kring det aktuella fenomenet.  

Vid ett konstruktivistiskt förhållningssätt ses elevers erfarenhet av omvärlden och möten 

med andra människor som ett resultat av deras förkunskaper. Stor vikt läggs på elevers 

aktuella lärare och att de har utvecklat en medvetenhet om deras elevers förkunskaper. 

Denna medvetenhet har en betydande roll i hur instruktioner och förklaringar kring olika 

begrepp utformas. Konstruktivismen beskriver elevers alternativa naturvetenskapliga 

begrepp som svåröverkomliga och robusta. Forskning visar att traditionella metoder har 

mindre påverkan och är mindre effektiva än den konstruktivistiska 

begreppsförändringsmodellen (Calik, Ayas & Coll, 2007; Baser, 2006; Tanner & Allen, 

2005; Malmqvist & Persson, 2017). 

 

2.2.3 Kritik mot begreppsförändring och konstruktivism 
En viss kritik har riktats mot den konstruktivistiska begreppsförändringsmodellen och hur 

den adapteras av lärare i deras undervisning. Modellen lägger, enligt forskare, för mycket 

fokus på elevers kognitiva process och tar samtidigt inte hänsyn till elevers motivation, 

bakgrund eller sociala sammanhang. Dessa tre förutsättningar kan nämligen spela en stor 

roll i elevers kunskapsinhämtning. Forskare uttrycker även kritik mot lärares bristfälliga 

ämneskunskaper vid undervisning kring begrepp i de olika naturvetenskapliga ämnena. 

De konsekvenser som kan uppstå är att elever blir ofullständigt eller felaktigt undervisade 

kring diverse begrepp och hur de sätts in i olika sammanhang. Ett annat orosmoment som 

återges i artiklar är de djupt rotade vardagsföreställningar kring olika begrepp som kan 

uppkomma kring undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Dessa föreställningar kan 
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i sin tur skapa svårigheter för lärare att överkomma. Hinder kan uppstå när vetenskapliga 

bevis ska visa hur ett begrepp ska användas på ett korrekt sätt (Howe, Devine & Tavares, 

2013; Abd-El-Khalick & Akerson, 2004; Fulmer, 2013; Malmqvist & Persson, 2017).  

 

2.3 Styrdokument 
De naturvetenskapliga ämnena i skolan består av biologi, fysik, kemi och teknik. 

Ämnenas kursplaner förespråkar och poängterar att elever ska utveckla kunskaper i att 

kunna samtala och argumentera om diverse fenomen i de olika ämnena (Skolverket, 

2017).  

 

Inom fysik, kemi och biologi ska möjligheter ges till elever för att kunna använda, 

utveckla och bemästra kunskaper och redskap för att kunna formulera och granska andra 

människors argument i olika sammanhang där kunskaper i de olika ämnena har betydelse. 

Genom undervisning ska elever ges tillfälle att utveckla förtrogenhet med ämnenas olika 

begrepp, teorier och modeller. Elever ska även ges tillfälle att utveckla förmågan att 

samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. Inom ämnet 

teknik ska elevers ges tillfällen att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och 

förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp (Skolverket, 2017). 

Kursplanerna skriver tydligt ut att elever ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper i att 

samtala och argumentera. Både elever och lärare bör i samspel med varandra vara öppna 

för att arbeta och att utvecklas i deras begreppsförändring.  
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka språkets betydelse inom naturvetenskaplig 

undervisning i mellanåren. Fokus ligger på att undersöka sex stycken olika lärares 

uppfattningar kring den undervisning i de naturvetenskapliga ämnena som syftar till att 

utveckla elevers begreppsförändring.  

	  

	  

3.1 Frågeställningar 
• Vilka metoder för att introducera nya begrepp i undervisningssammanhang inom 

naturvetenskap uppfattar de berörda lärarna som mest lämpliga? 

• Hur uppfattar och uppmärksammar de berörda lärarna elevers föreställningar kring 

begrepp i undervisningssammanhang inom naturvetenskap? 
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4. Metod 
I detta avsnitt behandlas forskningsetiska principer, intervjuteknik, ställning till 

urvalsmetod samt analysmetod. Metoden ska fungera som ett verktyg för att söka och 

finna svar kring arbetets frågeställningar samt förse oss med data för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

4.1 Forskningsetiska principer 
Min studie och dess innehållande forskning har utformats på ett sådant sätt som inte 

motsätter sig de forskningsetiska principer som presenteras här nedan. Samtliga 

informanter har, innan intervjun genomförts, blivit informerade om studiens syfte samt 

rätten att kunna avbryta sin medverkan. Information har även givits till informanterna 

angående deras personliga uppgifter enbart kommer att vara synliga för forskaren.  

 

Vid forskning ställs det vissa krav på författaren och det arbete som utförs. Forskningen 

som bedrivs ska vara till gagn för samhället och dess medlemmar. Forskningen ska vara 

relevant och beröra områden av betydelse för samhällsutvecklingen. De forskningsetiska 

principerna ska fungera som vägledning. De fyra huvudkraven som individskyddskravet 

är uppdelat i är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Varje forskningsprojekt måste ta hänsyn till dessa fyra krav vid 

genomförande av studie. Detta gäller även arbeten som är utförda inom olika utbildningar 

på universitet eller högskolor. De olika kraven är till för att skydda individen och de bör 

beaktas om undersökningar genomförs av lärarstuderande i anslutning till egen 

skolverksamhet (Björkdahl Ordell, 2007).  

 

Informationskravet: Forskaren har i uppgift att informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. De som medverkar i studien ska upplysas om att 

deras deltagande är frivilligt samt att de har full rätt och möjlighet att kunna avbryta sin 

medverkan när som helst. 

 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätten att själva bestämma över sin 

egen medverkan. Forskaren till studien krävs att inhämta samtliga 

undersökningsdeltagares samtycke. Samtliga undersökningsdeltagare har full rätt och 
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möjlighet att avbryta sin medverkan utan att det genererar negativa följder. Vid avslut av 

medverkan får inte forskaren, under några omständigheter, påverka 

undersökningsdeltagaren att fortsätta sin medverkan mot sin vilja. 

 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter som rör samtliga personer i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid medverkan i en forskningsstudie ska 

samtliga deltagare signera ett kontrakt angående tystnadsplikt. Samtliga uppgifter som 

kan kännas igen av utomstående ska avpersonifieras, detta på grund av att samtliga 

medverkande ska vara anonyma i studien. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. Insamlad data får inte användas till något annat än till studiens 

syfte. Data får inte används som beslut eller åtgärder mot en individ samt återges i ett 

kommersiellt syfte (Björkdahl Ordell, 2007; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.2 Intervjuteknik 
Ett av de viktigaste arbetsredskapen för forskare inom utbildningsvetenskapen är intervju. 

I detta fall är det ett redskap för att söka kunskap om undervisning och lärande. Som 

tidigare nämnts bör deltagare vid en kvalitativ intervju föra en dialog med varandra. Min 

intervjuplan är löst konstruerad för att den ska kunna följas fritt, men samtidigt är den 

strukturerad för att frågorna ska kunna besvaras. Vid planering av mina informanter har 

jag valt på ett sådant sätt att många olika uppfattningar blir representerade (Kihlström, 

2007; Stukát, 2011).  

Min intervju är en kvalitativ intervju. Det som kännetecknar en sådan intervju är att den 

kan genomföras på olika sätt. Den varierar hur många fasta frågeformuleringar jag vill ha 

med vid intervjun och i vilken utsträckning jag vill komplettera med mer öppna frågor. 

En fördel med kvalitativa intervjuer är att jag kan anpassa frågorna och den ordning jag 

ställer dem i efter situationen. Jag är inte bunden vid ett standardiserat frågeformulär 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 
Det finns olika typer av intervjuer som forskare kan använda sig av. Jag har valt att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer i min studie. I denna typ av intervju är jag 
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mer medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in, men ställer samtidigt frågorna i 

den ordning som situationen inbjuder till. Jag har även formulerat en frågeguide som jag 

kan använda mig av vid genomförandet av intervjun, se bilaga 1. Utifrån ett antal valda 

huvudfrågor som ställs likadant till samtliga informanter, följs svaren upp på ett 

individualiserat sätt. Men en sådan guide har jag kunnat formulera frågorna på ett sätt 

som jag anser vara lämpligast att förstå för informanten. Den fria interaktionen som 

uppstår vid semistrukturerade frågor lämpar sig väl för att avslöja och därmed 

kompensera språkliga svårigheter. Denna metodik har även gjort det möjligt för mig att 

komma längre och nå djupare in på informantens besvaranden. Följdfrågor används även 

för att kunna få svaren mer utvecklande och fördjupande (Stukát, 2011).  

4.3 Urval 
I min studie har jag utgått från ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskare tar till 

vara på kontakter och tillfällen som finns nära till hands. Då denna studie är både tids- 

och kapitalbunden är denna typ av urval extra gynnsam för mig som forskare (Bryman, 

2011). Jag har valt att använda mig av kontakter som jag har bundit på min 

verksamhetsförlagda utbildning. De semistrukturerade intervjuerna har genomförts på tre 

olika skolor. Två informanter har intervjuats på var och en av de tre skolorna. Totalt 

intervjuades sex stycken informanter. 

