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Abstrakt: I den internationella undersökningen PISA framgår det att elevers kunskaper i 

naturvetenskap försämrats genom åren. Tidigare forskning beskriver hur språket påverkar 

inlärningen av ämnet naturvetenskap och att språket är svårt för eleverna. I bakgrunden tas 

tidigare forskning gällande naturvetenskap, laborationer, språk och samtal upp. Syftet med 

studien var att tillföra ny kunskap om hur yngre elever använder det naturvetenskapliga 

språket. Frågeställningen som vi följt under studiens gång är: “Hur samtalar åk 1-3 elever när 

de i grupp genomför laborationer i kemi?”. Det empiriska materialet har samlats in genom 

videoinspelningar och har analyserats med hjälp av ett induktivt förhållningssätt. Resultatet 

visar att elever använder sig både av ett naturvetenskapligt- och vardagsnära språk när de 

samtalar under laborationer.  
 
 
 
 
 



 

Förord  
 

Naturvetenskap har sitt ursprung i individens nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 

själv och omvärlden. Ämnet bör introduceras för elever redan i tidig ålder för att de ska få ett 

intresse och vilja veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i ämnet har stor 

betydelse för samhällsutvecklingen och kunskap om ämnet är som ett redskap för människan 

för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

Tillsammans har vi genomfört och arbetat fram denna studie. Vilket innebär att lika stort 

ansvar för studie har tagits och bådas samlade data har använts. När vi samlade in vår empiri 

fick vi syn på att elever använder sig av naturvetenskapliga begrepp och vardagsnära ord för 

att förklara innehållet under en laboration. Studien har gett oss nya erfarenheter och nya 

kunskaper kring hur man kan utforma undervisningen för att väcka ett intresse hos eleverna. 

Vi vill tacka vår handledningsgrupp och våra handledare för ett gott samarbete och stöd i 

skrivprocessen. Vi är väldigt tacksamma för att de har varit tillmötesgående och hjälpt oss att 

förverkliga våra ambitioner för studien. Vi har lyckats åstadkomma en studie som är viktig 

och användbar för läraryrket. 
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1. Inledning 

Resultaten i de senaste PISA-undersökningarna visar att elevers kunskaper i naturvetenskap 

försämrats genom åren. I PISA (Programme for International Student Assessment) testas 

femtonåringars kunskaper inom matematik, svenska och naturvetenskap. I PISA-

undersökningarna läggs det stor vikt på att testa elevers förmåga att sätta in sina kunskaper i 

olika sammanhang. I den senaste rapporten från 2012 befann sig Sverige på plats 28 av de 34 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) länderna. Det 

framkommer att Sverige har försämrat sina resultat mest av de deltagande länderna inom 

samtliga ämnen (Skolverket, 2013). Samtidigt som resultaten i PISA-undersökningarna 

sjunker visar en annan studie av Roth och Lawless (2002) en problematik gällande att det 

naturvetenskapliga språket är svårt för nybörjare. De anser att vissa elever uppfattar 

svårigheter med att kommunicera kring ämnets innehåll. Språket i ämnet kan ses som ett 

specialiserat språk som kan upplevas svårtillgängligt för eleverna (Edling, 2006). I 

Strömdahls (2002) forskningsöversikt diskuteras vilka traditioner som finns gällande att 

kommunicera naturvetenskap. Han beskriver att ett hinder i den naturvetenskapliga 

undervisningen kan vara att naturvetenskapen är svår att kommunicera samt att det finns en 

problematik gällande att naturvetenskapens språk och karaktär inte sammanfaller med ett 

vardagligt sätt att kommunicera.  Strömdahl (2002) menar även att elever kan uppleva att de 

naturvetenskapliga begreppen som något som är långt ifrån deras vardag. Han beskriver att 

det naturvetenskapliga språket kan upplevas som kallt, rationellt och att elever kan uppleva att 

det är svårt att kommunicera. Fortsättningsvis beskriver han att detta kan leda till att eleverna 

kan ha svårt att koppla samman naturvetenskapliga begrepp och vardagliga fenomen. Under 

vår utbildning har vi studerat vikten av att elever i tidig ålder ska lära sig begrepp vid 

språkinlärning för att få en ökad förståelse kring ämnet.  
 

Under verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt ett problem som grundar sig i att lärare 

och elever inte använder sig av naturvetenskapliga begrepp i undervisningen. Vår 

gemensamma erfarenhet är att ämnet naturvetenskap undervisas i liten utsträckning vilket 

medför att elever inte får möjlighet att lära sig i de yngre åldrarna. Vi har därför valt att 

fördjupa oss i hur yngre elever som inte tidigare mött skolans naturvetenskapliga språk 

hanterar detta i autentiska skolsituationer.  
 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att tillföra ny kunskap om hur yngre elever använder det 

naturvetenskapliga språket. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur samtalar åk 1-3 elever när de i grupp genomför laborationer i kemi? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av den lärande teori som studien inspirerats av. Sedan 

följs kapitlet av en definition av begreppet naturvetenskap och vad ämnet innefattar. Fördelar 

och nackdelar tas upp med laborationer som arbetssätt i ämnet och sista kategorin som 

beskrivs är betydelsen av det naturvetenskapliga språket och samtalet.    
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet kan beskrivas som att lärande och utveckling sker i det 

sociala samspelet med omgivningen. Samspelet kan ske mellan människor men även mellan 

texter och föremål med mera. Dessa olika ting brukar definieras som verktyg. När det gäller 

det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste verktyget. Säljö (2010) menar att 

språk som verktyg är grunden till lärande. I det sociokulturella perspektivet menar man att 

människan aldrig möter världen direkt utan att världen är medierad genom verktyg, till 

