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ABSTRAKT

Begreppsförståelsen i de naturvetenskapliga ämnena har under de senaste två 
decennierna haft en nedåtgående utveckling hos svenska gymnasieelever. I 
skolverkets styrdokument har begreppsförståelsen en central roll i 
ämnesinnehållet för de naturvetenskapliga kurserna men internationella studier 
tyder på att lärarnas undervisningsmetoder brister vad gäller 
begreppsundervisningen. Syftet med studien är att undersöka elevernas 
begreppsförståelse ur ett lärarperspektiv, att undersöka vad lärare anser om 
begreppens betydelse i undervisningen samt vilket stöd deras val av 
undervisningsmetoder har i aktuell forskning. Genom kvalitativa intervjuer har 
sju lärare på en gymnasieskola i mellersta Sverige intervjuats kring deras 
uppfattning om elevernas begreppsförståelse, hur betydelsefull den är för 
förståelse av kursinnehållet samt vilka metoder som används för att förbättra den. 
Resultatet visar bland annat på att lärarna upplever en negativ utveckling i 
elevernas förförståelse för de naturvetenskapliga begreppen och att de upplever att
tysta elever har särskilt svårt för begreppsinlärningen eftersom denna ofta bygger 
på kommunikation. Deras val av språkliga metoder har starkt stöd i den 
didaktiska forskningen. Dock finns en risk att talet som kommunikationsform 
favoriseras till nackdel för andra arbetsmetoder.

Nyckelord: Begreppsförståelse, naturvetenskap, gymnasiet, hinder, förförståelse, språk, 
        metoder.
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1 INTRODUKTION

I den aktuella läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011b) läggs stor vikt vid att lära sig för 
ämnet specifika begrepp, modeller och teorier. Detta för att eleverna ska kunna utveckla en förmåga
att samtala och resonera kring diverse naturvetenskapliga fenomen. Kursinnehållet bygger därmed 
till överhängande del på de olika ämnesspecifika begreppen, och kursernas måluppfyllelse på hur 
väl eleverna behärskar dessa begrepp.

Under de senaste decennierna har man följt upp de svenska elevernas kunskapsutveckling i de 
naturvetenskapliga ämnena, både i grundskolan och på gymnasiet. Resultaten från dessa studier 
(Jansson 1996; Andersson 2005; Skolverket 2010; Skolverket 2011 a; OECD 2015)  visar på en 
starkt nedåtgående trend vad gäller elevernas naturvetenskapliga begreppsförståelse. Elevernas 
förförståelse i naturämnena har blivit avsevärt sämre och detta påverkar hur de tar till sig nya 
begrepp och arbetsmetoder högre upp i årskurserna.

Forskning visar på att en av de tyngst vägande förutsättningarna för elevernas lärande i 
naturkunskap – tillika hinder för lärande – är att lära sig det naturvetenskapliga språket (Nilsson 
2015). Flertalet forskningsrapporter har belyst vikten av språket för den naturvetenskapliga 
kunskapsbildningen, där det huvudsakliga motivet för att samtala i och kring naturvetenskap har 
handlat om att utveckla naturvetenskapliga kunskaper (Gustafsson 2007). Undersökningar visar 
även på att eleverna ofta har svårigheter med väldigt grundläggande aspekter av särskilda områden i
de naturvetenskapliga ämnena. Kanske så pass grundläggande att lärarna inte reflekterar över dem 
(Andersson 2008).

Tidigare studier angående elevers begreppsförståelse har bland annat rört litteraturstudier kring 
undervisningsmetoder (Teske 2011), för- och nackdelar med olika metoder i 
begreppsundervisningen (Teske 2011; Bergqvist 2012; Patron 2013; Vikström 2015), 
undersökningar av vilka naturvetenskapliga begrepp som av elever anses vara särskilt 
problematiska (Jansson 1995; Andersson 2008) och hur eleverna ställer sig inför olika typer av 
begreppsundervisning (Krappe, Ydeskog 2009; Vikström 2015). Syftet med denna studie är därför 
att ta reda på vad lärarna anser om elevernas begreppsförståelse, vilka problem lärarna kan se att 
eleverna har med begreppsinlärningen, vilka metoder de använder sig av för att komma tillrätta med
problemen och vilket stöd dessa valda metoder har i den ämnesdidaktiska forskningen.
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2 BAKGRUND

2.1 Språket och begreppsförståelsen

2.1.1 Historiska perspektiv på språkets betydelse

”Gränserna för mitt språk innebär gränserna för min värld” skriver filosofen Wittgenstein (1889-
1951) i sitt verk Tractatus logico philosophicus (Andersson 2015, sid. 122). Med detta menar han 
att vårt språk avgränsar vår värld, i och med att det sätter gränserna för hur vi kan förmedla vår 
uppfattning om den. Det är med språkets hjälp som vi talar om och beskriver vår omvärld. 
Wittgenstein liknade språkets olika funktioner vid en verktygslåda innehållandes olika verktyg, där 
varje verktyg används specifikt i en bestämd situation. Dessa olika situationer eller 
användningsområden kallade han för språkspel med tillhörande specifika ”spelregler”. Varje 
språkspelssituation har sina bestämda språkliga spelregler där särskilda ”verktyg” är passande att 
användas. Det är dessa språkspel som utgör vårt sociala liv och tillåter oss att samspela och 
kommunicera med andra om oss själva och vår omvärld (Segerdahl 2007).

Naturvetenskapens speciella språk är oftast ovant för eleverna, men begreppen krävs för att förklara
olika fenomen. En god begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena är viktig eftersom 
begreppen utgör en gemensam språklig grund då eleverna samtalar och resonerar kring 
naturvetenskapen (Speiser, 2003). Relationen mellan det vardagliga och det vetenskapliga tänkandet
är komplext eftersom det krävs en betydande fond av vardagskunnande för att det vetenskapliga 
kunnandet ska uppstå. För även om det vetenskapliga tänkandet är kvalitativt annorlunda, så bygger
det på ett vardagstänkande (Andersson 2008).

Den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar kring lärande har haft stor inverkan på 
det svenska utbildnings- och undervisningssystemet (Gustafsson 2007). Hans idéer byggde på en 
integrering mellan det sociala och det individuella, som två processer som båda är nödvändiga för 
det naturvetenskapliga lärandet. För att kunna tillägna sig de naturvetenskapliga begreppen måste 
man vara tillsammans med människor som aktivt använder dessa då de förklarar, diskuterar och 
löser diverse problem. Han hade en stark övertygelse om att undervisningen i de naturvetenskapliga
begreppen i skolan kunde påverka elevernas mentala utveckling mot en större abstraktionsförmåga 
och teoretisk insikt. Framförallt mötet mellan de vardagliga och de vetenskapliga begreppen skulle 
stimulera denna utveckling (Andersson 2008).
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2.2 Naturvetenskapliga begrepp i styrdokumenten

De senaste decennierna har svenska skolan genomgått en rad olika revideringar av läro- och 
kursplaner (Teske 2011) men huvudmålet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena har 
varit detsamma: att få eleverna att tillägna sig vetenskaplig kunskap så att de kan ge uttryck för 
diverse olika naturvetenskapliga uppfattningar, på de olika områden och nivåer som undervisningen
berör (Jansson 1996). I nuvarande styrdokument för gymnasieskolan framgår målet med just 
begreppsförståelsen tydligare än förut, då kunskap om ämnets olika begrepp listas som första punkt 
över förmågor som eleverna ska ha tillägnat sig under kursens gång (Skolverket 2011 b)

2.2.1 Skolverket – kursplaner i Biologi/Kemi/Geografi/Naturkunskap

Samtliga kursplaner för gymnasieskolan rörande biologi och kemi har som krav att eleverna ska ha 
givits förutsättning att utveckla ”kunskaper om biologins/kemins begrepp, modeller, teorier och 
arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.” 
Detsamma gäller för kurserna i geografi, där eleven under kursen ska skaffa sig ”kunskaper om 
geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller” (Skolverket 2011 b).