Det räcker sällan med att intervjua en eller ett par personer. Istället bör sex till åtta 

personer intervjuas ur en särskild grupp, detta för att kunna öka säkerheten att forskaren 

har fått ett material som är relativt oberoende av enskilda personers personliga 

uppfattningar kring fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Jag valde att uppsöka informanterna för att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats. 

Uppsökande intervjuer är vanligast och forskaren träffar informanten på dennes 

hemmaplan. Miljön för intervjuerna ska vara ostörd och upplevas som trygg för bägge 

parter (Stukát, 2011).  

 
För att generera en spridning hos de sex informanterna valdes två manliga och fyra 

kvinnliga lärare ut. För att öka spridningen ska informanterna ha en spridning vad det 

gäller kön, genomgått olika fortbildningar, ha olika lång erfarenhet i yrket samt vara 

stationerade på olika skolor. Dock, är informanterna utbildade på samma lärosäte vilket 

medför att de genomgått liknande lärarutbildningar. Kravet som ställdes på informanterna 

var att de skulle vara legitimerade i de naturorienterande ämnena och teknik. Krav 



	  
	  
	   	   	  

	  
	   	  

11	  

ställdes även på att de ska ha erfarenhet av samtliga åldrar i skolans mellanår. Varje 

informant och dess utsaga har givits ett fiktivt namn i form av olika förkortningar, dessa 

förkortningar återges inom parantes i kommande presentation av samtliga medverkande.  

 
Följande informanter har deltagit i denna studie: Man, 44 år och 18 års 

arbetslivserfarenhet inom skolväsendet (I1). Man, 28 år och 5 års arbetslivserfarenhet 

inom skolväsendet (I2). Kvinna, 36 år och 12 års arbetslivserfarenhet inom skolväsendet 

(I3). Kvinna, 37 år, 13 års arbetslivserfarenhet inom skolväsendet (I4). Kvinna, 40 år, 17 

års arbetslivserfarenhet inom skolväsendet (I5). Kvinna, 62 år, 41 års arbetslivserfarenhet 

inom skolväsendet (I6).  

 

Informanterna blev, innan intervjuerna, tillskickade bilaga 1 med information om 

begreppsförändring, min studie och vad för typ av frågor som kommer att ställas under 

intervjuerna. Anledningen till detta utskick är att informanterna ska ges möjlighet att 

reflektera kring fenomenet och hur de uppfattar språkets betydelse inom de 

naturorienterande ämnena. Varje intervju inleds med att klargöra studiens syfte och 

informanternas rätt att avbryta sin medverkan samt att studiens innehållande forskning 

har utformats på ett sådant sätt som inte motsätter sig de forskningsetiska principerna.  

 

4.4 Analysmetod  
Metodvalet för bearbetning av intervjuer är tematisk analys, vilken är en kvalitativ 

analysmetod. Tematisk analys innebär att jag, som forskare, söker efter teman som 

framkommit ur informanternas utsagor. Metoden nyttjas för att bearbeta och analysera 

det insamlade materialet. Stegvis har verbal kommunikation med fokus på olikheter och 

likheter analyserats. Vid tematisk analys har jag funderat kring olika rekommendationer 

om vilka tekniker jag kan använda för att eftersöka teman i transkriberingarna. Dessa 

teman ska innehålla en röd tråd av mening som löper genom varje meningsenhet, kod 

samt genom varje kategori. Meningsenhet innefattar den text med transkriberingar som 

ska analyseras. Kod menas i detta sammanhang den egenskap som återges i 

meningsenhet, exempelvis ett visst begrepp. Kategori är en grupp av koder som till sitt 

innehåll liknar varandra. Vid läsningar av de transkriberade svaren har jag försökt hitta 

mönster. De intervjuades utsagor och hur de kommer till uttryck är avgörande för hur de 

kvalitativt olika temana kommer att utformas. Teman har undersökts efter likheter och 
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olikheter, språkliga kopplingar, material relaterat till teori och avsaknad data. I 

analysprocessen är det första steget att få en förståelse och en helhetsbild av det 

insamlade materialet. Efter denna förståelse har varje intervju lyssnats igenom efter varje 

intervjutillfälle och därefter skrivits ner för att sedan läsas igenom flera gånger. Vidare 

har det transkriberade innehållet som ligger utanför intervjuguiden sorterats bort och den 

kvarvarande texten utgör min analysenhet (Bryman, 2011).  

 
Vid de genomförda intervjuerna i denna studie användes även en diktafon för att spela in 

de insamlade data. Detta medförde att inspelningen transkriberas för att kunna analyseras. 

Den registrering av intervjusvar som sker vid semistrukturerade intervjuer ska oftast 

utföras med hjälp av diktafon och därefter bör materialet transkriberas. Dock, har jag 

uteslutit pauser, tvekanden och skratt i min transkribering. Jag har givits tillåtelse från 

informanterna för att kunna använda diktafon vid intervjutillfällena. Jag har lämpligtvis 

inlett samtliga samtal med att presentera studiens syfte och därefter bett om personens 

samtycke för att få spela in (Stukát, 2011; Ahrne & Svensson, 2015). 

Var och en av de semistrukturerade intervjuerna varade i cirka 30 minuter. Vid dessa 

tillfällen spelades dialogerna in mellan intervjuaren och informanten med hjälp av en 

diktafon. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades datainnehållet på 

diktafonen. Vid bearbetning och analys av semistrukturerade intervjusvar finns det 

egentligen inga fasta regler som för den kvantitativa arbetsgången. Dock, krävs det 

många upprepande läsningar av intervjuutskrifterna. Det gäller att komma under eller 

bakom innehållet som genererats av intervjuerna. Lyckas forskaren inte med detta blir 

resultatet en innehållsanalys av en ytligare sort. Vid analysen har jag funnit teman som 

framkommit i informanternas olika utsagor, detta redovisas och konkretiseras sedan 

tydligt. Forskaren ska sedan exemplifiera med väl valda intervjucitat (Stukát, 2011).  

 
Bearbetningen innebar, i denna studie, att jag läste samtliga transkriberade intervjuer för 

att urskilja de uppfattningar som varje informant har. Citaten som resulterats av 

transkriberingen har inte angivits exakt, utan i samtliga transskript har jag korrigerat 

talspråk och felsägningar. Vid transkribering av samtliga intervjuer har de olika svaren 

grupperats och fokus har sedan lagts på olika teman. Kategorisystemet, i form av olika 

teman, ska kunna visa de olika variationer som återges i de olika svaren. De olika temana 

ska ses som ett sätt att beskriva hur vi uppfattar vår omvärld (Stukát, 2011; Bryman, 

2011). 
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Jag har sammanställt samtliga svar från informanterna efter frågorna i intervjuguiden, se 

bilaga 1. Efter ett antal genomläsningar av informanternas utsagor fann jag olika teman i 

varje intervju som kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. 

Sammanställningen har möjliggjort att jag kunnat se skillnader och likheter, avsaknad 

data och mönster i informanternas olika svar. Som tidigare nämnt ska mönster och teman 

hittas vid analys av de transkriberade svaren (Kihlström, 2007). Analysen har resulterat i 

totalt elva stycken olika teman som framkommit ur informanternas utsagor. De teman 

som jag har funnit anses, av informanterna, som goda verktyg att använda vid 

introduktion av nya begrepp i undervisningssammanhang inom naturvetenskap, och för 

att uppmärksamma elevers föreställningar kring naturvetenskapliga begrepp.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan beskrivas, i forskningssyfte, som hur väl kommunicerbarheten studien har. 

Andra personer ska kunna förstå det som studiens teman visar på. Jag anser att jag tydligt 

beskriver de olika faserna som framförts i studien angående intervju och analys. 

Reliabilitet syftar till trovärdighet eller tillförlitlighet. För att undersöka en studies 

reliabilitet kan någon annan låtas undersöka studiens syfte för att se om den personen får 

samma resultat. Om en sådan undersökning sker ska denna person ges tillgång till de 

gjorda temana som är ett resultat av analysen. Personen ska även ges intervjusvaren för 

att kunna se om denna person inordnar intervjusvaren under samma tema som den 

ursprungliga forskaren (Kihlström, 2007). 
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5. Resultat 
I studiens resultat redovisas den information som kommit fram genom en tematisk 

analysmetod. De olika temana presenteras efter studiens två frågeställningar. 

Informanternas olika utsagor beskriver en variation av uppfattningar kring studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka metoder för att introducera nya begrepp i undervisningssammanhang inom 

naturvetenskap uppfattar de berörda lärarna som mest lämpliga? 

 

5.1.1 Förkunskaper 
Detta tema behandlar en av de metoder som informanterna uppfattar som ett bra verktyg 

kring hur de introducerar nya begrepp för elever inom de naturvetenskapliga ämnena. Av 

sex tillfrågade informanter var det fyra stycken som delade uppfattningen att elevers 

förkunskaper var ett bra verktyg att nyttja. Förkunskaper kan beskrivas som en kunskap 

som elever tidigare har utvecklat och för med sig in i ett nytt ämnesområde. 