exempel genom text och bild. Vygotskij beskriver att utvecklingen i det sociokulturella 

perspektivet sker genom en blandning av biologiska och sociala miljöförhållanden, 

sociobiologiskt. Ett exempel på detta är när man går från att göra något tillsammans med 

andra i ett samspel till att göra det själv, alltså från det sociala samspelet till det att 

individuellt kunna utföra handlingen. ZPD (Zone of Proximal Development) är ett centralt 

begrepp i det sociokulturella perspektivet. Med ZPD menas att en individ kan nå sin närmaste 

utvecklingszon med hjälp av någon som har mer kunskap kring ämnet. Hjälpen som beskrivs 

vid ZPD kallas för scaffolding. Vid scaffolding sker en stöttning som brukar jämföras med en 

byggnadsställning. Stöttningen ska hjälpa eleven att ta sig framåt i sin kunskapsutveckling. 

Scaffolding kan ske i form av hjälp av en vuxen, en annan elev, av verktyg eller artefakter 

samt kognitiv hjälp i form av hjälpande frågor (Säljö, 2015). Interaktion är ett annat begrepp 

som beskriver samspel mellan individer. Samspelet kan ske mellan barn, mellan barn och 

lärare/forskare samt mellan barn och verktyg. Interaktionen kan ske genom verbal och icke 

verbal kommunikation (Säljö, 2015).  
 

När människor ska lära sig något krävs det att de samtalar och samspelar med varandra (Säljö, 

2014). När samspel sker kan man få syn på nya möjligheter vilket kan leda till att ny kunskap 

kan utvecklas och lärande kan uppstå. Detta med samspel är något som Vygotskij (1978) 

anser är viktigt. Han menar att om människor ges möjlighet att arbeta tillsammans med andra 

i grupp kan det leda till att de presterar på en högre nivå än om de hade arbetat självständigt. 

Men det hjälper däremot inte att enbart arbeta i grupp och tro att lärande sker, utan aktiviteten 

har en stor betydelse för att öka lärandet (Strandberg, 2009). För att aktiviteterna ska främja 

lärandet menar Strandberg (2009) att Vygotskij påvisar att det krävs att de ska vara sociala, 

medierade, situerade och kreativa. En social aktivitet kan vara när det sker ett samspel mellan 

elev och elev eller elev och lärare. En medierade aktivitet kan exempelvis vara när eleven 

använder sig av olika verktyg för att förstå, till exempel genom att förstå text med hjälp av 

bild. Därefter tas situerad aktivitet upp. Det innebär att eleverna lär sig i rätt kontext, att de 

exempelvis lär sig om trädens knoppar ute i skogen och inte inne i klassrummet. Den sista 

aktiviteten kan vara kreativ aktivitet, med detta menas att eleverna deltar i planeringen av 

arbetet (Strandberg, 2009). Det var inte enbart Vygotskij som talade om att aktiviteter är 

viktigt för elevers lärande, även Dewey stärker detta. Han menade att aktiviteter där eleverna 

är aktiva i undervisningen behövs för att eleverna ska kunna ta till sig av kunskapen som 

erbjuds och göra den till sin egen. Han menade även att elevernas möjlighet till lärande ökar 
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om de samspelar med omvärlden och andra människor. Dewey beskrev även att det är viktigt 

för eleverna att lära sig saker genom att utföra det, “Learning by doing” (Säljö, 2015). 
 

I ovanstående stycke har det nämnts att om elever arbetar tillsammans kommer lärande ske, 

men det är mer invecklat än så när det gäller samspel mellan barn (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). En aspekt som kan påverka är bland annat hur man konstruerar 

grupper. Det kan ske då alla elever inte kan samarbeta med varandra, vilket kan leda till att de 

inte lär av varandra. Man kan inte heller anta att lärande sker bara för att ett mer kompetent 

barn hjälper ett mindre kompetent barn. Elevers självförtroende spelar också roll då ett barn 

med sämre självförtroende kan vika sig för övriga gruppmedlemmars åsikter även om eleven 

har mycket goda kunskaper inom området (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). 
 

Valet av det sociokulturella perspektivet beror på att perspektivet berör vikten av att lära i 

samspel med andra med hjälp av olika verktyg. Det viktigaste verktyget för att lära är språket. 
 

2.2 Naturvetenskap i vardagen och som skolämne 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) beskrivs det naturvetenskapliga ämnets ursprung i människans 

nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Ämnet innefattas av 

fysik, biologi och kemi. Det framgår att alla ämnena har en stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. Gällande fysik berörs kunskaper om energiförsörjning, medicinsk 

behandling och meteorologi. Biologi berör stora områden som hälsa, naturbruk och miljö. I 

kemin berörs hälsa, resurshållning, materialutveckling och miljöteknik. Om människor har 

kunskap inom fysikens energi och materia, biologins natur och redskap för att påverka sitt 

eget välbefinnande och kemins kunskap kring materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får 

dem redskap till att bidra till en hållbar utveckling. 
 

Det finns inget vetenskapligt ämne som någon människa kommer undan, naturvetenskap är 

inget undantag (Wickman och Persson, 2009). De menar att naturvetenskap finns överallt runt 

omkring oss. De beskriver även detta genom ett citat på sida 28: “När vi tittar upp på himlen 

ser vi inte ett tak, utan ett lager med luft som gränsar mot universum”. Wickman och Persson 

(2009) skriver om att naturvetenskapliga kunskaper idag är en självklarhet för människors 

vardagliga liv. Nästan varje dag möts människor av nyheter i media som rapporterar forskares 

eller politikers olika idéer om övergödning, stamcellsforskning, orkaner, översvämningar eller 

annat som berör ämnet. Barn möter också ämnet både i skolan och i sitt vardagliga liv. I en 

studie där Fleer (1996) undersökt hur barn möter naturvetenskap i hemmiljön i relation till 

skolmiljön visar det sig att barn ställer mycket frågor om naturvetenskap i sin hemmiljö 

jämförelse med vad de gör i skolan. Elever har visat sig uttrycka funderingar om vad som 

händer när man rostar bröd eller vad som händer med en potatis om den blir varm. Han lyfter 

att frågor hos eleverna uppstår i situationer som är vardagliga för dem. 
 