I naturkunskapskurserna står det att eleverna ska ha utvecklat en ”förmåga att använda kunskaper 
om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika 
handlingsalternativ.” I dessa kurser (Skolverket 2011 b) står ej ”begrepp” preciserat i kursernas 
mål, men eleverna ska likväl ha utvecklat en god förmåga att kunna samtala kring 
naturvetenskapliga fenomen, där naturvetenskapliga begrepp figurerar. Begreppsinlärningen kan 
därmed ses som underförstådd i målbeskrivningen.

2.3 Utvärderingar av elevers begreppsförståelse i de 
naturvetenskapliga ämnena

Återkommande nationella och internationella studier kring elevers kunskaper i bl.a. naturvetenskap 
visar att kunskapsnivån för svenska elever sjunker (Jansson 1996; Andersson 2005; Skolverket 
2010; Skolverket 2011 a; OECD 2015). Resultaten tyder på att de svenska lärarnas 
undervisningsmetoder inte har tillräckligt positiv effekt på elevernas begreppsförståelse i de 
naturvetenskapliga ämnena (Teske 2011).

2.3.1 Nationella utvärderingar av grundskolan – NU/UG  

Skolverket har på uppdrag av Utbildningsdepartementet utvärderat den svenska skolan vid ett antal 
tillfällen. Syftet har varit att ta reda på elevernas kunskaper då de avslutar grundskolan. Resultaten 
har sedan jämförts med utländska elevers resultat. I utvärderingarna har man bland annat undersökt 
elevernas kännedom om diverse vetenskapliga begrepp, som analyserats fram och bedömts som 
rimliga för grundskolan. Tre olika utvärderingar från 1993 (NU-93), 1997 (UG-97) och 2003 (NU-
03) visade samtliga på att elever hade bristande begreppskunskaper inom de naturvetenskapliga 
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ämnena vid avslutad grundskoleutbildning. Inom ämnesområdena kemi och fysik kunde man i NU-
03 dessutom registrera att elevernas resultat försämrats sedan NU-93 (Teske 2011). 
I en uppföljande studie rörande resultaten från NU-93, undersökte Skolverket 1995 hur elevernas 
bristande begreppsförståelse påverkade deras kunskapsinhämtning under gymnasietiden. I studien 
inriktade man sig på elevernas kunskapsutveckling i områdena materia och kemiska reaktioner, 
ekologi och fotosyntes samt människokroppen. Resultaten visade bland annat på att 
begreppsförståelsen hos eleverna, på majoriteten av programinriktningarna (bortsett de 
naturorienterade linjerna), var ”synnerligen bristfällig” vad gällde gaser och fasövergångar. Endast 
25% av eleverna i avgångsklasserna visade på en godtagbar begreppsförståelse. Man var noga med 
att poängtera vikten av en god begreppsförståelse, särskilt inom detta delområde, eftersom dessa 
begrepp även behövs för att i sin tur kunna förklara fotosyntes, nedbrytning och förbränning i 
cellerna. Resultaten kom att i stora drag stämma överens med internationella rön (Jansson 1996).  

2.3.2 Internationella utvärderingar – TIMSS och PISA

TIMSS är en internationell komparativ studie där man undersöker grundskoleelevers kunskaper i 
matematik och naturvetenskap. Undersökningen genomförs vart fjärde år och syftet är att ta fram 
information kring elevers kunskaper och hur de svarar på provuppgifter. Dessa provuppgifter är 
sedan tänkta att tjäna som material i den naturvetenskapliga undervisningen. Tidigare TIMSS 
-studier har utförts åren 1995, 2003, 2007 och 2011. Senaste TIMSS studien utfördes våren 2015. 
Resultaten från denna undersökning kommer att publiceras i december 2016 (Skolverket 2015 b). 

TIMSS 2007 visar på att den något negativa utvecklingen hos de svenska eleverna som påvisats i 
tidigare studier har fortsatt, om än i större utsträckning i naturvetenskap än i matematik (Skolverket 
2008). Efter TIMSS 2011 såg man att resultaten för eleverna i grundskolans senare år ytterligare 
försämrats. Skolverket kunde därmed konstatera att Sverige är ett av få länder som visar på en 
kontinuerlig resultatförsämring under hela 2000-talet (Skolverket 2015 b). Man tror att en av 
orsakerna kan ligga i bristen på koppling mellan undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena 
och verkligheten (Teske 2011).

PISA är en internationell studie som bedömer femtonåringars prestationer inom naturvetenskap, 
läsförståelse och matematik. Pisa är ett OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development)- projekt som involverar länder som tillhör organisationen men även länder som inte 
tillhör OECD. I denna studie undersöker man hur väl utbildningssystemen i de olika länderna rustar 
eleverna att möta framtiden. Man bedömer hur väl eleverna hanterar att sätta in sina kunskaper i 
olika sammanhang, hur de tolkar och reflekterar över information, hur de förstår processer och hur 
de sedan väljer att föra fram sina tankar och idéer. 

PISA undersökningar genomförs vart tredje år (Skolverket 2007). Tidigare undersökningar har ägt 
rum 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 samt 2015. PISA-resultaten för år 2015 kommer att publiceras i 
december 2016. Ett syfte med undersökningen är att ge politiker goda, empiriska underlag vid 
beslutsfattande kring sina respektive utbildningssystem (Skolverket 2015). Efter PISA 2009 hade 
elevernas kunskaper sjunkit ytterligare från tidigare studier och resultaten visade att elevernas 
begreppsförståelse var eftersatt (Skolverket 2010). Resultaten för de svenska eleverna i PISA 2012 
visade på ännu sämre resultat (OECD 2015).
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Till följd av den svenska skolans allt sämre prestationer i PISA undersökningarna valde OECD att 
under våren 2015 utföra en granskning av det svenska skolsystemet. Rapporten; ”Sweden should 
urgently reform its school system to improve quality and equity”, beskriver hur det svenska 
skolsystemets olika reformer under de senaste 10 åren misslyckats med att förbättra elevernas 
skolprestationer. Rapporten uppmanar till en omgående nationell reform för att komma till rätta med
elevernas resultat (OECD 2015).