 

I5 beskrev sitt tillvägagångsätt på följande vis: 

Det är väldigt olika. Lite beroende på hur mycket de har arbetat med det 

tidigare. Man vet ju vad de har gjort på lågstadiet, att till exempel vid 

astronomi, så kan man ta vid det som man vet att de gjorde i årskurs 2 när de 

läste om rymden och be dem berätta lite vad de kommer ihåg. […] Vad kan de 

om rymden? Och vad vill de veta mer? Samla ihop lite.  

 

I3 beskriver även hon förkunskaper och dessa används: 

Jag kör lite brainstorming på tavlan och då hittar man elevers förkunskaper. Vad 

kan de? Vad använder de för begrepp? Var gör de misstagen? Har de ett 

begrepp som de tror att de kan? Och använder de det begreppet felaktigt? Det 

tycker jag är en ganska bra uppstart för då får man koll på dem. 

 

Uppfattningen delas som tidigare nämnt med majoriteten av de tillfrågade informanterna. 

Samtliga beskriver att det de måste få en bild av vad eleverna har för förkunskaper för att 
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kunna vidareutveckla den kunskapen som de redan besitter kring olika begrepp. Genom 

att använda sig av elevernas förkunskaper kan lärare bygga vidare på något och samtidigt 

repetera ett tidigare genomgått begrepp med dess olika delar. 

 

5.1.2 Vardagsfenomen 
Detta tema behandlar en av de metoder som två informanter uppfattar som ett bra verktyg 

kring hur de introducerar nya begrepp i undervisningssammanhang. Vardagsfenomen kan 

beskrivas på följande sätt: Hävarm som är ett begrepp inom fysiken beskrivs istället som 

en gungbräda som ofta är utplacerade i lekparker. 

 

I1 beskriver hur han arbetar kring kopplingen mellan vardagsfenomen och 

naturvetenskapliga begrepp: 

Jag försöker introducera begrepp och koppla dem till vardagsfenomen. Det är 

ganska enklare så. Exempel med hävarm, som är ett begrepp, då brukar jag dra 

gungbrädan som många känner till. Då kan man prata om var man sitter för att 

det ska bli balans eller för att du ska vinna, de flesta har lite koll på det, så kan 

jag göra. 

 

I2 samtalade om utvecklingen från vardagsfenomen till hur det beskrivs med 

naturvetenskapliga begrepp. Han diskuterar och förmedlar att han ofta lyfter 

vardagsfenomen vid introduktion av naturvetenskapliga begrepp. Informanten beskriver 

att han brukar uppmärksamma det eleverna förmedlar kring fenomen för att sedan 

jämföra det med hans förklaring, med mer korrekta begrepp. Han påpekar även att om 

eleverna inte har någon egen förklaring är det hans uppdrag att erbjuda en sådan.  

De två informanterna förmedlar att kopplingen mellan vardagsfenomen och introduktion 

av nya begrepp är ett bra verktyg att nyttja. Kopplingen mellan sådant som elever känner 

igen från vardagen men inte har begreppen för. En av Informanterna menar att 

kopplingen mellan idrottsvärlden och fysiken är ett sådant exempel. Exempelvis hur 

balans skapas med hjälp av stödyta.  

5.1.3 Diskussioner 
Detta tema uppfattade hälften av informanterna som ett användbart verktyg att använda 

sig av för att introducera nya begrepp i undervisningssammanhang. Diskussion i denna 

bemärkelse är konversationer i helklass, grupper eller i par med elever och lärare.  
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I3 menar att hon använder sig av diskussioner för att introducera och uppmärksamma 

naturvetenskapliga begrepp i sin undervisning. Hon menar att det kan vara väldigt 

avancerade diskussioner som du, som lärare, måste leda. Dock, upplever hon detta som 

positivt eftersom eleverna erbjuds att diskutera. Hon anser att olika typer av frågor bör 

ställas ut till klassen för att starta en diskussion, som i sin tur kan leda till större förståelse 

kring begrepp och fenomen.  

 

I6 förklarar hur hon kan starta en diskussion efter filmvisning för att utveckla elevers 

begreppskunskaper: 

Jag brukar också anteckna ner olika begrepp under en film, som jag tar upp efter 

sen i en diskussion, nöta begrepp hela tiden. Att lära sig av varandra i 

diskussioner anser jag är viktigt, elever kan lära sig av varandra med stöd av 

mig som lärare. 

 

De tre informanterna uppfattar diskussion som ett användbart verktyg i deras 

undervisning. Diskussion kan bidra till en större förståelse för elever kring 

naturvetenskapliga begrepp. Den tredje informanten brukar läsa naturvetenskapliga texter 

med eleverna och stoppa läsningen när nya begrepp uppkommer. Vid ett sådant stopp kan 

efterföljande diskussioner medföra utveckling av elevers begreppsförståelse.  

 

5.1.4 Begreppskarta 
Detta tema uppfattade fyra av sex informanter som ett bra verktyg att använda sig av för 

att introducera begrepp i undervisningssammanhang. Temat är ett samlingsnamn av de 

fyra olika metoderna som informanterna brukade. Metoderna var identiska men 

namngavs med olika begrepp. I begreppskartor skrivs nya begrepp ned och samtalas 

kring. I dessa kartor kan upp mot 15 begrepp samlas för att behandlas.  

 

I6 beskriver hur hon använder sig av en variant av begreppskarta: 

Jag berättar ganska mycket om olika begrepp för att sedan rita upp dem på 

tavlan. Vad består en blomma av? Blommans olika begrepp skriver jag upp på 

tavlan och ritar samtidigt blommans olika delar. För jag tänker att dels ska de 

höra min röst, och sen ska de se bilden. 
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I5 introducerar nya begrepp genom att hon försöker samla olika ord som tillhör ett 

aktuellt ämnesområde. På detta sätt kan eleverna ständigt se begreppen och bygga vidare 

på en begreppskarta. Eleverna fyller tillsammans med informanten i begreppskartan allt 

eftersom nya begrepp introduceras.  

I3 beskriver sina begreppskartor som begreppslistor: 

Vid vissa tillfällen får man ställa frågan, vilka begrepp har vi funnit? Då får 

eleverna sitta tillsammans och skriva sina förklaringar på dessa begrepp. Sedan 

tas detta gemensamt i helklass. Genom att gemensamt gå igenom olika 

beskrivningar av begreppen kan en större förståelse utvecklas hos eleverna. 

 

De fyra informanterna använder någon form av begreppshantering, i form av 

begreppskarta eller begreppslista, i deras undervisning. Genom att visualisera och 

beskriva för eleverna om de olika begreppen kan en större förståelse hos eleverna 

utvecklas. Den fjärde informanten arbetade väldigt likt I3 i användandet av 

begreppskartor. Hon beskriver att begreppen är viktiga i de naturvetenskapliga ämnena 

och samma begrepp ska behandlas flera gånger. 

 
5.1.5 Textläsning  
Detta tema uppfattade två stycken informanter som ett värdefullt verktyg att använda sig 

av för att introducera begrepp i undervisningssammanhang. Textläsning innebär att elever 

tillsammans med lärare läser olika typer av naturvetenskapliga faktatexter.  

 

I5 beskriver hur hon arbetar med läsning av olika texter för att introducera och utveckla 

naturvetenskapliga begrepp: 

Till exempel, så läser vi ju alltid alla texter gemensamt högt, och det kan vara 

olika vad det är för typ av text, men det är ofta begrepp man måste stanna vid. 

[…] Vid behandling av ett begrepp i texten så stannar vi upp och ställer oss 

frågan, är det någon som vet vad detta begrepp betyder? För någon kan ju sitta 

inne på kunskap om begreppet. Kan man förklara begreppet på något mer sätt? 

Det finns olika strategier, kan man höra på ordet vad det betyder? Då kan det 

komma jätteroliga förklaringar. 
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I2 menar att han belyser de naturvetenskapliga begreppen i de texter som de gemensamt 

läser. Informanten förmedlar att, du som lärare, bör vara finurlig. Vid arbete med en text, 

vare sig om den ska läsas eller lyssnas på, bör lärare blanda in nya begrepp vid frågor 

eller uppgifter som eleverna ska ta del av. Exempelvis, om de ska läsa en faktatext om ett 

fenomen. Vid en sådan situation bör du, som lärare, be eleverna att förklara eller berätta 

om de olika begreppen som kan utläsas i texten.  

De två informanterna beskriver hur de med hjälp av olika texter kan introducera och 

bearbeta olika begrepp i sin undervisning. Informanterna beskriver att eleverna kan 

vidareutveckla olika typer av kunskaper samtidigt vid en sådan metod. Dels kan eleverna 

utveckla olika begrepp samtidigt som läsförståelsen kan förbättras.  

 

5.1.6 Intresseväckande introduktion 
Detta tema uppfattar tre stycken informanter som ett värdefullt verktyg att använda sig av 

i introduktion av nya begrepp i undervisningssammanhang. Intresse, som skapar 

motivation, är en viktig faktor i skolans undervisning, inte minst i de naturvetenskapliga 

ämnena.  

 

I1 beskriver hur han brukar skapa intresse och motivation i sin undervisning: 

Jag brukar köra en film för att väcka intresse. Mycket handlar om att skapa 

intresse, tycker jag då. Att enbart köra med läromedel tycker inte eleverna är 

roligt. 

 

I4 menar att en varierad undervisning skapar intresse för de olika begreppen och ämnena.  