Det finns ett syfte med ämnet eftersom att det är något som är runtomkring oss. Ekborg 

(2013) menar att ämnets syfte är att beskriva och förklara fenomen och samband i den fysiska 

världen. Kunskaper i fysik, biologi och kemi kan ses som en nödvändighet för läkare, 

ingenjörer, veterinärer, trädgårdsmästare och för alla andra yrken som sysslar med människor, 

djur, växter och naturen. Alla bör kunna naturvetenskap för att samtala eller delta i 

samhällsbeslut som rör människors hälsa, teknik eller utnyttjande av resurser (Wickman & 

Persson, 2009). 



4 
 

 

2.3 Laborationer i naturvetenskap  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår det att eleverna ska utföra systematiska undersökningar i 

den naturvetenskapliga undervisningen. I denna studie har det valts att benämna de 

systematiska undersökningarna för begreppet laborationer. Det har däremot skett en 

förändring gällande vilka mål som tas upp i de svenska läroplanerna vid laborativt arbete. I en 

studie utförd av Johansson och Wickman (2012) där syftet var att belysa vad de svenska 

läroplanerna för den obligatoriska skolan under de senaste fem decennierna anger för 

lärandemål om att göra naturvetenskapliga undersökningar och om ämnets karaktär. I studien 

har en jämförelse av tidigare läroplaner som Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 

utförts. I resultatet av studien visas att de tidiga läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 helt saknar 

mål som berör att elever ska lära sig att ställa frågor, formulera hypoteser eller delta vid 

planering av undersökningar. Det är först i Lgr 80 som det framgår att elever ska lära sig att 

formulera frågor kring deras undersökningar. I den aktuella läroplanen, Lgr 11 framgår det att 

eleverna ska formulera frågeställningar och utföra planeringar som det fungerar att arbeta 

systematiskt utifrån. I de föregående läroplanerna låg vikten på att vetenskapligt undersöka till 

att arbeta mer systematiskt. I Lgr 11 framgår det att resultatet från den systematiska 

undersökningen ska kunna användas till diskussion och samtal. Fokus som tidigare låg på att 

eleverna skulle vara kritiska till sina undersökningar har nu förskjutits till att omfatta 

naturvetenskap i allmänhet. Nu ska även vetenskapen i vardagen och samhället granskas 

kritiskt. Det har skett en förskjutning mellan en induktiv syn på metoden elever ska lära sig 

till en mer deduktiv metod. Detta bidrar i sin tur till att betoningen på begrepp för att beskriva 

det som sker i ämnet behövs användas. Något som håller på att förändras i den 

naturvetenskapliga undervisningen är att vikten ligger på att elever ska utföra vetenskapliga 

undersökningar som omfattar det de möter i vardagen och samhället. 
 

Laborationer i undervisningen kan vara ett bra och kreativt sätt att koppla samman teori och 

praktik. Genom att koppla teori med praktik blir det enklare att förstå båda delarna (Egidius, 

2002). En av fördelarna är att elever får uppleva det teoretiska när de arbetar praktiskt med 

laborationer. Även Lagerholm (2009) menar att laborationer stärker det teoretiska i skolämnet 

och att det blir enklare att förstå samband mellan teori och praktik. Ett exempel på hur det 

teoretiska kan stärkas av laborationer är när man praktiskt med vatten ska visa de olika 

aggregationsformerna. För att ge eleverna en förklaring av det teoretiska i undervisningen kan 

man använda sig av is, dricksvatten och kokat vatten för att visa elever praktiskt vad som 

sker. Vissa lärare uttrycker sig att laborationer stärker den teoretiska delen. I Gruvbergs 

(2008) studie framkommer det att flera verksamma lärare har uttalat sig om att laborationer 

stärker den teoretiska delen av undervisningen. I studien var syftet att försöka förstå hur 

laborationen bidrar till att underlätta studenternas kognitiva arbete att förstå teorin ingående i 

deras första kemikurs. Studien utfördes med enkätstudier och videoinspelningar vid 

laborationer.  
 

Lagerholm (2009) menar att en fördel med laborationer kan vara att elever får möjlighet till 

att ställa frågor och söka efter svar. Det kan leda till att laborationen får en större betydelse 

och förändrar barns syn på olika sammanhang. Laborationer leder även till att elever 

samspelar med varandra genom samtal. Lagerholm (2009) menar att när elever laborerar 

tillsammans leder det till att eleverna samtalar med varandra vilket gör att de sätter ord på nya 

erfarenheter inom naturvetenskap. Arbetssättet kan öka elevers intresse för ämnet (Lindahl, 

2003). Lindahl (2003) kom fram till detta när hon utförde en studie för att reda på varför 
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framförallt flickor tappar intresset för ämnet under grundskolans senare del. Detta skedde 

genom observationer, intervjuer och enkäter. 100 elever deltog i studien från att de var 11 år 

fram till att de fyllde 15. Studien innefattade både flickor och pojkar. I studien kom Lindahl 

fram till att elevernas intresse för kemi och fysik förloras desto längre upp i åldrarna vi 

kommer. Det framgår i tidigare studier att om en laboration är meningsfull kan den engagera 

eleverna, det innebär däremot inte att eleverna måste utföra laborationen. Laborationen kan få 

samma effekt om läraren demonstrerar den för att väcka ett intresse hos eleverna (White, 

1996). 
 