2.4 Hinder för begreppsinlärningen

Till de olika undervisningsmetoderna i begreppsförståelse hör även en del utmaningar och hinder 
som försvårar - både för lärare och elever - i undervisningssituationen (Teske 2011). Nedan nämns 
tre av de vanligast förekommande hindren rörande undervisning i begreppsförståelse.

2.4.1 Elevernas tänkande och agerande

Om eleverna misslyckas med att initiera ett tänkande kring begreppen fallerar metoderna och en 
ökad begreppsförståelse blir svår att uppnå (Kalman, 2011). På samma sätt kan en 
begreppsinlärning avstanna om eleverna inte finner någon mening med de nyintroducerade 
begreppen (Tao & Gunstone, 1999). Om eleverna misslyckas med att förvärva de mest 
grundläggande naturvetenskapliga begreppen, kommer de inte heller förstå det naturvetenskapliga 
innehållet i kurserna. De kommer då bli tvungna att använda sig av utantillinlärning. De lär sig ord, 
begrepp och texter utan att få någon förståelse för innehållet eller sammanhanget. Om eleverna 
misslyckas med att förstå sammanhanget kommer de inte se inlärningen som meningsfull. Den 
sortens kunskap försvinner snabbt (Jansson 1996).

2.4.2 Läraren som handledare

Krappe och Ydeskog (2009) resonerar kring vikten av väl genomtänkta delmoment, där läraren vet 
vad denne vill ha ut av momentet. Lärarens förberedelsearbete är en förutsättning för att eleverna 
ska kunna ta till sig instruktionerna och uppfatta syftet med ett visst moment. Tydliga instruktioner 
och följdfrågor är således avgörande för elevernas förståelse.

Flera forskare är eniga om att läraren intar en central roll som organisatör i klassrummet. Lärarens 
utbildning och förmåga att använda sig av de olika metoderna har en avgörande del i hur väl de 
olika arbetssätten faller ut (Teske 2011). När det t.ex kommer till de datorstödda lektionerna så 
fallerar dessa helt om läraren brister i sin handledningsförmåga (Hsu m.fl., 2008). 

Osborne (2010) betonar vikten av en tydlig struktur när man arbetar med argumentationsövningar, 
och att detta kräver särskild kompetens som de flesta lärare inte är utbildade i. Bergqvist poängterar 
i sin licentiatavhandling, att lärare ofta använder missvisande modeller i kemiundervisningen och 
att dessa kan bidra till att skapa problem för eleverna (Bergqvist 2012). I en liknande studie 
undersökte man hur kemilärare använder sig av visuella representationer i undervisningen och 
kunde även där konstatera att lärare sällan har någon insikt i vilken påverkan deras modeller har på 
elevernas inlärning (Patron 2013). 
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2.4.3 Förförståelse

Förförståelse handlar om vilka kunskaper eleverna har med sig in i undervisningen. Man har sett att 
denna förförståelse påverkar hur eleverna sedan tar till sig de nyintroducerade begreppen. 
Förförståelsen är också en viktig komponent i hur eleverna använder och responderar på de olika 
undervisningsmetoderna ( Tytler m.fl.,2006; Venville & Donovan 2008;). När man planerar 
undervisningen bör man beakta att alla elever har olika förförståelse och att de därför använder 
modeller på olika sätt (Tytler m.fl.,2006). 

Om undervisningen förutsätter att eleverna har en förförståelse för vissa nyckelidéer, som eleverna 
tvärtom saknar, kommer de inte ha möjlighet att bygga upp en hållbar kunskapsstruktur. Eleverna 
kommer då inte få någon reell chans att förstå de nyintroducerade begreppen, trots att dessa 
behandlas vid återupprepade tillfällen i undervisningen (Jansson 1995).

2.5 Undervisningsmetoder för ökad begreppsförståelse

Det finns en rad olika undervisningssätt för att uppnå en ökad begreppsförståelse hos eleverna i de 
naturvetenskapliga ämnena (Teske 2011). Nedan listas tre kategorier gällande metoder för 
undervisning i begreppsförståelse.

2.5.1 Språkliga metoder

Detta är en metodmässig ingång som utmärkt sig i litteraturen som särskilt effektiv när det handlar 
om att nå en ökad förståelse för de naturvetenskapliga begreppen. Språket anses av många forskare 
vara nyckeln till lärande (Teske 2011). Att använda sig av skrivande och argumentation för att få 
eleverna att reflektera över sina erfarenheter leder, enligt en del forskare (Sahin, 2010; Osborne 
2010; Kalman, 2011) till en ökad förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Genom att t.ex arbeta 
med texter och anteckna ord och begrepp som känns svåra, kan man få eleverna att reflektera över 
det de läst och sedan omsätta dessa tankar till egen text. Dessa tankar kan de sedan ta med sig in i 
olika argumentationsövningar där de får vrida och vända på begreppen tillsammans med andra 
elever och lärare (Sahin, 2010; Osborne 2010; Kalman, 2011).

Vad gäller språkliga metoder har variationsprincipen utvecklats som en guidande princip för att öka 
elevernas begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena. Denna variationsteori bygger på att 
naturvetenskapliga termer och begrepp bör förklaras med dels naturvetenskaplig terminologi men 
även vardagligt språkbruk, parallellt (Lo 2014). För att få en bild av hur en uppgift kan besvaras 
med korrekta naturvetenskapliga termer och begrepp hjälper det ofta eleverna om de får se exempel 
på hur ett svar kan se ut när termerna och begreppen inte används. Resultat har visat att när man 
synliggör skillnaden mellan en beskrivning med ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språk, så 
utvecklar eleverna en större förmåga att uttrycka sig vetenskapligt och komplext (Vikström 2015). 
Det gäller således att få elevernas tänkande att växelverka mellan ett vardagligt och ett 
vetenskapligt plan (Andersson 2008).
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2.5.2 Teknikbaserade metoder

Man har studerat undervisningssituationer där elever får använda sig av diverse tekniska 
hjälpmedel. Resultaten har visat på att elever som får använda sig av t.ex datorprogram, där 
modeller och simuleringar behandlar diverse naturvetenskapliga begrepp, blir hjälpta i sin 
begreppsförståelse. Syftet är att eleverna - genom att kunna ändra och lägga till variabler -  ska bli 
mer bekväma med de nyintroducerade begreppen (Tao & Gunstone, 1999; Hsu m.fl., 2008; Nahum 
m.fl., 2010)

2.5.3 Metoder som utgår från modeller

Att undervisa utifrån olika sorters modeller kan hjälpa eleverna att konkretisera abstrakta begrepp. 
Venville & Donovan (2008), beskriver hur ett yllenystan kan underlätta inlärningen av begrepp 
inom genetiken. En annan artikel beskriver hur partikelmodeller kan konkretisera begreppet 
”avdunstning” (Tytler m.fl.,2006). Samtliga artikelförfattare betonar, med stöd av litteratur, att 
lärare inom de naturvetenskapliga ämnena bör fokusera mindre på det kognitiva och mer på andra 
faktorer, när det handlar om elevernas begreppsförståelse. Att t.ex skapa olika representationsformer
i den naturvetenskapliga undervisningen bör utgöra en stor del av själva undervisningsmaterialet 
( Venville & Donovan 2008; Tytler m.fl.,2006). 