Hon beskriver att hon ibland kan undervisa för mycket om de olika begreppen. Intresset 

beskrivs inte finnas med om de enbart undervisas om olika begrepp. Informanten 

beskriver att hon ibland låter eleverna utforska det naturvetenskapliga i begreppen innan 

de lär sig det konkreta begreppet. Genom att växla mellan olika metoder anser 

informanten att hon kan skapa större intresse för ämnet.  

I6 beskriver hur hon genom elevernas intresse formar en del av sin undervisning: 

Jag tänker att, när jag skriver eller när de får skriva och berätta tillsammans vad 

de vill veta. Då får jag ju reda på, dels deras intresse, men också på det de inte har 

skrivit någonting om. Det har de ingen aning om egentligen. Det kan de inte ens 

vilja veta eller vara intresserade av.  
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De tre informanterna beskriver olika sätt att skapa intresse för att generera motivation i 

deras undervisning. Samtliga belyser vikten av att ämnena och begreppen gör eleverna 

intresserade. Genom intresse kan större kunskap utvecklas hos eleverna. 

 

5.2 Frågeställning 2 
Hur uppfattar och uppmärksammar de berörda lärarna elevers föreställningar kring 

begrepp i undervisningssammanhang inom naturvetenskap 

 

5.2.1 Samtal mellan elever 
Detta tema uppfattar fem stycken informanter som ett bra verktyg för att kunna uppfatta 

och uppmärksamma elevers föreställningar kring olika begrepp i 

undervisningssammanhang. Samtal i denna bemärkelse innebär att elever samtalar med 

varandra och med lärare om deras föreställningar gällande de aktuella begreppen.  

 

I5 beskriver hur hon genom samtal uppfattar och uppmärksammar elevers föreställningar: 

Oftast ställer jag frågan ut i klassen om vad de tror de olika begreppen betyder. 

Genom att fråga vidare och få ut så mycket som möjligt av elevernas 

föreställningar. 

 

I3 menar att det är genom samtal som lärare kan finna elevers föreställningar och bygga 

sin undervisning på dessa: 

Man märker ganska snabbt vad eleverna tror sig kunna, och de vill också tala 

om vad de kan. Man får försöka hitta dem i samtal och vägleda dem för att 

utveckla godtagbara kunskaper i de olika begreppen. 

 

I6 menar att det är en svårighet att uppfatta elevers föreställningar om de inte diskuteras 

och samtalas kring. Hon anser att det är svårt då kunskapen om vad eleverna har för 

erfarenheter inte existerar om de inte samtalas kring. Informanten beskriver att hon 

försöker se elevernas kunskaper och intressen genom att fråga dem. Eleverna får samtala 

med varandra tillsammans med informanten om vad de har för föreställningar kring olika 

begrepp.  
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Fem av sex informanter anser att det är genom samtal och diskussioner som de kan få syn 

på elevers olika föreställningar kring olika begrepp och fenomen. De anser att det är svårt 

att bygga deras undervisning på elevers föreställningar och förkunskaper om de inte 

känner till dem. 

 

5.2.2 NTA  
Tre stycken informanter beskrev hur de arbetade med NTA-lådor i deras undervisning. 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett koncept för skolutveckling. Konceptet 

erbjuder verktyg för att utveckla undervisningen och elevers lärande. Enligt 

informanterna kan användandet av NTA ge information kring elevers föreställningar 

gällande olika naturvetenskapliga begrepp.  

 

I1 upplever att NTA-undervisning ger positiv effekt på elevers begreppskunskap. Han 

förmedlar en upplevelse om att vid de senaste åren har det blivit fler barn som kan mer 

och mer om NO. NTA-lådorna ger dig verktyg att ta tillvara på och uppmärksamma 

elevers föreställningar kring begrepp. Informanten menar även att lådorna ger lärare tips 

och råd om hur de kan utforma deras undervisning.  

I6 beskriver hur hon med hjälp av NTA-undervisning kan uppfatta och uppmärksamma 

elevers föreställningar kring begrepp: 

Det finns olika NTA-lådor. Vid kemiförsök är det väldigt praktiskt, man lär sig 

genom att göra. Jag kan till exempel göra ett experiment och fråga eleverna vad 

de tror kan hända om man blandar olika ämnen med varandra och vad sådant 

heter med naturvetenskapliga begrepp. 

 

Informanter menar att NTA-lådorna ger dem verktyg att utforma sin undervisning med. 

Med hjälp av NTA-undervisning anser informanterna att de kan få kunskap om elevers 

föreställningar kring olika fenomen och begrepp.  

5.2.3 IKT/Praktiskt arbete 
Detta tema uppfattar tre stycken informanter som ett bra verktyg att uppmärksamma och 

uppfatta elevers föreställningar kring naturvetenskapliga begrepp. IKT, som är en 

förkortning för informations- och kommunikationsteknik, innefattar i detta fall 

undervisning som behandlar filmer och bilder. Det praktiska arbetet innebär i detta fall att 
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elever inte har teoretisk undervisning, utan eleverna får själva utforska olika fenomen och 

betydelser av begrepp.  

 

I6 belyser vikten av att använda sig av IKT och det praktiska arbetet i 

undervisningssammanhang. Informanten menar att genom användning av bilder och 

filmer kan ett nytt ämnesområde introduceras. Med bilder och filmer kan hon väcka 

intresse och finna elevernas eventuella föreställningar kring olika fenomen och begrepp. 

Hon anser att det är spännande att hitta olika tankesätt. Läraren ställde sig frågan hur 

eleverna tänkte, hur det blev så här och vad var det som gjorde att de kommit på 

villospår.  

Vid praktiskt arbete anser informanten att det är lättare att fånga elevernas intresse och 

även se vad de har för förkunskaper. Hon menar att görandet är viktigt, när eleverna 

skriver, ritar eller liknande kan hon både se och höra vad de har för föreställningar.  

I4 beskriver hur hon arbetar med IKT och praktiskt arbete för att synliggöra elevers 

föreställningar.  

För att få syn på elevers föreställningar måste de använda begreppen i många 

situationer, lite som i matte med färdighetsträning. Jag är ofta ute i naturen med 

eleverna. Vi var nyss ute och tittade på blommor och gick igenom bland annat 

stjälk, blad och kronblad. På det sättet kan jag uppmärksamma och samtidigt 

uppfatta elevers olika föreställningar om blommans olika delar, de olika 

begreppen. […] Vid nya arbetsområden brukar jag alltid börja med olika bilder 

innehållandes olika fenomen. De får då fritt tänka vad de kan berätta om bilden, 

då får man reda på rätt mycket om elevernas förkunskaper och föreställningar. 

 
Genom praktiskt arbete och IKT menar informanterna att de enklare kan uppmärksamma 

och uppfatta elevers föreställningar kring begrepp och fenomen. En annan informant 

använder ofta partikelmodellen och de olika fasövergångarna för att uppmärksamma 

elevers föreställningar. I modellen med de olika fasövergångarna behandlas många svåra 

begrepp, exempelvis förångas och kondensera. 

 

5.2.4 Bristfälliga föreställningar 
Detta tema uppfattar majoriteten av informanterna att en del elever inte har några 

föreställningar alls om olika naturvetenskapliga begrepp. Informanterna anser att de 
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ibland är svårt att uppfatta och uppmärksamma elevers föreställningar när det i en del fall 

inte existerar några föreställningar. 

 

I6 beskriver på följande sätt angående elevers bristfälliga föreställningar: 

Jag upplever att ibland att en del elever inte har någon aning om olika begrepp 

från början. Om jag ska försöka uppmärksamma elevernas föreställningar så går 

det inte ibland, för de har inga föreställningar. Jag tror det kan bero på att vi 

lever så åtskilda, gällande generationer. Nu förtiden kan man köpa det mesta, 

förr fick man göra mycket själv och skaffade sig då kunskap om olika fenomen 

och dess begrepp. 

 

I2 menar att de bristande föreställningarna kan bero på att språket uppfattas som 

främmande och gammaldags. Han anser att eleverna oftast inte har några föreställningar 

kring vissa begrepp. Han upplever att eleverna ibland blandar ihop begreppen och tänker 

fel om dem, men att det vanligaste är att de inte har några kunskaper alls gällande det 

aktuella begreppet. Eleverna menar att det är ett föråldrat språk. Det är inget språk de 

använder sig av, utan de upplever att det bara är äldre och utbildade människor som 

använder de naturvetenskapliga begreppen. Intresset hos eleverna gällande utveckling av 

ett sådant språk existerar inte heller.  

Övriga informanter upplever liknande saker med sina elever. Vid arbete med olika 

begrepp beskriver informanterna att det är svårt att uppmärksamma och uppfatta en del 

elevers föreställningar kring begrepp då det inte finns något att uppmärksamma och 

uppfatta.  

 

5.2.5 Utbildning/Fortbildning 
Detta tema berör informanternas olika utbildningar och om dessa utbildningar har 

tillgodosett informanterna med verktyg för att kunna uppfatta och uppmärksamma elevers 

föreställningar kring naturvetenskapliga begrepp, samt verktyg för att introducera nya 

begrepp och utveckla elevers begreppsförändring. Samtliga informanter kunde besvara 

frågan och de flesta var samstämmiga.  