Det finns däremot inte enbart fördelar med att använda sig av ett laborativt arbetssätt i 

undervisningen utan även nackdelar. I Lagerholm (2009) framgår det att lärare har berättat att 

de upplever tid som ett problem när man arbetar med laborationer. Anledningen till att de ser 

tiden som ett problem är för att det tar lång tid att laborera. Lärarna berättar även att de inte 

alltid har tillräckligt med tålamod och vill att eleverna ska komma fram till det rätta svaret så 

fort som möjligt. Ytterligare en nackdel som tas upp i Lagerholm (2009) är att lärarna tycker 

att det är jobbigt när de inte kan besvara elevernas frågor då de känner att deras kunskap 

brister (Lagerholm, 2009). Slutligen beskriver Lidar (2010) en nackdel med att laborera i 

naturvetenskap. Om eleven inte förstår till vilket syfte och vad meningen med laborationen är 

kan det leda till att eleven inte är insatt och då inte förstår vad det är som händer i 

laborationen. Det är när eleven inte förstår vad meningen med laborationen är eller får 

tillräckligt med hjälp som elevernas ointresse för det ämnet skapas (Lindahl, 2003). 
   

2.4 Det naturvetenskapliga språket och samtalet 

Det naturvetenskapliga språket kännetecknas som en annan typ av språk än vad elever är vana 

vid. Helldén et. al (2010) beskriver en problematik som grundar sig i att språket kan upplevas 

som svårt och komplicerat jämfört med språket i andra ämnen. Eleverna kan uppleva att det 

språket riktar sig mot specialister och inte mot dem (Lemke, 1990). Han menar därför att det 

är viktigt att lära sig mycket begrepp. Om eleverna skapar sig en förståelse för begreppen kan 

det leda till ökad förståelse för ämnet. I Suttons (1998) studie framkommer det också att 

elevernas kännedom för språket kan öka lärande i ämnet. För att eleverna ska få en förståelse 

för ämnet och begrepp bör även lärare använda sig av begrepp som exempelvis hypotes, 

metod och material. Lemke (1990) menar att om läraren använder sig av begrepp kan det leda 

till att eleverna blir mer förtrogna med det naturvetenskapliga språket och arbetssättet. 
 

I tidigare forskning beskrivs vikten av att samtala kring det naturvetenskapliga innehållet för 

att elevernas förståelse för ämnet ska öka (Lemke, 1990). Han betonar även vikten av att 

eleverna får kommunicera ämnet på ett autentiskt vis. Fortsättningsvis menar han att vikten av 

att eleverna får vänja sig vid att tala om naturvetenskap på ett ämnesspecifikt sätt, samt att de 

ska uppmuntras till att diskutera både sinsemellan och med läraren utifrån egna erfarenheter, 

frågeställningar och funderingar. Schoultz (2000) beskriver en svårighet om att man som elev 

kan ha svårt för att komma in på den vetenskapliga arenan. En anledning till detta beror på att 

de begrepp som används i en vetenskaplig diskurs inte är fristående utan att begrepp ofta hör 

samman med andra objekt och relationer inom den aktuella diskursen. Fortsättningsvis 

beskriver författaren att eleverna inte möter begreppen i sin vardag utan att de enbart 

bekräftas i skolkontexter. I Frändbergs (2012) studie framkommer det att vissa elever som 

presterar sämre i ämnet använder sig mindre av det naturvetenskapliga språket. Vilket kan 

bero på allmänna språkkunskaper eller en avsaknad av förståelse för ämnet. Lemke (1990) 

jämför kommunikationen i naturvetenskap med att lära sig ett nytt språk. Han beskriver att det 
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inte räcker att slå upp ord i en ordbok för att lära sig att använda dem med andra ord i syfte att 

kunna skapa meningar. Han menar att man måste lära sig ordens semiotiska betydelse, alltså 

hur ordet fungerar i olika kontexter. 
 

I en studie utförd av Berg, Löfgren & Eriksson (2007) där syftet var att belysa vilket 

kemiinnehåll som görs tillgängligt för eleverna. Syftet med studien var även att urskilja vad 

som skulle kunna utgöra ett potentiellt kemiinnehåll i laborationerna och att analysera 

relationen mellan dessa. Studien är utförd i en årskurs 4 med hjälp av observationer, intervjuer 

samt dokument/kopior från skolorna. I studien framgår det att genom att laborera skapas en 

möjlighet för eleverna att tillsammans med läraren kommunicera innan laborationens gång 

med hjälp av att formulera en hypotes om vad de tror ska hända i laborationen. De menar 

även att genom laborationer blir eleverna bättre på att förklara och resonera kring ämnes 

innehåll. Det genom att eleverna reflekterar kring sina hypoteser, observationer och resultat 

tillsammans med varandra. Lindahl (2003) beskriver vikten av att bygga elevers 

begreppsförståelse på erfarenheter. Hon menar att om läraren enbart lägger sitt fokus på att 

förklara begrepp på en abstrakt nivå kan eleverna uppleva det som något tråkigt och att de får 

svårt att förstå dem.  
 

När man ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att det finns en språklig interaktion. Det kan 

ske genom att eleverna tillsammans använder sig av diskussioner, samtal, frågeställningar och 

texter (Helldén, et. al, 2010). Genom att eleverna får och ställer frågor, formulerar svar och 

lyssnar till andras förklaringar kan en begreppsbildning uppstå. När man utför laborationer 

finns det stora möjligheter till språklig interaktion. Detta är något Lindahl (2003) berör. Hon 

menar att om eleverna får möjlighet att i grupp diskutera sina upplevelser av laborativt arbete 

tränas deras muntliga förmåga. 
 