2.6 Lärarens undervisning om naturvetenskapliga begrepp

Många lärare känner ofta till de svårigheter elever har gällande begreppsförståelsen i de olika 
undervisningsmomenten. Däremot är man inte alltid bekant med de strategier som finns för att ta 
hand om problemen som uppstår. Det finns därmed ett betydande glapp mellan forskningen och den
faktiska undervisningen (Bergqvist 2012).

Tidigare studier och arbeten, rörande elevers begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena, 
har inkluderat litteraturstudier med fokus på elevernas kunskapsutveckling (Teske 2011). De har 
även behandlat olika typer av undervisningsmetoder för begreppsförståelse samt för- och nackdelar 
med dessa metoder (Teske 2011; Bergqvist 2012; Lo 2014; Vikström 2015). Man har också studerat
vilka begrepp elever upplever som särskilt problematiska i undervisningen av de naturvetenskapliga
ämnena (Jansson 1995) samt hur elever responderar på olika undervisningsmetoder gällande 
naturvetenskapliga begrepp (Krappe, Ydeskog 2009; Vikström 2015).

I min undersökning vill jag därför istället fokusera på lärarens uppfattning av och förhållningssätt 
till elevernas begreppsförståelse, vilka hinder de upplever i undervisningen och vilka metoder de 
väljer att använda sig av för att överbrygga dessa hinder. Detta i kombination med en utvärdering av
de metoder som används skulle kunna bidra till att ge en mer sammanhängande bild av 
begreppsproblematiken i dagens undervisning.
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3 SYFTE

Syftet med arbetet är att se hur lärare upplever utvecklingen av elevernas begreppsförståelse i de 
naturvetenskapliga ämnena, hur de ser på begreppsförståelse som en grund till elevernas fortsatta 
lärande i kurserna, vilka metoder de använder sig av för att öka begreppsförståelsen samt vilket stöd
dessa valda metoder har i aktuell forskning.

Forskningsfrågor:

1.) Hur upplever lärarna utvecklingen av elevernas begreppsförståelse över tid?

2.) Hur ser lärare på begreppsförståelse som en grund till elevernas fortsatta lärande i de 
naturvetenskapliga ämnena?

3.) Vilka metoder använder sig lärare av för att öka elevernas begreppsförståelse i de 
naturvetenskapliga ämnena?

4 METOD

4.1 Kvalitativa intervjuer

En kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och identifiera exempelvis den intervjuades 
uppfattningar om ett särskilt fenomen (Patel 2012). Man utför en kvalitativ intervju för att förstå det
valda ämnet på det sätt som den intervjuade uppfattar det. Intervjumetoden syftar inte till någon 
form av kvantifiering utan vill istället få fram nyanserade beskrivningar av olika aspekter hos den 
intervjuades uppfattningar av en viss situation. Istället för att ställa redan formulerade frågor bör 
intervjuaren vara lyhörd inför vad som sägs och ge följdfrågor allt eftersom. Som intervjuare bör 
man även kritiskt reflektera över sina egna antaganden och hypoteser under intervjuns gång (Kvale 
2009).

Den kvalitativa forskningsintervjun har en väldigt öppen struktur och det finns inga regler eller 
standardiserade procedurer för hur det är tänkt att man ska genomföra intervjun eller intervjuserien. 
Detta kan upplevas som både en tillgång och ett problem då man utför intervjuundersökningarna 
(Kvale 2009). Förberedelser som skulle kunna underlätta de kvalitativa intervjuerna innefattar bland
annat pilotintervjuer, studiebesök och auskultation för att på så sätt kunna tillgodogöra sig underlag 
inför själva intervjustudien (Patel 2012). Förberedelserna inför denna intervjuserie innefattade 
auskultationer och studiebesök.

Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer av semistrukturerat slag med
en låg grad av standardisering. Detta innebär att intervjuerna rörde sig kring specifika teman som 
skulle beröras (se bilaga 1), men intervjupersonerna hade stor frihet i att själva kunna utforma 
svaren. Intervjufrågorna ställdes i något olika ordning i de olika intervjuerna, beroende på vad som 
föll sig bäst i de enskilda fallen (Patel 2012). Syftet med den kvalitativa intervjun är att få 
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intervjupersonerna att ge så uttömmande svar som möjligt. Det är därför viktigt att anpassa frågorna
så att varje enskild intervjuperson får tillfälle att fullt ut beskriva det de vill få fram (Johansson, 
Svedner 2006).

4.2 Undersökningsgrupp

Antalet intervjuer i en kvalitativ intervjuserie brukar ligga kring 15+/-10 personer. Detta antal kan 
skifta något beroende på tid och resurser som finns tillgängliga för att utföra intervjuerna. Viktigt att
beakta är även lagen om avtagande avkastning, vilken säger att bortom en viss punkt tillför 
ytterligare intervjuer allt mindre ny kunskap. Fler intervjuer gör därmed inte studien mer 
vetenskaplig. Intervjustudier kan istället vinna på att ha färre intervjuer där mer tid och fokus läggs 
på att förbereda och analysera intervjumaterialet (Kvale 2009).

Studiens intervjuserie innefattade enskilda intervjuer med sju gymnasielärare som undervisade i 
ämnena biologi, kemi, geografi och naturkunskap, där varje lärare var behörig att undervisa i 2-3 av
dessa ämnen. Lärarnas antal år i yrket spände mellan 6 och 30 år. Intervjuerna genomfördes under 
en sjuveckorsperiod och varje intervju tog ca 25-35 minuter att genomföra. 

Gymnasieskolan, där undersökningen genomfördes, är en av de största och mest centralt belägna 
gymnasieskolorna i staden - som är medelstor (ca 64 000 invånare i tätorten) och belägen i mellersta
Sverige. Gymnasieskolan erbjuder alla de stora programblocken, dock ej yrkesförberedande 
program. De intervjuade lärarna undervisar uteslutande på det naturvetenskapliga programmet, 
bortsett från de som undervisar i naturkunskapskurserna (vilka endast läses på de övriga 
programinriktningarna).  

4.3 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén, Petterson 2011) preciserar att man som forskare ska 
”utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i
forskningen”. Man informerar om de forskningsetiska kodexar som klargör hur man som forskare 
ska agera gentemot försökspersonerna, att intervjuerna kräver samtycke och information kring hur 
intervjumaterialet kommer att hanteras både före och efter genomförande och publicering. 
Intervjupersonerna måste bli informerade om att deras identiteter kommer att vara anonyma vid 
publiceringen av studien (Gustafsson, Hermerén, Petterson 2011). Det är alltså viktigt att klargöra 
på vilket sätt det material som individen bidrar med i intervjun kommer att användas i studien, om 
det är konfidentiellt eller ej. Denna information skall delges informanterna innan de börjar svara på 
frågorna. När det handlar om intervjuer rekommenderas att ge informationen i flera steg, t.ex via 
mail, telefonsamtal och genom muntlig kommunikation (Patel 2012). Inför denna intervjuserie 
informerades deltagarna främst muntligen vid ett par tillfällen innan intervjun. Information kring 
deras anonymitet samt att ljudupptagningarna skulle destrueras efter transkriptionen, delgavs innan 
intervjuerna påbörjades.
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4.4 Analys

Pauseringar, tonfall och avbrutna meningar är ofta viktiga komponenter när det gäller att förstå 
innebörden av det som sägs under en intervju. Man brukar därför spela in intervjuerna för att 
därefter transkribera dem ordagrant, helt eller delvis (Johansson, Svedner 2006).