 

I4 menar att det inte var lärarutbildningen som gav henne dessa verktyg utan istället olika 

fortbildningar. Informanten menar att det inte samtalades mycket kring olika begrepp på 
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lärarutbildningen. Däremot berörde olika fortbildningar naturvetenskapliga begrepp, vilka 

exempelvis är läslyftet och matematiklyftet. Läslyftet upplevs vara en stor bidragande 

orsak till vidareutveckling av begreppskunskap. Informanten anser även att NTA-

utbildningen också är en bidragande orsak, dock inte lärarutbildningen. 

I2 beskriver det på liknande sätt med olika fortbildningar: 

Ja, vi har ju kört det här med specialpedagogiska fortbildningen. Den har ju varit 

bra tycker jag. För den har ju handlat om begrepp och hur man kan göra när 

eleverna har svårt att förstå eller när de traditionella arbetssätten inte fungerar. 

Men, lärarutbildningen utvecklade inte oss så mycket kring begreppsförståelse 

eller begreppsförändring. 

 

Samtliga informanter beskrev att det inte utvecklat någon färdighet kring elevers 

begreppskunskaper och begreppsförändring på lärarutbildningen. Dock, menar de flesta 

att olika fortbildningar, som läslyftet och NTA-utbildningen, har gett dem olika verktyg 

att förhålla sig till vid begreppsundervisning.  

 

5.3 Sammanfattning 
Utifrån studiens frågeställningar har totalt elva stycken teman framkommit, sex stycken i 

första frågeställningen och fem stycken i andra frågeställningen. I den vänstra spalten 

presenteras teman för den första frågeställningen, i den högra presenteras teman för den 

andra frågeställningen: 

 
- Förkunskaper     - Samtal mellan elever 

- Vardagsfenomen    - NTA 

- Diskussioner     - IKT/Praktiskt arbete 

- Begreppskarta     - Bristfälliga föreställningar 

- Textläsning     - Utbildning/Fortbildning 

- Intresseväckande introduktion 
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6. Diskussion 
 
Här nedan förs en metod- och resultatdiskussion om den aktuella studien. 

Diskussionsavsnittet berör studiens starka respektive svaga sidor, om forskningsfrågorna 

har påverkat mina slutsatser, hur resultatet kan relateras till min kommande 

yrkesverksamhet samt idéer om fortsatt forskning kring det aktuella området.  

 

6.1 Metoddiskussion  
En av studiens starka sidor är dess urval, detta då sex informanter kan anses vara 

tillräckligt för en kvalitativ studie och där materialet är relativt oberoende av enskilda 

individers uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). Spridningen var stor mellan de olika 

informanterna vilket jag menar är en styrka. Informanterna var blandade i kön, ålder, 

olika fortbildningar, erfarenhet i yrket samt geografisk placering av arbetsplatser. Jag 

anser även att utskicket av min intervjuguide innan intervjun ägde rum är en ytterligare 

stark sida som studien har. Detta på grund av att informanterna erbjöds en chans att få 

kunskap kring fenomenet samt för tid att förbereda sina svar på de aktuella frågorna.  

 

Den forskning som redovisas i bakgrunden och som diskuteras i resultatdiskussionen är 

till största del internationell, vilket medför att det är svårare att jämföra mitt resultat med 

övriga lärares uppfattningar i Sverige. Vid en större studie, tidsmässigt och ekonomiskt, 

skulle ett större urval vara möjligt och intervjuerna vara längre, med andra ord 

djupdykningsintervjuer. Detta skulle kunna medföra att resultatet blir tydligare och 

informanternas utsagor blir längre och mer djupgående.  

Urvalet i denna studie kan ha påverkat resultatet i den meningen att samtliga informanter 

är placerade på arbetsplatser i samma kommun, vilket medför att individerna har 

genomgått samma typ av fortbildningar, använder liknande läromedel och 

undervisningsverktyg. Informanterna är även utbildade på samma lärosäte vilket medför 

att de genomgått liknande lärarutbildningar. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om 

informanterna i undersökningen varit utplacerade på olika orter i Sverige samt om de 

utbildats på olika lärosäten. Urvalets spridning har möjligtvis även den påverkat studiens 

resultat då informanterna skilde sig i ålder, kön och yrkeserfarenhet. Även 

forskningsfrågorna har delvis påverkat mina slutsatser. Studiens metod- och 
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resultatavsnitt är byggda på syftet och dess frågeställningar. Jag utformade intervjuguiden 

utifrån dessa frågeställningar vilket medförde att jag kunnat utforma ett resultatavsnitt.  

Jag har erfarenheter från skolvärlden genom tidigare anställningar på olika skolor och 

praktik under pågående utbildning. Denna erfarenhet har medfört en medvetenhet hos 

mig gällande hur elever utvecklar ett naturvetenskapligt ämnesspråk. Jag har observerat 

att elever kan ha svårigheter att utveckla nya uppfattningar gällande naturvetenskapliga 

begrepp, det vill säga elevers begreppsförändring. Min erfarenhet av elevers 

begreppsförändring tillsammans med den tematiska analysen kan ha påverkat min 

tolkning av den insamlade empirin.  

 

Då syftet med denna studie är att undersöka sex stycken olika lärares uppfattningar kring 

undervisning som syftar till att utveckla elevers begreppsförändring, ser jag en svårighet 

att välja en annan typ av tillvägagångssätt i denna studie. Jag vill undersöka lärares 

uppfattningar och har då valt att bedriva en kvalitativ studie samt genomföra en tematisk 

analys. Dock, hade jag valt att undersöka olika typer av undervisningsverktyg som 

lämpar sig mest i naturvetenskaplig undervisning, rent resultatmässigt, hade jag valt att 

genomföra klassrumsobservationer. Jag hade även valt att genomföra lektioner 

innehållande olika typer av undervisningsverktyg. Men, då jag vill undersöka lärares 

uppfattningar anser jag att min valda metod är den mest lämpliga.  

Generaliserbarheten i denna studie är godtagbar när det gäller de kvalitativa resultaten. 

Variationen som påvisades i studien kan generaliseras till liknande kulturer som den där 

undersökningen genomfördes. Vissa anser att det inom kvalitativa studier inte ställs några 

krav på generalisering av undersökningsgruppen mot populationen. Vidare nämner 

forskning att resultaten från studier istället ska användas på ett sätt där personer kan 

känna igen händelser som påminner om deras eget arbete (Kihlström, 2007). 

 

Jag anser att mitt metodval, tematisk analys, är väl anpassad efter det jag vill undersöka. 

Studiens validitet är god då avsikten med undersökningen är i plan med studiens syfte. 

Jag upplever också att kommunicerbarheten är god. Andra personer som läser studien 

kommer förhoppningsvis att förstå de olika temana då dessa beskrivs och exemplifieras 

av citat från intervjuerna. Studiens reliabilitet är svårare att besvara, men jag anser att 

samma resultat bör framstå om undersökningen skulle göras av andra. Om andra forskare 
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tar del av de olika temana, intervjusvaren samt intervjuguiden är jag säker på att 

resultatets redovisning till mesta dels skulle överensstämma.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av min kvalitativa studie visar på elva stycken olika teman som framkommit ur 

informanternas utsagor, kring den undervisning i de naturvetenskapliga ämnena som 

syftar till att utveckla elevers begreppsförändring. Resultatet visar på sex stycken teman 

kring vilka metoder som är mest lämpliga att introducera nya begrepp i 

undervisningssammanhang inom naturvetenskap. I informanternas utsagor framkom det 

även fem stycken teman kring hur de uppmärksammar elevers föreställningar kring 

begrepp i undervisningssammanhang inom naturvetenskap. Temana, med dess olika 

variationer och uppfattningar, har framkommit ur informanternas utsagor med hjälp av 

studiens två frågeställningar. 

Jag har valt att diskutera studiens olika teman parvis, med undantag för temat Samtal vid 

andra frågeställningen. Detta med anledning av att jag anser att dessa teman förhåller sig 

till varandra och de undersökta uppfattningarna. Diskussionen redovisas i tre olika 

avsnitt. 

 
6.2.1 Introduktion av nya begrepp  
Vilka metoder för att introducera nya begrepp i undervisningssammanhang inom 

naturvetenskap uppfattar de berörda lärarna som mest lämpliga? Resultatet som har 

framkommit ur empirin kopplat till denna frågeställning kan besvaras utifrån sex stycken 

teman 

 
I studiens resultat framhävdes förkunskaper och diskussion som två viktiga verktyg att 

förhålla sig till, som lärare, i undervisningssammanhang i de naturorienterande ämnena. 

Av sex informanter var det fyra stycken som uppfattade att elevers förkunskaper är 

användbara vid introduktion av nya begrepp. Dessa informanter beskrev att de använde 

elevers förkunskaper för att kunna vidareutveckla den redan inhämtade kunskap som 

eleverna besatt kring olika begrepp. Informanterna menade att de byggde vidare på redan 

utvecklad kunskap för att samtidigt utveckla ny. Detta gjordes genom repetition av 

tidigare berörda begrepp med dess olika delar.  

Det som informanterna förmedlade kan kopplas ihop med aktuell forskning kring det 
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berörda fenomenet. Enligt det konstruktivistiska förhållningssättet ska stor vikt läggas på 

elevers aktuella lärare och hur de utvecklar en medvetenhet om elevers förkunskaper. 