Lindahl (2003) beskriver betydelsen av att använda sig av det naturvetenskapliga språket i 

grundskolans tidigare år. Hon har utfört en undersökning där hon sammanställt elevers tankar 

om begreppsförståelse i årskurs 6. Eleverna berättar att deras undervisning i ämnet fram till 

årskurs 6 har varit mest inriktad på lek. Eleverna upplevde svårigheter när de i sjätte klass 

skulle börja använda sig av begreppen. Enligt författaren hade eleverna uttryckt att det hade 

varit lättare att lära sig begrepp redan i grundskolans tidigare år. I Lindahl (2003) framgår det 

att i kunskapskraven för årskurs 3 ska eleverna kunna använda sina kunskaper i 

naturvetenskap för att kunna berätta, beskriva och samtala om olika händelser i deras 

omvärld. Detta är något som blir möjligt om eleverna är medvetna om begreppen. Författaren 

beskriver även vikten av att göra eleverna medvetna om det ämnes språk för att de ska känna 

en självsäkerhet kring att samtala i ämnet.  
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3. Metod 

I följande kapitel kommer inledande grounded theory och studiens metodval att beskrivas. 

Sedan följs kapitlet av studiens förutsättningar och urval. Därefter följer en beskrivning av hur 

lektionerna planerats och hur de fortlöper. Sedan kommer en beskrivning om hur 

datainsamlingen gått till, vilket dokumentationsverktyg som valts och även en kort reflektion 

kring verktyget. Därefter följs hur sökningar i olika databaser har gått till och vilka sökord 

som använts. Sedan beskrivs analysmetoden och därefter hur studien förhållit sig till olika 

etiska ställningstaganden och de forskningsetiska principerna för att sedan mynna ut i studiens 

tillförlitlighet. 
 

Under våren 2016 utförde vi en provanalys (Larsson & Papic, 2016) som berörde elevers 

samtal vid laborationer i naturvetenskap. Syftet var att utveckla elevers kunskap inom 

naturvetenskap genom att synliggöra syftena för eleverna vid ett laborativt arbetssätt, vilket 

undervisningsmetoden grundade sig i (Högström, 2009). Eleverna fick utföra laborationer där 

de hade syftet tydligt för dem och ett stödpapper med laborationens viktiga delar. På 

stödpappret framgick laborationens syfte, begrepp, tillvägagångssätt och stödfrågor. I vår 

genomförda provanalys (Larsson & Papic, 2016) kom vi fram till att elever samtalade med 

begrepp, om syftet och med vardagsnära ord. Genom resultatet av provanalysen kom idéen att 

undersöka all empiri gällande hur elever samtalar kring innehållet under laborationer i kemi. I 

föreliggande studie har samma empiriska material använts. Empirin har däremot analyserats 

utifrån ett nytt syfte och en ny forskningsfråga. 
 

3.1 Grounded theory 

Grounded theory (GT) skapades på sextiotalet av Strauss och Glaser (Glaser 2010). Metoden 

upptäcktes när Strauss och Glaser skrev ”Awarness of dying” då de forskade om döende 

människor på sjukhus. Det framgår av Glaser (2010) att folk inte var redo för metoden när den 

upptäcktes. Det påverkade inte dem utan de fortsatte att undervisa sina studenter och väntade 

på det rätta tillfället för metodens genomslag. Glaser (2010) betonar även att metoden inte 

uppfanns utan att den upptäcktes. Idag används teorin främst till affärsvärlden, 

hälsovetenskaperna och utbildningssektorn (Glaser, 2010). Grounded theory är en induktiv 

metod vilket innebär att man som forskare går in ovetande och efter genomförandet av 

metodens delar blir man expert med en publikation och en teori som förklarar det mesta av 

vad som pågår inom ett substantivt område (Glaser, 2010). Ytterligare en beskrivning av en 

induktiv ansats är att man utgår från det man ser i sitt empiriska material för att forma nya 

teorier kring det som sker. Motsatsen till en induktiv ansats är en deduktiv ingång, där utgår 

forskaren från teorier för att leta efter specifika mönster i empirin (Bryman, 2011). Grounded 

theory är ett metodpaket som befriar forskare från den stelhet och fasta strukturer som 

kännetecknar andra styrande metoder (Glaser, 2010). Han menar även att forskaren bör följa 

metodens olika steg från början till slut för ett säkrare resultat. Det framgår däremot att det är 

bättre att utföra teorin till en viss del och sluta innan man har utfört alla steg än att inte följa 

metoden alls. 
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3.2 Metodval 

Metodvalet för studien har inspirerats av grounded theory, vid GT tar forskaren utgångspunkt 

i det empiriska materialet istället för teorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Vi har 

tidigare utfört en provanalys med delar ur vårt empiriska material. De delar som användes i 

provanalysen valde vi att utesluta i kommande studie då vi hade en stor mängd data att 

analysera vidare. Grounded theory var en lämplig teori att inspireras av då vi transkriberat och 

analyserat vår empiri med en induktiv ingång för att se vad som händer och utifrån det finna 

kategorier (Bryman, 2011). Provanalysen var mindre omfattande då inte allt material 

analyserades. Det material vi valde att utgå från i denna studie har inte analyserats tidigare, 

däremot har denna studie inkluderat större delar av den insamlade empirin. Vid insamlingen 

av det empiriska materialet som användes i provanalysen (Larsson & Papic, 2016) och även i 

denna studie analyserade vi och reflekterade över empirin under insamlandets gång för att 

kontrollera att materialet skulle vara tillräckligt. Även i detta avseende passade grounded 

thoery för studien då den avser att forskaren analyser allt material parallellt med att den 

samlas in (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Fortsättningsvis beskriver Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015) att forskare som använder sig av grounded theory försöker skapa 

sig en förståelse för deltagarnas sätt att se på saker utan att ta deras perspektiv för givet. 