Intervjuerna i studien spelades in samtidigt som det togs skriftliga anteckningar som stöd för själva 
intervjun. Ljudupptagningarna transkriberades sedan i sin helhet för att därefter bearbetas med hjälp
av meningskoncentrering. Man formulerar då mer koncist vad intervjupersonerna sagt, utan att 
förlora det väsentliga innehållet (Kvale 2009). Därefter raderades ljudupptagningarna.

De meningskoncentrerade texterna lästes igenom och informanternas svar på intervjufrågorna 
sammanställdes i resultatdelen under syftesfrågornas områden. Ur texterna plockades vidare citat ut 
som upplevdes som särskilt beskrivande för det som de intervjuade ville få fram. Dessa citat 
placerades sedan i den resultatdel som passade bäst. Helheten analyserades och citaten fick till viss 
del omfördelas innan resultatdelen i sin helhet kändes rättvisande mot informanternas svar.

4.5 Felkällor

En kvalitativ forskningsintervju bygger på ett socialt samspel mellan intervjuaren och den som 
intervjuas. Det krävs omfattande träning för att bli en god intervjuare och kvaliteten på de data som 
produceras i en intervjusituation hänger i stor utsträckning på intervjuarens färdigheter och 
kvalifikationer (Kvale 2009). Som ovan intervjuare är det svårt att förhålla sig neutral till det ämne 
som man är intresserad av att veta mer om, och det är därför troligt att man projicerar förväntningar 
och personliga ställningstaganden omedvetet på den som man intervjuar. Även om man aktivt 
reflekterar över tekniska detaljer som att undvika ledande frågor och särskilt avslöjande ordval, är 
det svårt att förhålla sig helt objektiv.

Det faktum att intervjuerna var runt 30 minuter långa bidrog till att all data som producerades inte 
kunde rymmas inom ramarna för denna studie. Mycket information har rationaliserats bort till 
fördel för forskningsfrågorna. En bidragande effekt av detta är att underliggande meningar och 
antydningar därmed går förlorade, vilket kan ge en delvis missvisande bild av informanternas svar.

Intervjupersonerna kom från samma skola och många hade arbetat tillsammans på det 
naturvetenskapliga programmet under flera år.  Detta bidrar till att snäva av de intervjuades svar 
eftersom deras uppfattningar skulle kunna färgas av varandras upplevelser och uttalanden i olika 
situationer. Svaren kan därmed komma att likna varandra i större utsträckning än om lärarna arbetat 
på olika program och om intervjupersonerna tagits från flera olika skolor i regionen.
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5 RESULTAT 

5.1 Elevers begreppsförståelse under årens lopp

Lärarna tycker sig se att det under en 10-15 års period skett en nedåtgående trend rörande 
förkunskaperna i de naturvetenskapliga begreppen. Främst märker man detta i att begrepp som 
tidigare funnits som förkunskaper numera verkar främmande för eleverna.

”Det har skett en försämring, för det blir ju allt mindre (fakta/innehåll) för varje år som
jag kan förutsätta att alla har läst.”- Lärare 4.

Man upplever att det skett en märkbar försämring även vad gäller elevernas allmänna ordkunskaper,
vilket - enligt lärarna - kan försvåra för eleverna när de ska ta till sig nya begrepp.

”Det handlar ju inte bara om begreppsförståelse, utan det handlar om en allmän 
ordförståelse. Det kan vara väldigt ”lätta” ord som de faktiskt inte förstår. Och då 
undervisar jag bara på natur (-programmet). Så det är ju inte så att jag har mycket 
elever med stora problem (vad gäller undervisningen) i klasserna. De är ju duktiga, 
rent generellt.(..) Överhuvudtaget tycker jag att det är ganska fascinerande.(..) Hur kan 
saker och ting förändras så snabbt på 15 år?(..)Det är en enorm skillnad faktiskt.”- 
Lärare 7.

”Bara här senaste provet var det en elev som inte var bekant med ordet ”vegetation”. 
Och det är ju någonting som man kanske tar för givet att man ska ha med sig ifrån 
tidigare (..) Men det är klart, har man inte den kollen och sen så är det ett begrepp som 
man använder återkommande i en förklaringsmodell (..) Då blir begreppsförståelsen 
svår när man inte har den här förförståelsen.” - Lärare 1.

Lärare 1 tror att en faktor i den nedåtgående trenden kan vara ett bristande intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena över lag, och att detta bidrar till den minskande förförståelsen.

”..man har inget intresse, man lever långt ifrån naturen, har inte med sig det där mest 
grundläggande som kanske var självklart för 20 år sedan eller så. Att man kände igen 
de vanligaste växt- och djurarterna, fåglarna vid fågelbordet och de växter som fanns i 
den omedelbara omgivningen till exempel.”- Lärare 1.

5.2 Elevernas allmänna språkkunskaper

Flera av lärarna anser att bristerna i det allmänna ordförrådet är ett stort hinder för elevernas 
begreppsförståelse. Lärare 7 hänvisar till nationella och internationella undersökningsresultat som 
visar på en tydlig försämring i elevernas kunskaper, både vad gäller kunskaper i de 
naturvetenskapliga ämnena men även i läsförståelse. Man menar på att eleverna har svårt att skriva 
texter och att de språkliga och grammatiska felen i t.ex labbrapporter ofta är många. 
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Lärarna anser att de språkliga felen nuförtiden är så många att de får göra en avvägning vid 
rättningen av elevernas material. Att rätta alla fel är för tidskrävande. Lärarna uttrycker i detta en 
frustration. Samtidigt resonerar man kring det faktum att eleverna gör skriftliga inlämningsarbeten i 
flera andra ämnen, och att därmed fler lärare hinner ta sig an det skriftliga rättningsarbetet.

”Jag ska väl säga att jag inte kollar precis allting, det är lätt att missa saker. Vid första 
labbrapporten försöker man kolla så mycket som möjligt. Men alla lärare i alla ämnen 
rättar ju språket, de (eleverna) gör arbeten i så många ämnen. Så det blir rätt många 
som hinner titta på och rätta språket innan det är dags för gymnasiearbetet.”-Lärare 2.

”Det där är ju svårt alltså.(..) Men man ser att det är väldigt många fel som alla gör, så
att säga.(..) Men det går ju inte heller att sitta, och dels titta på innehållet, och sen peta 
med texten jättemycket. Lite grann har jag gått in och petat i varje, men sen försöker 
jag prata med dem om labbrapporterna rent generellt.(..) att man inte använder uttryck 
som ”jättenära”, att man ska tänka på det här med det formella språket. Och att man 
inte lämnar in något utan att ha kört en stavningskontroll.” - Lärare 7.