Genom att ta hjälp av elevers förkunskaper kring olika fenomen kan instruktioner och 

förklaringar kring nya begrepp utformas (Calik, Ayas & Coll, 2007; Baser, 2006). 
 
Hälften av de tillfrågade informanterna beskrev även att de med hjälp av diskussion i 

helklass, grupp och i par kunde behandla nya begrepp. En informant beskrev att hon 

startade olika diskussioner vid läsning av olika naturvetenskapliga texter och där nya 

begrepp uppmärksammades. Hon ansåg att med hjälp av sådana diskussioner kunde nya 

begrepp implementeras och introduceras i hennes undervisning.  

Detta tema med tillhörande uppfattningar diskuteras även i aktuell forskning. Flera 

forskare uppfattar att en av lärares huvudsakliga uppgifter är att lyfta elevers tidigare 

uppfattningar och tankar kring begrepp. Vid introduktion av nya begrepp ska elever 

jämföra deras tidigare uppfattningar med den nya informationen, och förhoppningsvis 

känns den nya informationen mer betydelsefull (Pintrich, Marx & Boyle, 1993; Fulmer, 

2013).  

Det är intressant att de två ovan nämnda temana inte enbart är ett resultat som min studie 

har, utan att även andra forskare kan styrka detta resultat. Jag anser att det är två viktiga 

redskap att använda sig av vid introduktion av nya naturvetenskapliga begrepp. De två 

redskapen kan även implementeras vid samma tillfälle. När ett nytt begrepp ska 

introduceras kan en diskussion starta om vad begreppet kan innebära, samtidigt får den 

aktuella läraren en inblick av elevers förkunskaper. Läraren kan på ett sådant vis se vad 

eleverna behöver utveckla och hur de behöver undervisas.  

 
I aktuell forskning beskrivs en metod som liknar det verktyg som fyra stycken 

informanter beskriver i resultatet i denna studie, nämligen begreppskarta. Flera forskare 

beskriver denna metod med begreppet Concept map. Detta verktyg ska hjälpa elever att 

se samband mellan olika begrepp genom att skapa strukturer i begreppsanvändningen och 

genom det kan ny kunskap erövras (Chambers & Andre, 1997; Malmqvist & Persson, 

2017). I resultatet i denna studie framgick det av fyra informanter att de använder olika 

typer av begreppskartor och begreppslistor. Detta verktyg hjälper lärare att visualisera 

och beskriva för elever om de olika begreppen som ska introduceras och behandlas. Nya 

begrepp skrivs upp, förklaras och samtalas kring för att utveckla större förståelse. Ju 

längre arbetsområdet fortgår desto mer begrepp adderas till kartan eller listan.  
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Till temat Textläsning menar flera forskare att elever ska bli presenterade olika innehåll 

som de ska reflektera över för att sedan bearbeta de alternativ som uppkommit av deras 

tankar och idéer. Enligt dessa forskare är målet med ett sådant verktyg är att elever ska 

utveckla egna tankar kring nya begrepp och fenomen som presenteras för dem (Carrejo & 

Reinhartz, 2014; Malmqvist & Persson, 2017). Även Skolverket (2017) nämner att 

undervisning i de naturvetenskapliga ämnena ska utveckla elevers förtrogenhet med 

ämnenas olika begrepp och det genom att de ges tid att utveckla förmågan att tolka texter 

med naturvetenskapligt innehåll. Två stycken informanter diskuterade hur de använde 

Textläsning i deras undervisning för att introducera nya begrepp. Vid användning av detta 

verktyg läser klassens elever tillsammans med deras lärare olika naturvetenskapliga 

texter. I dessa texter existerar olika nya begrepp som uppmärksammas och diskuteras i 

helklass. Enligt informanterna utvecklas både elevers begreppsförändring och 

läsförståelse.  

De teman som studiens informanter uppfattar som användbara verktyg i deras 

undervisning samspelar med vad flertalet forskare förespråkar, men de benämner det 

olika. Informanterna anser att elever ska ges tid till att läsa olika naturvetenskapliga texter 

för att utveckla deras läsförståelse, ännu bättre är att samtidigt utveckla deras 

begreppsförståelse. Informanterna beskrev att de läser högt tillsammans med deras elever 

och när nya begrepp berörs, diskuteras och behandlas de valda orden tillsammans för att 

utveckla en större förståelse kring begreppen eller fenomenen. Jag uppfattar det som att 

flera av lärarna anser dessa två verktyg som viktiga att nyttja, speciellt begreppskartor. 

Att introducera nya begrepp och sedan sammanställa dem i olika listor tror jag utvecklar 

elevers begreppsförändring och förståelse.  

 
Vardagsfenomen var något som två stycken informanter använde sig av som verktyg för 

att introducera nya begrepp i deras undervisning. Genom att koppla de nya begreppen 

som introduceras till mer vardagsnära fenomen för eleverna ansåg de två informanterna 

vara ett vinnande koncept. Kopplingen mellan sådant som elever känner igen från deras 

vardag med nya naturvetenskapliga begrepp hjälpte många elever att utveckla ny kunskap 

gällande vissa begrepp och fenomen, beskrev flera informanter.  

I min tidigare litteraturstudie som även den behandlade begreppsförändring fann jag 

ingen forskning som stödjer användandet av vardagsfenomen kopplat till 

naturvetenskapliga begrepp. Dock, återges orosmoment i flera artiklar gällande elevers 
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djupt rotade vardagsföreställningar kring olika begrepp och att dessa är svåra att 

överkomma för många lärare (Howe, Devine & Tavares, 2013; Abd-El-Khalick & 

Akerson, 2004; Malmqvist & Persson, 2017). Jag vill tro att dessa vardagsföreställningar 

kan överkommas genom användningen av vardagsfenomen. Flera elever kan antagligen 

känna en lättnad och övertygelse mot vissa begrepp som behandlas när de förklaras på, 

för dem, ett enklare och mer elevnära sätt.  

 
Hälften av studiens informanter ansåg att elevers intresse var viktigt att diskutera och att 

ta hänsyn till i undervisningssammanhang. Genom intresse skapas motivation till ämnet. 

Flera av informanterna skapade intresse genom att visa filmer, filmsekvenser och bilder. 

Om intresse och motivation till området har skapats är det enklare att introducera nya 

begrepp och fenomen, enligt hälften av informanterna. Intresse och motivation skapar 

delaktighet och kunskapssökande.  

Intresse och motivation är ett omskrivet fenomen inom forskning. I den vetenskapliga 

litteraturen beskrivs elevers attityd och motivation till de naturvetenskapliga ämnena som 

väsentliga verktyg för utveckling av deras begreppsförändring. Genom att fånga elevers 

intresse kan deras kunskapsinhämtning bli enklare och deras ämnesutveckling kan bli 

större (Pintrich, Marx & Boyle, 1993; Fulmer, 2013; Malmqvist & Persson, 2017). 

Dessa teman ansåg informanterna som lämpliga för undervisning i de naturvetenskapliga 

ämnena. Flera av informanterna pekade också på vikten av att kunna koppla 

vardagsfenomen med de naturvetenskapliga begreppen. Den ena informanten kopplade 

ofta begreppen inom fysiken till idrottsvärlden. Ett exempel var begreppet stödyta som 

kopplades till balans inom friidrott. Jag vill tro att många elever och lärare uppfattar 

kopplingen mellan naturvetenskap och vardagsfenomen som lämpligt verktyg att använda 

sig av. Jag anser att elevers intresse och motivation stärks av en sådan koppling. Många 

elever upplever de naturvetenskapliga begreppen som främmande, men genom 

användning av de två temana kan begreppen kännas mer nära och överkomliga. 

 

6.2.2 Föreställningar kring begrepp 
Hur uppfattar och uppmärksammar de berörda lärarna elevers föreställningar kring 

begrepp i undervisningssammanhang inom naturvetenskap? Resultatet som har 

framkommit ur empirin kopplat till denna frågeställning kan besvaras utifrån fem stycken 

teman  
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Samtal uppfattade fem stycken informanter som ett användbart verktyg för att kunna 

uppmärksamma elevers föreställningar kring olika begrepp i deras undervisning. Flertalet 

forskare beskriver att lärare bör samtala om och lyfta elevers alternativa föreställningar 

gällande olika begrepp. I samtal ska lärare tillsammans med elever försöka motbevisa de 

alternativa föreställningarna med vetenskapliga bevis. Genom samtal ska lärare försöka 

engagera elever på ett sådant sätt att de börjar utforska sina alternativa föreställningar för 

att bearbeta dessa med ny information som har förmedlats (Chambers & Andre, 1997; 

Celikten, Ipekcioglu, Ertepinar, & Geban, 2012; Carrejo & Reinhartz, 2014;). Enligt 

Skolverket (2017) ska elever utveckla nya kunskaper genom samtal och argumentation 

om diverse fenomen och begrepp.  

De fem informanterna upplevde att denna typ av uppfattning var lämplig att använda sig 

av för att få syn på elevers föreställningar kring olika begrepp och fenomen. Samtalen 

skedde ofta i par och i helklass med informanterna som stöd. Flertalet ansåg att det är 

svårt att bygga deras undervisning på elevers föreställningar om de inte känner till dem. 