Författarna lyfter även att det kan vara svårt då vi inte kan veta vad som äger rum inne i 

huvudet hos deltagarna. Däremot menar de att forskaren genom en varsam analys kan 

utveckla en tolkande förståelse för det som sker (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 
 

3.3 Förutsättningar och urval 

Det empiriska materialet som har använts i studien har samlats in till ett utvecklingsarbete 

som tidigare utförts under våren 2016. Utvecklingsarbetets fokus låg på att utveckla elevernas 

kunskaper kring det naturvetenskapliga språket med hjälp av laborationer. Studien har utförts 

på två skolor i en västsvensk kommun och båda skolorna ligger centralt. En av skolorna är en 

F-3 skola. Där går det cirka 180 elever och arbetar cirka 26 pedagoger. På denna skola 

utfördes studien i en årskurs etta med 19 elever. Den andra skolan är en F-9 skola där det går 

cirka 200 elever och arbetar cirka 36 pedagoger, där utfördes studien i en årskurs trea med 21 

elever. Årskurs ett och tre på de två skolorna var tillsammans 40 elever. Det var totalt 32 

elever som deltog i studien. Bortfallet berodde dels på att eleverna inte ville delta i studien på 

grund av att de skulle bli dokumenterade och även på grund av sjukdom. Eleverna som inte 

deltog i studien fick däremot vara med på lektionen utan att bli videoinspelade. Bortfallet kan 

ha påverkat vårt resultat eftersom att det var färre elever som deltog i studien vilket ledde till 

mindre empiri. 
 

Ovan beskrivs urvalet för studien. Urvalsmetoden för studien grundar sig i ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) definierar begreppet bekvämlighetsurval genom att man 

väljer ut personer som finns tillgängliga för en själv och som man tidigare haft relationer med. 
 

3.4 Lektionsbeskrivning 

Inledande i planeringen av lektionen som skulle genomföras för att samla in empiri för 

studien höll läraren en laboration tillsammans med eleverna. Filmer visades i undervisningen 

för att fånga elevernas intresse och för att skapa möjlighet till ökad förståelse för vad studien 
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skulle beröra. Filmerna berörde laborationer i olika ämnen, fysik, biologi och kemi. När 

eleverna hade förstått innehållet i arbetet bestämdes tillsammans vilket ämnesinnehåll 

lektionen skulle beröra. Majoriteten av eleverna valde ämnet kemi med inriktning på vatten. 

Detta utfördes med hjälp av en diskussionsmodell, EPA-modellen, som innebär att man först 

låter eleverna tänka ut ett svar enskilt, för att sedan diskutera i par och slutligen får de dela 

med sig av sina tankar till alla i klassen. När eleverna delade med sig av sina tankar 

konstruerades en tankekarta gemensamt. Ord som förekom i tankekartan var bland annat 

vatten, egna experiment och explosioner. Tankekartan användes för att designa innehållet av 

lektionerna (se pedagogisk planering i bilaga 2). Jidesjö (2012) menar att det är viktigt att 

man utgår från elevernas intresse när man ska påbörja ett arbetsområde i naturvetenskap. 

Laborationerna som utformades var närliggande elevernas vardag. Material som användes var 

exempelvis varmt- och kallt vatten, sugrör, karamellfärg, socker och skedar. Efter varje 

laboration visades ett videoklipp för eleverna. Videoklippet hette “Tiggy testar” och i klippet 

utförde Tiggy samma laboration som eleverna redan utfört. Tanken med att visa videoklippen 

var att eleverna skulle få ytterligare förståelse om vad som hände i laborationen. 
 

I planeringsfasen konstruerades grupper om tre till fyra elever i varje. Samma grupper 

användes vid samtliga utförda laborationer. Därefter designades ett stödpapper till varje 

laboration. På stödpappret fanns det en beskrivning om vilket material eleverna behövde, hur 

de skulle gå tillväga, laborationens begrepp, vad syftet med laborationen var och frågor som 

eleverna skulle diskutera före, under och efter laborationen (se bilaga 3) 
 

I studien genomfördes olika laborationer vid sex tillfällen sammanlagt (Se bilaga 2). 

Lektionen inleddes med att laborationsmomentet introducerades för eleverna. När 

laborationsmomentet introducerades var stödpappret tillgängligt för alla elever. Stödpapprets 

rubriker gicks igenom och eleverna fick lov att ställa frågor. Eleverna delades sedan in i 

grupper. När alla grupper hade utfört laborationen visades filmen Tiggy testar. Avslutningsvis 

samlades alla i ring och samtalade kring laborationen med hjälp av stödpappret. 
 

3.5 Datainsamling 

För studien valdes videoinspelningar som dokumentationsverktyg. När eleverna arbetade med 

laborationerna filmades varje enskild grupp med en iPad som stod uppställd vid bordet de satt 

vid. Anledningen till att varje grupp filmades var för att höra och se vad eleverna samtalade 

kring när de utförde laborationer. När eleverna hade utfört laborationen filmades även en 

gruppdiskussion i helklass om hur laborationen hade gått och vad den fick för utfall. 