Samtidigt som elevernas bristande språkkunskaper ses som begränsande i undervisningssituationen,
är man inte alltid positiv till att ta sig an språklig undervisning gällande ord som inte har en direkt 
koppling till det naturvetenskapliga ämnet. Undervisning kring ord och begrepp som rör ett 
förväntat allmänt ordförråd ses tillfalla undervisande lärare i svenska. 

”Jag försöker alltid förklara på ett lättare sätt, men om en elev aldrig har hört t.ex 
ordet ”komplimang” förut så känner jag att det egentligen inte är jag (som ska lära ut 
det), utan en svensklärare.” - Lärare 6.

5.3 Begreppsförståelse som grund till fortsatt lärande

Begrepp som mol, transkription och translation upplevs av lärarna som särskilt svårbegripliga för 
eleverna. Lärarna anser att begreppsförståelse är en viktig del för att kunna skapa en förståelse för 
de stora sammanhangen och kunna konversera kring dessa i kurserna. Om man inte har förståelse i 
många av ”nyckelbegreppen” blir det svårt att förstå helheten och klara kursen.

Samtliga lärare exemplifierar utifrån de tysta, introverta eleverna, när de talar om hinder för 
elevernas begreppsförståelse. Man menar att det är de tysta eleverna som kan gå längst i kursen 
innan det uppdagas att de saknar förståelse för vissa, centrala begrepp. Denna bristande 
begreppsförståelse visar sig först i slutet av ett moment, då det blir svårt att hämta igen 
kunskaperna. Man påpekade också att det därför är viktigt att anpassa undervisningen, så att det 
skapas andra forum där eleverna kan fråga om sådant de inte förstår. 
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”Där kan det ju vara de som frågar mycket och verkligen lever ut när de tycker att de 
inte förstår. Men de eleverna går ju oftast vidare för de lär ju sig verkligen. De som inte
gör det utan mer sitter tysta, de upptäcker man nog oftare vid provtillfället, och så inser
man att: Aha, där måste jag hjälpa till mer. Men det blir ju alltid svårt, för då har man 
redan hamnat efter. Och så kommer det nytt hela tiden, tempot är ju ganska så högt.”- 
Lärare 5.

Kemilärarna ansåg att molbegreppet var ett avgörande nyckelbegrepp i kemikurserna och att 
eleverna ofta har problem med just detta begrepp. De var även eniga i att det ofta är svårt att få alla 
eleverna att förstå begreppet med hjälp av de förklaringsmodeller som används.

”Just det här (med molbegreppet) är ju ganska allvarligt. Om man inte fattar det så är 
det så mycket kemi som man inte fattar, faktiskt. Det är ju inte bara beräkningarna, utan
då fattar man inte riktigt det här med atomer och hela den modellen.”- Lärare 7.

Lärarna uppgav att det är många begrepp inom genetiken i biologikurserna, begrepp som t.ex 
transkription och translation, som är problematiska för eleverna:

”Ja, det är ju t.ex allt som inte går att visa experimentellt och som inte finns med i 
deras normala begrepps(värld). Om man t.ex tittar på hela processen från att DNA-
molekylen ska uttryckas i en proteinsyntes, hela transkriptionen och translationen, med 
alla termer och olika processer.”- Lärare 4.

Lärare 4 betonar vikten av att eleverna lär sig dessa begrepp eftersom det annars blir svårt 
att klara kursen. Begreppen bygger på varandra och kunskap om de olika begreppens 
innebörd krävs för att man ska kunna förstå kursinnehållet:

”Det kan vara rätt termer men blir rena rappakaljan när de försöker beskriva en 
process.(..) Jag försöker skapa insikt om att det ena (begreppet) bygger på det andra 
och att de kommer få stora svårigheter om de inte är med från början.”- Lärare 4.

5.4 Metoder för att öka elevernas begreppsförståelse

Det finns en uppsättning grundmetoder som lärarna uppger att de arbetar med. Dessa inkluderar ett 
aktivt arbete med begreppen genom att förklara dem muntligen och att samtidigt skriva ner dem på 
tavlan. Dessutom exemplifierar man utifrån begreppet och ger förslag på liknelser. Man repeterar 
och är noga med att aktivt använda begreppet när man talar i klassen. Sedan jämför man även orden
med andra liknande ord för att förhindra missuppfattningar.

Därutöver finns det olika metoder där tillämpningen skiftar mellan lärarna. Till dessa hör 
diagnostiska test, glosförhör eleverna emellan, glosförhör som prov, att förklara ordens historiska 
ursprung, att göra exkursioner, att koppla begreppen till praktiska moment och att återkoppla till 
svåra begrepp efter inlämnad och rättad labbrapport eller skrivning.
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En del lärare beskriver att de använder sig av ordlistor i sin undervisning för att informera eleverna 
om vilka begrepp som är centrala.

”Och så får man jobba med endast orden på ett prov/förhör så att de sätter sig. Och sen
går jag vidare och har ett prov på genetikavsnittet. Det är för att de verkligen ska sätta 
sig ner och plugga in de här, nästan som glosor, förhöra varandra och sådär. Så det är 
en metod jag använder mig av när jag jobbar med begrepp.”- Lärare 3.

”Och så brukar jag säga: - Naturkunskap och biologi, det är som att lära sig ett språk. 
Man måste plugga glosor.(..) Och termerna/begreppen tycker jag - eftersom de är så 
viktiga – att man ska kunna. Och därför har jag tagit fram en lista med bastermer som 
de får: det här tycker jag att alla ska kunna. Och alla andra termer som vi har gått 
igenom är eget val.”- Lärare 6.

Lärare 1 preciserar hur ett varierat arbetssätt i undervisningen, där många olika metoder används, 
skulle kunna hjälpa eleverna till en bättre begreppsförståelse.

”Man skriver ner en kort definition och tittar på några olika exempel så att man får en 
känsla för spännvidden av begreppet. Vad som innefattas av begreppet, vad som inte 
innefattas av begreppet. Och sen så kanske man får möjlighet att studera det i t.ex en 
exkursion. Om man lyckats få med alla de sätten, då tror jag man ökar 
begreppsförståelsen betydligt.”- Lärare 1.

Samtliga lärare arbetar med språket och språkliga metoder. Några väljer att redogöra för 
begreppens språkliga ursprung för att göra abstrakta termer mer logiska:

”Jag försöker alltid översätta termerna. Jag vill alltid undervisa utifrån förståelse, att 
de inte bara lär sig utantill. Ta t.ex transkription, transcribe, liksom att överföra.(..) 
Heterozygot, homozygot, de vanliga prefixen går igen i flera begrepp. Alla de termerna 
försöker jag översätta lite så att de ska komma ihåg dem.”- Lärare 4. 