De ansåg även att det är ett lämpligt verktyg att använda sig av för att se vad deras elever 

kan om det aktuella ämnet.  

För att uppmärksamma elevers föreställningar kring begrepp och fenomen måste samtal 

ske mellan lärare och elever. Precis som många av informanterna påtalade ställer lärare 

ofta frågan ut i helklass om vad eleverna tror sig kunna angående det aktuella begreppet 

som behandlas. Genom användandet av ett sådant verktyg kan lärare snabbt se vad elever 

har och inte har för kunskaper angående det aktuella begreppet eller fenomenet, för att 

sedan bygga vidare sin undervisning på vad som har förmedlats. Jag vill tro att det inte 

var en slump att fem av sex informanter indikerar att detta är ett vanligt tillvägagångssätt, 

med tanke på att även tidigare refererad forskning belyser vikten av samtal.  

 
I resultatet av denna kvalitativa studie framfördes det av tre stycken informanter vikten av 

användandet av konceptet NTA. Naturvetenskap och teknik för alla är ett vanligt och 

eftertraktat koncept för de flesta skolor i Jönköpings kommun. Genom användandet av 

detta koncept kunde informanterna synliggöra elevers föreställningar. Konceptet erbjuder 

förslag till utformning av lektioner till de berörda lärarna. Vid olika laborationer, som 

tillkommer med konceptet, berättade informanterna att de enkelt kunde se vad deras 

elever hade för förkunskaper samt föreställningar. Med hjälp av de olika 

laborationsförsöken kan informanterna uppmärksamma elevers föreställningar och 
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övervinna eventuella felaktiga föreställningar. Med tanke på att NTA är ett svenskt 

koncept är det svårt att hitta främst internationell forskning som stödjer verktyget, men 

även nationell forskning. Det ovan nämnda temat är det enda resultatet i min studie som 

inte kan styrkas av aktuell forskning. Dock, tror jag att det har forskats kring konceptet 

och att det har genererat positiva effekter på elevers lärarande inom de naturvetenskapliga 

ämnena, men då jag inte har kommit i kontakt med denna typ av forskning kan den inte 

styrka mitt resultat. Däremot anses konceptet vara populärt hos den lärarkår på de olika 

skolor som jag besökt.  

 
Hälften av de tillfrågade informanterna uppfattade även att deras arbete med temana IKT 

och Praktiskt arbete är bra verktyg att använda sig av för att uppmärksamma elevers 

föreställningar om nya begrepp. Genom att presentera nya begrepp och fenomen med 

hjälp av bilder och filmer kan intresse väckas och föreställningar hittas, enligt 

informanterna. Samtidigt uppmärksammas informanternas uppfattningar kring det 

praktiska arbetet inom naturvetenskap. Vissa av informanterna beskrev att görandet är 

viktigt, det vill säga när elever skriver, ritar, laborerar och är ute i naturen och upptäcker. 

Då kan lärare både se och höra vad deras elever har för föreställningar kring begrepp och 

fenomen.  

Jag anser att båda temana är betydelsefulla för att uppfatta och uppmärksamma elevers 

föreställningar gällande naturvetenskapliga begrepp. Jag har själv erfarenhet av NTA 

konceptet och jag upplever att både lärare och elever anser att konceptet är både lärorikt 

och intressant. Enligt min erfarenhet är fördelen med NTA att variationen i 

undervisningen blir större, områdesplaneringar medföljer samt tips med råd till hur 

undervisningen ska bedrivas. Jag upplever att konceptet hjälper elever att förstå nya 

fenomen och begrepp enklare genom laborationer. NTA kan kopplas till det andra temat 

genom det praktiska arbetet och IKT, båda används flitigt i konceptet. Bildanvändning 

och filmvisning används mer och mer i skolans värld. Jag antar därför att IKT hjälper 

lärare att förklara och demonstrera olika fenomen och begrepp, till exempel 

partikelmodellen och dess fasövergångar. Något som är anmärkningsvärt i resultatet är att 

det bara var en informant som beskrev hennes arbete med eleverna ute i naturen. Hennes 

praktiska arbete bestod av att upptäcka naturen med eleverna och introducera nya teman 

och begrepp.  

I forskning nämns flertalet gånger vikten av att lärare har goda kunskaper kring de olika 

fenomen och begrepp som ryms i de naturorienterande ämnena. Kritik har uttryckts mot 
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lärares bristfälliga ämneskunskaper vid undervisning kring naturvetenskapliga begrepp. 

Konsekvenserna som kan uppstå av detta är att elever blir ofullständigt och felaktigt 

undervisade kring de olika begreppen och hur dessa begrepp sätts in i diverse 

sammanhang (Howe, Devine & Tavares, 2013; Abd-El-Khalick & Akerson, 2004). 

Utöver det ovan nämnda kritiseras även lärares utbildning. Lärare bör redan vid högskola 

eller universitet utveckla sin ämneskunskap, begreppsförståelse och olika pedagogiska 

verktyg för att ge elever större förutsättningar att utveckla begreppsförståelse och 

begreppsförändring. Stor vikt läggs på att de lärare som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena har korrekt förståelse för de olika begreppen i de olika 

ämnena (Pintrich, Marx & Boyle, 1993; Fulmer, 2013). 

I denna studie framgick det i resultatet att de flesta av informanterna uppfattar att de inte 

givits verktyg av deras lärarutbildning för att kunna uppfatta och uppmärksamma elevers 

föreställningar kring olika begrepp. Informanterna ansåg att de inte utvecklade någon 

färdighet i deras utbildning kring att synliggöra elevers begreppsförändring. Dock, menar 

samtliga informanter att de utvecklat dessa verktyg genom olika fortbildningar, som 

läslyftet och NTA-utbildningen. Vid dessa tillfällen lades stor vikt vid 

begreppsundervisning och dess olika metoder.  

 
Det sista temat som diskuteras i denna studie är elevers bristfälliga föreställningar. Detta 

tema återges inte i någon forskning som jag har tagit del av vid både denna studie som 

med min tidigare litteraturstudie. Vad som framgår i resultatet i denna studie är att de 

flesta informanter uppfattar att en mindre del av deras elever inte har några 

föreställningar kring nya begrepp som introduceras. De beskriver att vid introduktion av 

nya begrepp kan flera elever inte ha några föreställningar alls om fenomenet. 

Anledningen till detta är att de naturvetenskapliga begreppen uppfattas som gamla, 

främmande och svåra, enligt eleverna. De tillfrågade informanterna uppfattar att det är 

svårt att uppmärksamma elevers föreställningar när det i vissa fall inte existerar några.  

Forskning påpekar dock att det förekommer i vissa fall att elever inte vill samtala kring 

sina föreställningar och tidigare kunskaper gällande vissa begrepp. Det som kan 

appliceras i sådana situationer är begreppsförändringstexter. Genom användning av dessa 

texter, tillsammans med vetenskapliga förklaringsmodeller, kan missuppfattningar 

visualiseras för att på det viset säkerställa att de inte är godtagbara i vetenskapliga 

sammanhang (Calik, Ayas & Coll, 2007; Malmqvist & Persson, 2017).  
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De två ovan nämnda temana framkom på grund av den stora betydelsen som de båda 

förmedlar, nämligen att de flesta informanter upplever att de inte utvecklade någon större 

kunskap kring begreppshantering och begreppsförändring i lärarutbildningen. Flertalet 

informanter uppfattar att en mindre skara av deras elever inte har några föreställningar 

alls kring vissa naturvetenskapliga begrepp. Jag tycker att det är extra intressant då 

flertalet forskare menar att lärares ämneskunskaper är otroligt viktiga i naturvetenskaplig 

undervisning. En informant upplever att vissa av dennes elever anser att begrepp inom 

naturvetenskap är främmande, svåra och föråldrade. Detta återges i inledningen i denna 

studie. Helldén (2009) menar att elever behöver använda ett språk de inte är bekväma vid 

i undervisning kring naturvetenskap. Elever anser att begreppen är riktade till specialister. 

Jag vill tro att de elva olika temana som denna studie kan redovisa som resultat är 

godtagbara verktyg att använda vid undervisning och behandling av nya begrepp inom 

naturvetenskap.  

 
Jag vill avsluta diskussionen kring de teman som resultatet i denna studie har redovisat 

med att lyfta forskning som anses viktig, men som inte återgavs av någon av 

informanterna i denna studie, nämligen begreppsförändringstexter. Med hjälp av detta 

verktyg kan olika fenomen och begrepp behandlas och användas på ett korrekt sätt. Dessa 

texter visar hur en missuppfattning gällande ett visst begrepp eller fenomen inte är 

gångbar i ett vetenskapligt sammanhang. Verktyget utvecklar elevers begreppsförändring 

samtidigt som det minimerar chansen till att elevers självförtroende minskar (Calik, Ayas 

& Coll, 2007). Som tidigare nämnt anser jag att genom användning av 

begreppsförändringstexter eller liknande kan lärare på ett enklare sätt uppmärksamma 

och uppfatta elevers föreställningar. Verktyget är användbart när elever inte vill samtala 

om deras förkunskaper eller föreställningar. Jag vill tro att detta verktyg hade varit till 

stor hjälp för många av informanterna som deltog i denna studie.  