Videoinspelningar valdes för att det är enklare att förstå elevernas samtal när man ser deras 

kroppsliga agerande. Det blir även enklare att förstå samtalets sammanhang i jämförelse med 

om enbart inspelning med ljudupptagning hade använts. Bjørndal (2013) menar att video är 

ett bra sätt att samla in data eftersom att man inte går miste om någon information som man 

kanske hade gjort med hjälp av en annan insamlingsmetod. En svårighet som 

uppmärksammades med videoinspelningar var att vissa elever blev tillbakadragna och kanske 

inte samtalade som de vanligtvis brukar. I några grupper lade eleverna mer fokus på att spexa 

framför kameran än själva laborationsuppgiften. Under studien fördes även loggbok för att 

reflektera över hur det hade gått och om man hade några tankar kring lektionen. Även om 

videoinspelningarna var tydliga bör man ändå ha med i baktanken att verkligheten aldrig kan 

kopieras utan enbart representeras på olika sätt. Videoinspelningar är en subjektiv skildring av 

verkligheten samtidigt som videoinspelning blir en bredare insamlingsmetod då man får med 
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elevers rörelser och uttryck. Det är däremot enbart det som kommit med på filmen som kan 

studeras och det som ska studeras kan sakna helhet (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011). 

 
 

3.6 Databassökning 

I datainsamlingen för tidigare forskning användes två olika sökmetoder för att samla in data. 

Den ena genom databassökning, vilket innebär att man söker efter artiklar i olika databaser. 

Den andra sökmetoden som användes var manuell sökning. Manuell sökning innebär att man 

studerar andra studiers referenslistor och därmed hittar annan forskning (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström 2013). Inledningsvis samlades data in genom att söka i olika 

databaser. De databaser som användes var Summon, Swepub och Eric. Sökorden inspirerades 

av studiens syfte. Sökningarna begränsades genom att använda inklusionskriterier, vilket 

innebär att enbart söka material som är tidskrifter, avhandlingar eller referee-granskat 

material. Anledningen till dessa inklusionskriterier var för att få fram material som var 

relevant för studien, alltså vetenskapligt material. I databasen Summon användes 16 olika 

sökord, laborationer, laboratory, undervisning, teaching, naturvetenskap, science, 

grundskolan, elementary school, lärare, teacher, samtal, communication, förståelse och 

understanding kombinerade på olika vis för att optimera sökningen. Sedan valdes en 

avgränsning av sökningarna med olika inklusionskriterier, som till exempel referee-granskat 

material och enbart avhandlingar etc. I Swepub användes elva olika sökord, laborativt arbete, 

laboratory, attityder, attitudes, naturvetenskap, science, lärare, teacher, NO-undervisning, 

intresse och laborativt som genererade många träffar. Sedan avgränsades sökningarna med att 

enbart söka material som var referee-granskat. I databasen Eric användes fyra sökord 

laboratory, communication, attitudes och science. 
 

3.7 Analysmetod 

Eftersom det hämtats inspiration av grounded theory kommer enbart de delar av teorin som 

används för analysen att beskrivas. Inledningsvis har vi valt att beskriva ”main concern” som 

innebär att forskaren utan att ta ställning till deltagarnas svar/agerande ska kunna sätta sig in i 

deras sätt att se på saker och ting samt hur de agerar. Svårigheten gällande detta är att det 

finns stora tolkningsmöjligheter av det som synliggörs i det filmade materialet. Det är 

omöjligt för oss forskare att veta vad som pågick i elevernas huvuden, men vi har som 

Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver, gjort ett försök till en varsam analys för 

att utveckla en tolkande förståelse för det som hände. Bryman (2011) beskriver att 

kvantitativa forskare ofta riktar kritik mot kvalitativa forskningsmetoder. De menar att 

kvalitativa studier är subjektiva och att forskaren utgår från sin egen uppfattning. Vi är därför 

medvetna om att analysen hade kunnat vara annorlunda om det varit någon annan som utfört 

den. 
 

I grounded theory använder man sig av kodning när man analyserar materialet. Detta är en 

process som avser att forskare successivt utvecklar koder genom att försöka ta reda på vad 

den insamlade empirin visar (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det första steget kallas 

för substantiv kodning. Denna del av kodningsprocessen beskriver Thornberg och Forslund 

Frykedal (2015) som den där vi upptäcker de centrala koderna i vår empiri. 

Kodningsprocessen delas in i två steg och det första steget kallas för öppen kodning. Vid 
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öppen kodning läser forskare igenom materialet noggrant, ord för ord och hittar de 

meningsbärande enheterna som finns i texten (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Texten 

i vår studie är våra transkriberingar av videoupptagningarna som talat består av 150 minuter. 

När empirin transkriberades hjälptes vi åt, alltså transkriberade båda inte allt. Den öppna 

kodningen gjordes däremot tillsammans av all transkript där vi till en början fann fyra bärande 

koder. Genom dessa bärande koder fann vi två kärnkategorier som utgjordes av vilka språk 

eleverna använde vid samtal under en laboration. En kärnkategori kan definieras av att vad 

som hände med eleverna i undervisningsmetoden och som förekom frekvent i empirin. 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Vidare skriver författarna att kärnkategorin fångar 

upp viktiga delar av empirin, är variationsrik och har koppling till de övriga kategorierna, de 

skriver också att kärnkategorin framstår som den mest centrala kategorin (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). 
 

Nästa steg i den substantiva kodningen kallas för selektiv kodning, vilket kan beskrivas som 

att analysen vägleds och avgränsas av kärnkategorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

I detta moment tas koder bort som inte har något med kärnkategorin att göra. Sedan sker en 

analys av empirin med utgångspunkt i kärnkategorin. De koder som återkommer och bildar ett 

mönster i förhållande till kärnkategorin bildar de kategorier som analysen är uppbyggd av. Av 

våra fyra koder som vi fann under den öppna kodningen bildades efter den selektiva 

kodningen två kategorier som framställs i analysen. Slutligen integrerar man kategorierna i en 

teori genom att finna samband mellan kategorierna, detta utförs genom att koppla analysen av 

resultatet till tidigare forskning. 
 