Samtliga lärare uppger att de använder sig av liknelser. Liknelser är enligt intervjumaterialet
den mest använda språkbaserade metoden i lärarnas undervisning. Lärarna är enbart positivt 
inställda till liknelser och säger att de brukar tipsa varandra om liknelser som de tycker 
fungerar bra i undervisningen. En del lärare uttrycker dock en viss oförståelse inför varför 
de enklaste liknelserna ibland ändå inte tycks nå fram till eleverna. Lärare 7 tänker sig att 
det kan ha att göra med en ovilja hos eleverna.

”Men det blir ju också svårt för att de gör det (svårt). Pratar man om någonting helt 
annat, om pennor och bilar och cyklar och hundar, då förstår man det. Men så fort man
ersätter det med molekyler och atomer så: nej. Så de kan skratta åt mig när jag står och
pratar om antal mol öron och antal mol svansar på hunden. De tycker det är jättelätt 
och: ah, vad barnsligt. Och sen så ersätter man det med en atom eller molekyl och då: 
nej. Så det finns ju ett motstånd också, tänker jag.”- Lärare 7.

Lärarna beskriver att de ställer öppna frågor till klassen för att få eleverna att med egna ord 
beskriva processer och förlopp, och därmed kunna göra sig en bild av om eleverna tagit till sig
begreppen eller ej. Man poängterar dock att detta förfarande är missvisande då denna metod 
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endast visar på kunskaperna hos några få elever i klassen och ej är representativ för klassen i 
sin helhet.

”Man har ofta en grupp som är väldigt på och verkligen hänger med, men de är 
egentligen inte helt representativa för hela klassen, det måste man ha med sig. Det kan 
finnas en stor massa bakom de här tre som svarar hela tiden. Man kan tappa den stora 
massan genom att snubbla på väldigt enkla saker.”- Lärare 3.

Lärare 4 beskriver problematiken med elever som sitter tysta under lektionstillfällena. Om eleverna 
inte aktivt informerar om begrepp som de inte förstår blir det svårt att som lärare få en bra bild över 
kunskapsläget i gruppen.

”Jag har redan från början en överenskommelse med eleverna att de måste säga till om
det är något de inte förstår. Tystnad betyder ”jag förstår.”- Lärare 4.

Kemilärarna uppger att de samarbetar och hjälper varandra i val av undervisningsmetoder på 
regelbunden basis, då det har avsatts planeringstid i schemat för detta ändamål. Av de lärare som 
inte undervisar i kemi anger flera att de gärna hade samarbetat mer med sina ämneskollegor. De 
upplever att hindren för ett sådant samarbete bland annat ligger i tidsbrist och en ovilja till 
samarbete hos en del av kollegorna.

6 DISKUSSION

6.1 Studiens slutsatser

Lärarnas uppfattning om att både begreppsförståelsen och det allmänna ordförrådet minskat under 
de senaste 10-15 åren stämmer väl överens med både nationella och internationella studier (Jansson 
1995; Teske 2011; OECD 2015). Lärarna säger sig se en tydligt försämrad förförståelse hos 
eleverna, inte bara vad gäller det naturvetenskapliga begreppen utan även ”lättare” ord som t.ex 
”vegetation”, vilket enligt en lärare är ett ord som eleverna förutsätts känna till när de kommer upp i
gymnasiet.

Lärarna menar att de ser en tydlig koppling mellan det allmänna ordförrådet och förmågan att ta till 
sig nya naturvetenskapliga begrepp. De anser att eleverna får svårt att förstå exemplifieringar 
utifrån begreppen, om de saknar förståelse kring de mer vardagliga orden som används i exemplen. 
Detta visar även studier på, att förförståelsen har en central roll i hur eleverna hanterar 
begreppsinlärningen (Tytler m.fl.,2006; Venville & Donovan 2008). Elevernas vardagskunskaper 
och allmänna ordkunskaper är viktiga ingredienser i hur de under gymnasieperioden arbetar med 
och tar till sig olika arbetsmetoder (Jansson 1995).
Däremot verkar lärarna ha en ambivalent inställning till hur de ska hantera språkförbistringar i 
undervisningen, vad som skall anses gå under naturvetenskaplig undervisning och vad som skall 
tillfalla undervisande språklärare. Som när en av lärarna exemplifierar med ordet ”komplimang”, 
vilket denne anser vara svensklärarens uppgift att undervisa om.
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I och med att styrdokumenten förhåller sig öppna för tolkning vad gäller undervisningen i 
begreppsförståelse, är det inte givet hur man som lärare ska förhålla sig till de språkliga 
momenten i en viss undervisningssituation. Tidsbrist och stoffträngsel utgör också vanliga 
stressmoment som tvingar läraren att göra avvägningar vad gäller fördjupningar och 
oplanerade genomgångar. En avgörande del i begreppsförståelsen är dock förståelsen för de 
vardagliga ord och begrepp som används i diverse förklaringsmodeller. Om eleverna saknar 
förförståelse för vissa nyckelbegrepp som används i undervisningen kommer de få stora 
problem att ta till sig de nyintroducerade begreppen, även om dessa behandlas vid upprepade 
tillfällen i undervisningen (Jansson 1995). Att bortse från elevernas förståelse för det 
vardagliga språket kan därmed försvåra den egna undervisningen och implementeringen av de
naturvetenskapliga begreppen hos eleverna.

6.2 De valda metodernas stöd i forskningen

Liknelser som förklaringsmodell verkar vara en av de främsta metoderna som lärarna använder sig 
av då de introducerar nya begrepp för eleverna. Men lärarna beskrev också hur övergången mellan 
liknelsen och de faktiska naturvetenskapliga komponenterna inte alltid var helt smärtfri. Många 
gånger verkade eleverna istället låsa sig och lärarna hade ingen bra förklaring till vad detta kunde 
bero på. 

Enligt Bergqvist (2012) är det vanligt att lärare använder läroböckerna när de definierar ett ämnes 
innehåll, och att de därför styrs i sina val av modeller och liknelser. Många lärare är inte medvetna 
om att modellerna i böckerna kan leda fel. Det är viktigt att som lärare vara medveten om 
betydelsen av hur modeller presenteras och vilka som ska tas med i undervisningen (Bergqvist 
2012).  

Kemilärarna uppgav i intervjuerna att de delade tips på bra liknelser med varandra, men uttryckte 
också en viss oförståelse inför varför vissa – av lärarna uppskattade liknelser – inte verkade nå fram
till eleverna. Man resonerade kring att det finns ett allmänt motstånd till ämnet hos eleverna och att 
detta skulle kunna leda till allmän oförståelse. Man diskuterade aldrig möjligheten att det kanske 
var liknelsen i sig som var missvisande. 
Studier visar på att lärare behöver tid för diskussion och reflektion med kollegor när det gäller 
användandet av diverse modeller och visuella representationer i undervisningen (Bergqvist 2012; 
Patron 2013). Lärarna kan då ge varandra feedback i val av undervisningsmetoder.  Men för att 
detta ska kunna leda till positiva effekter på elevernas inlärning, förutsätts att metoderna och 
modellerna som vidarebefordras är förankrade i positiva, didaktiska forskningsresultat. Annars 
riskerar undervisningen att påverkas än mer negativt än om idéutbytet lärarna emellan aldrig ägt 
rum.