 

6.2.3 Sammanfattning 
När jag har analyserat resultatet och kopplat det till mina egna erfarenheter från 

skolvärlden, drar jag slutsatsen att denna studie har redovisat elva stycken viktiga och 

godtagbara teman att använda sig av vid undervisning kring naturvetenskapliga begrepp. 

I de här elva temana återges två stycken som inriktar sig mer mot de berörda lärarna, 

nämligen deras utbildning och hur de ska bemästra uteblivna föreställningar hos elever. I 
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denna studie synliggörs den starka koppling som både informanterna och forskning 

förmedlar.  

För blivande och befintliga lärare inom de naturvetenskapliga ämnena kan resultatet i 

denna studie bidra till ökad förståelse för olika didaktiska verktyg gällande 

begreppshantering. Jag anser även att de flesta uppfattningar som förmedlats i resultatet 

kan appliceras även i andra ämnen och inte bara i de naturorienterande ämnena. Då det 

framkom i resultatet att många upplever de naturvetenskapliga begreppen som 

främmande kan uppfattningarna som presenteras i denna studie användas som verktyg för 

att utveckla elevers begreppsförståelse. De lärare som undervisar i de naturvetenskapliga 

ämnena i mellanåren står inför en rad olika arbetsuppgifter som påverkas av de 

elevunderlag som existerar på skolorna. Dessa arbetsuppgifter kan vara att förmedla 

motivation och väcka intresse hos elever, använda sig av diverse olika verktyg/metoder 

för att utveckla elevers begreppsförståelse och begreppsförändring samt genomgå 

fortbildningar för att utvecklas i deras ämnen. Utbildning har framförts i resultatet som en 

viktig faktor för att uppfatta och uppmärksamma elevers föreställningar kring olika 

begrepp. Informanterna i denna studie uttryckte en bristande begreppsutveckling på deras 

lärarutbildningar, men samtidigt lyfts de fortbildningar som arrangeras i den aktuella 

kommunen. Enligt mitt tycke är det beklagligt att fler lärarstudenter inte utbildar sig i de 

naturvetenskapliga ämnena. De är viktiga ämnen och det är viktigt att lärare har rätt 

utbildning och rätt kompetens för att utveckla elevers kunskaper inom dessa ämnen.  

 
Då utbildning och fortbildning har givits stor plats i resultatet i denna studie har jag velat 

se fortsatt forskning, kring hur lärarutbildningen utbildar lärarstudenter i 

begreppskunskap och de olika verktyg som existerar i att undervisa kring begrepp. Vidare 

efterfrågar jag forskning kring hur lärare i andra kommuner i Sverige arbetar efter 

frågeställningen i denna studie, hur de uppfattar deras arbete kring naturvetenskapliga 

begrepp. Skiljer sig lärares undervisningsmetoder beroende på var de är stationerade och 

vilken typ av utbildning de har genomgått? Begrepp återges i flera kursplaner i olika 

ämnen i läroplanen, men undervisas de olika beroende på vilket ämne de tillhör? Genom 

att genomföra en studie likt denna kan jag se skillnader och likheter i hur lärare uppfattar 

att de undervisar kring begrepp i olika ämnen. Jag hade gärna velat finna eller genomföra 

ytterligare en studie där jag undersöker och jämför lärares olika uppfattningar kring de 

undervisningsverktyg de förhåller sig till utifrån samma kontext och syfte.  
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Jag ställer mig även frågan om resultatet i denna studie hade sett annorlunda ut vid fler 

genomförda intervjuer, längre intervjuer och informanter från olika delar av Sverige. 

Intressant att veta vore om det existerar fler uppfattningar i hur undervisning ska bedrivas 

kring naturvetenskapliga begrepp och hur de utformas. I en större studie kan 

förhoppningsvis uppfattningar finnas gällande hur elevers bristfälliga föreställningar kan 

överkommas och vilka metoder som är att föredra. En ytterligare fråga som bör ställas är 

huruvida resultatet hade ändrats vid val av annan analysmetod. Jag skulle vilja undersöka 

lärares olika uppfattningar kring vilka framgångsfaktorer och vilka svårigheter som 

existerar för att generera en gemensam bild av denna studiens berörda fenomen. 

Samtidigt vore det intressant att utforma och genomföra en kvalitativ studie gällande 

elevers uppfattningar kring vilka metoder de anser vara mest lämpliga för att utveckla ny 

begreppskunskap. Skillnader hade nog uppkommit gällande elevers uppfattningar kontra 

lärares uppfattningar kring samma syfte och frågeställning.  

 
Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av begreppsundervisning i de naturvetenskapliga 

ämnena. Forskning belyser vikten av att lärare uppmärksammar elevers tidigare 

uppfattningar och föreställningar samt att dessa kan påverka ny kunskapsinhämtning. 

Nyckeln till en lyckad undervisning i de naturvetenskapliga ämnena kring 

begreppsförståelse är att utgå från elevers alternativa förståelse kring det aktuella 

begreppet och fenomenet (Taylor & Coll, 1997; Tanner & Allen, 2005; Malmqvist & 

Persson, 2017). 

 
I denna kvalitativa studie redovisas ett resultat där flertalet olika uppfattningar hos lärare 

kan stärka och utveckla elevers begreppskunskap och begreppsförändring. Flertalet 

påtalade exempelvis vikten av att nyttja elevers förkunskaper genom samtal, diskussioner 

och begreppskartor. Skolverket (2017) nämner att elever ska utveckla kunskaper i att 

samtala och argumentera om olika fenomen inom de olika naturvetenskapliga ämnena. 

För att de ska utveckla dessa kunskaper bör lärare och elever i samspel med varandra vara 

öppna för att nyttja de uppfattningar som har presenterats i denna studie, för att utvecklas 

i deras begreppsförändring. Likt vad Skolverket och informanterna i denna studie 

förmedlar anser den konstruktivistiska lärandeteorin att elever ska vara kognitivt aktiva 

under deras kunskapsinhämtning i en aktiv lärande miljö (Calik, Ayas & Coll, 2007; 

Baser, 2006). Genom samtal och praktiskt arbete ska lärare ta vara på elevers 

förkunskaper för att utveckla dessa till ny kunskapsinhämtning.  
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Bilagor 

1.1 Intervjuguide 
Följande intervjufrågor är av semistrukturerad karaktär. Godkännande av ljudupptagning 

under hela intervjun har medgivits av informanten.  

 

Jag vill tacka dig för den tid du har avsatt till denna intervju. Som tidigare nämnt är denna 

intervju frivillig och kan när som helst avbrytas utan att det ger några konsekvenser. Data 

som genereras av detta samtal kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Personuppgifter och arbetsplats kommer enbart vara synlig för forskaren. Syftet	  med	  

denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  språkets	  betydelse	  inom	  naturvetenskaplig	  

undervisning	  i	  mellanåren.	  Fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  att	  undersöka	  (6-‐8)	  lärares	  

uppfattningar	  kring	  den	  undervisning	  i	  de	  naturvetenskapliga	  ämnena	  som	  syftar	  

till	  att	  utveckla	  elevers	  begreppsförändring.	  	  

 

Vad är begreppsförändring? 
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 

begreppsförståelse (Höst & Schönborn, 2016). 

 

Frågor 
1. Hur gammal är du och hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

2. Ge en bild av hur din undervisning ser ut inom de naturorienterande ämnena? 

- Har du några speciella arbetssätt? 
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- Vilka undervisningsverktyg anser du är av betydelse i undervisningssammanhang? 

 

3. Hur introducerar du ett nytt ämnesområde? 

- Hur uppmärksammar du elevers förkunskaper? 

- Behandlar du nya begrepp? 

 

4. Hur introducerar du nya begrepp i undervisningssammanhang? 

- Vilka sätt/metoder använder du för att introducera nya begrepp? 

- Varför använder du dessa sätt/metoder? 

- Hur mycket tid lägger du på att behandla olika begrepp i din undervisning? 

 

5. Varierar du mellan olika sätt/metoder i undervisningssammanhang? 

- Varför/Varför inte? 

 

6. Använder du olika sätt/metoder beroende på elevsammansättning? 

- Varför/Varför inte? 

 

7. Hur uppmärksammar du elevers föreställningar kring begrepp i 

undervisningssammanhang? 

- Möter du ofta elever som har inkorrekta föreställningar kring olika begrepp? 

- Vad kan det bero på? 

 

8. Hur bearbetar du elevers inkorrekta föreställningar kring olika begrepp? 

- Hur arbetar du för att elever ska utveckla en korrekt förståelse för de olika begreppen? 

 

9. Hur skulle du beskriva den process hos en elev som går från en inkorrekt 

begreppsuppfattning till en korrekt begreppsuppfattning? 

- Vad anser du är väsentligt för att utveckla elevers begreppsförändring? 

 

10. Upplever du att elevers begreppsförändring är långvarig? 

- Vilka sätt/metoder anser du är nödvändiga för att elevers begreppsförändring ska bli 

långvarig? 
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11. Examinerar du elevers begreppskunskaper i din undervisning? 

- När genomför du denna examination? 

 

12. Anser du att din utbildning har gett dig rätt förutsättningar till att utveckla elevers 

begreppsförändring? 

- Varför/ Varför inte? 