Ordlistor och glosförhör är ytterligare en metod som informanterna i min studie använder sig av. På 
så vis får eleverna lära sig de naturvetenskapliga begreppen i glosform på samma sätt som man 
hanterar nya ord inom språkundervisningen. Detta var också ett av argumenten för den här typen av 
inlärningsmetod, att ”naturvetenskap och biologi är som att lära sig ett språk”.

Jansson (1995) menar dock på att om eleverna inte förvärvat kunskaperna om begreppen, kan 
de heller inte förstå innehållet i den naturvetenskapliga kursen. I så fall kommer ordlistorna 
endast bidra till en utantillinlärning eller ytinlärning, där eleverna lär sig begreppen utan att 
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förstå innebörden eller sammanhanget och den sortens kunskap försvinner snabbt (Jansson 
1995). En tolkning av Janssons (1995) slutsatser är att ordlistorna då endast kan fungera som 
en sammanställning av kursinnehållet och att eleverna måste vara bekanta med begreppen 
innan de tillhandahåller listorna. Annars riskerar man att eleverna inte förstår innebörden av 
begreppen och därmed misslyckas med att se helheten i de olika kursmomenten.
En del lärare valde att gå in på ordens historiska ursprung och betydelse, och på så sätt närma 
sig begreppen ur ett etymologiskt perspektiv. Detta är i linje med både Anderssons (2008) och 
Vikströms (2015) forskningsstudier, där de drar slutsatser om att elevernas förmåga att 
uttrycka sig vetenskapligt komplext förhöjs då deras tänkande får växelverka mellan ett 
vardagligt och ett vetenskapligt plan. Att få höra begreppen förklaras på olika sätt bidrar 
därmed till en ökad förståelse hos eleverna, i enlighet med den tidigare beskrivna 
variationsprincipen (Lo 2014). Vardagsspråkets inverkan på förståelsen för de 
naturvetenskapliga begreppen är även ett historiskt känt fenomen, vilket både Wittgenstein 
och Vygotskij resonerade om på sin tid (Wittgenstein 1992; Andersson 2008).

6.3 Utbildning i undervisning för begreppsförståelse

Att lärare ska ha rätt till en fullgod utbildning som behandlar de arbetsmoment som det är tänkt att 
de sedan ska kunna utföra, känns som en förutsättning för yrkesutövandet. Flera studier har redan 
poängterat problematiken kring lärarnas bristande kunskaper vad gäller olika former av 
undervisningsmetoder, samt behovet av en utökad utbildning (Bergqvist 2012; Patron 2013). 

Patron (2013) pekar i sin studie på behovet av en särskilt utökad utbildning för kemilärare som 
behandlar deras förmåga att kommunicera via visuella representationer. Teske (2011) diskuterar 
möjligheten kring en allmänt utökad utbildning för lärarstudenter och lärare i hur olika 
undervisningsmetoder för begreppsförståelse kan se ut. Dock medför rådande skolklimat och 
skolpolitik tidsbrist, vilket gör att arbetet med nya metoder bortprioriteras (Teske 2011). Här har 
skolledare en nyckelroll då det är de som kan skapa tillfällen då lärarna får möjlighet att gemensamt
reflektera och dela med sig av sina erfarenheter (Bergqvist 2012).

Ingen av informanterna i undersökningen nämnde de teknikbaserade undervisningsmetoderna. 
Denna metodkategori är enligt tidigare forskning (Tao & Gunstone, 1999; Hsu m.fl., 2008; Nahum 
m.fl., 2010) en av de metodklasser som fungerar bäst när det handlar om att öka elevernas 
begreppsförståelse. Nya forskningsrön gällande effektiva metoder för begreppsinlärning hade 
kunnat hjälpa lärare att skapa en legitim plattform för vidare diskussioner och gemensam reflektion.
Utan konkreta förslag på metoder som kan leda till en ökad begreppsförståelse, blir det svårt för 
lärarna att orientera sig i sina diskussioner kring hur undervisningen skulle kunna planeras.

6.4 Vidare forskning på området

Resultaten för denna undersökning visar på att lärarna känner till problemen som eleverna har med 
begreppsinlärningen. De känner dock inte att de har några specifika metoder att ta till för att komma
runt dessa problem. För vidare studier på området hade det därför varit intressant att undersöka hur 
lärare arbetar med metoderna som rekommenderas i den didaktiska forskningen. Ger det positiva 
resultat och hur upplever lärare och elever att arbeta med dessa metoder? Studierna hade kunnat 
innefatta undersökningar där olika metoder för begreppsinlärning studeras i parallella klasser på en 
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och samma skola. Ämneslärarna på skolan, inom t.ex biologi, hade kunnat få i uppdrag att först 
utvärdera sina respektive metoder för begreppsinlärning och sedan få arbeta gemensamt utifrån en 
och samma metod under en bestämd tid. Efteråt skulle de dels själva få göra en utvärdering över 
resultaten men även gemensamt reflektera över utfallet och den allmänna upplevelsen av försöket. 

Enligt lärarna var det tysta elever som löpte störst risk att ta sig genom kurserna med betydande 
brister i begreppsförståelsen. Detta ansågs problematiskt och svårhanterligt eftersom de tysta 
eleverna sällan säger till om de inte förstår begreppen. 
Kanske kräver de tysta eleverna en högre grad av anonymitet för att känna sig trygga i att yttra sig. 
Ett tänkbart sätt att närma sig problemet hade därför kunnat vara de teknikvänliga, datoriserade 
metoderna som beskrivs i några av studierna i bakgrunden (Tao & Gunstone, 1999; Hsu m.fl., 2008;
Nahum m.fl., 2010). Den tekniska plattformen skulle i så fall kunna utgöra ett anonymt forum för 
de elever som känner sig otrygga med att tala öppet i helklass. 

De utökade tekniska möjligheterna i klassrummen är en ny och växande källa till diverse metoder 
som lärare kan använda sig av i undervisningen. Eftersom ingen av informanterna nämnde dator- 
eller internetbaserade undervisningsmetoder tror jag att behovet av studier kring just de 
teknikbaserade metoderna är ett växande och givande studieområde.
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8 BILAGA 1 - Intervjufrågor

Område 1: ”Hur upplever lärarna 
utvecklingen av elevernas begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena?”

- Har du märkt av någon förändring de senaste åren vad gäller begreppsförståelse bland eleverna? I 
så fall på vilket sätt? Orsaker?

- Finns det några särskilda ord/begrepp som eleverna har svårt med? I så fall vilka?

Område 2: ”Hur ser lärare på begreppsförståelse som en grund till elevernas fortsatta lärande i de 
naturvetenskapliga ämnena?

- Hur påverkas elevernas fortsatta lärande av att inte fullt ut förstå de ord och begrepp som de 
arbetar med?

- När märks det tydligast att de inte förstår vad orden/begreppen betyder?

- Hur påverkas undervisningen när eleverna inte förstår orden/begreppen som används?

Område 3: ”Vilka metoder använder sig lärare av för att öka elevernas begreppsförståelse i de 
naturvetenskapliga ämnena?

- I helklass? På individnivå? Studiedagar? Diskutera med kollegor?
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