3.8 Forskningsetiska principer och etiska 

ställningstaganden 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska ställningstaganden följts. Samtyckeskravet 

uppnåddes genom att elevernas vårdnadshavare tillfrågades om ett godkännande gällande att 

deras barn fick delta i studien samt bli dokumenterade med hjälp av videoinspelningar. I 

studien förhöll vi oss till informationskravet genom att informera elevernas vårdnadshavare 

om vad som skulle göras i undervisningen. Elevernas vårdnadshavare blev informerade 

genom ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1). Där skulle de även informera oss 

om de godkände att deras barn fick delta i studien eller inte. Det var frivilligt att delta i 

studien och man fick avbryta om man ville. Nyttjandekravet brukades då empirin enbart 

används till studien. Det sista kravet som användes var konfidentalitetskravet, med kravet 

menas att elevernas identiteter behandlas anonymt och oåtkomligt för andra människor. 

Eleverna informerades om att studiens data enbart skulle användas till studien och sedan 

raderas. I det empiriska materialet benämns eleverna som “Elev 1” och “Elev 2” och så 

vidare. 
 

Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av ett induktivt förhållningssätt. Det 

innebär att man inte utgått från någon teori när materialet analyserats utan att analysen börjat i 

empirin (Larsson, 1986). När materialet analyserades lyssnade och tittade vi på våra 

videoinspelningar för att sedan transkribera materialet. När materialet transkriberades skrevs 

det ner vad eleverna uttryckte verbalt och hur de använde sig av material som stöd vid samtal. 

Fördelen med att transkribera är att man kan se kommunikationen med ett annat perspektiv 

men däremot är processen tidskrävande (Bjørndal, 2013). 
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I resultatet används citat med fiktiva namn, vi har valt att kalla eleverna för “elev 1” och ”elev 

2” och så vidare. Vi använder oss av siffror vid benämning av eleverna eftersom att vi inte vill 

utmärka vilket genus eleven tillhör. Genom att ge eleverna nummer istället för namn var 

tanken att nå en könsneutral nivå, detta bland annat för att kön inte har någon relevans för 

denna studie men även för att eleverna blir svårare att identifiera. I citaten används ordet 

“lärare” och de syftar till oss som utför lektionen.  
 

3.9 Tillförlitlighet 

När man utför en kvalitativ studie består tillförlitligheten av fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Med 

kriteriet trovärdighet menas att den verklighet som studerats blir så lika som möjligt. För att 

studien ska hålla en god trovärdighet ska resultaten av forskningen informeras till de 

personerna som deltagit i studien (Bryman, 2011). Den aktuella studien kommer att informera 

deltagarna om resultatet genom att det färdiga arbetet kommer tilldelas respektive klasslärare. 
 

Det andra kriteriet är överförbarhet. Kriteriet berör hur resultaten kan sättas i relation i en 

annan kontext. Bryman (2011) menar att om man är tydlig med beskrivandet av 

genomförandet blir överförbarheten mer sannolik. I studien har vi valt att beskriva varje 

utförd del på ett tydligt och informerandesätt. 
 

Pålitligheten i studien testas genom att arbetet kommuniceras med handledare och 

handledningsgrupp. Bryman (2011) menar att pålitlighet innebär att man redogör 

forskningsprocessens olika faser för till exempel kollegor. 

 

Det fjärde och sista kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera innebär att man som forskare 

handlat i förtrogenhet och inte låtit teoretiska inriktningar eller personliga värderingar påverka 

utförandet (Bryman, 2011). Detta kriterium uppnås genom att arbetet diskuterats med 

handledare och handledningsgrupp. 
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4. Resultat och analys  

Nedan presenteras studiens resultat som svarar på forskningsfrågan “Hur samtalar åk 1-3 

elever när de i grupp genomför laborationer i kemi?”. Vi har transkriberat data från fyra 

lektioner tillsammans när laborativt arbete ägt rum. Ur de fyra lektionerna har vi tagit ut citat 

som innehöll typiska tillfällen som passat denna studies syfte och forskningsfråga. Dessa har 

således mynnat ut i två kärnkategorier: naturvetenskapligt språk och vardagsnära språk. Den 

första kategorin svarar på frågan då den berör empiri som tar upp elevers användning av olika 

naturvetenskapliga begrepp vid förklaringar av ämnets innehåll. Det kan vara när elever i 

samtal använder begrepp när de resonerar kring olika fenomen. Den andra kategorin skapades 

då eleverna använde sig av vardagsnära språk när de samtalade kring det naturvetenskapliga 

innehållet. I kategorin förekommer även exempel på när eleverna använde sig av vardagsnära 

föremål för att stärka sina resonemang. Genom att eleverna använde sig av vardagsnära 

uttryck och föremål för att förklara innehållet skapar de en bro mellan sina egna uttryck och 

föremål till innehållet. Eleverna i studien var mellan sju och nio år gamla och när de beskriver 

ämnets fenomen på deras vis blir det lätt att de använder sig av vardagsnära uttryck. 

4.1 Samtal med ett naturvetenskapligt språk  

I det empiriska materialet framkom det att eleverna använde sig av ett naturvetenskapligt 

språk när de samtalade kring innehållet under de olika laborationerna. Några begrepp som 

framkom i empirin var löser upp sig, fast flytande och gasform, vattenmolekyler, blandningar, 

material och experiment. Nedan följer ett exempel från empirin när en grupp elever samtalade 

med hjälp av naturvetenskapliga begrepp. Samtalet skedde under en laboration vid namn 

sockerbiten som försvann där uppgiften var att undersöka vad som hände när man lade i en 

sockerbit i kallt- respektive varmt vatten. 

Citat 1:  

Elev 1: Min sockerbit har försvunnit 

Elev 2: Nej, det ska heta löst upp sig 

Elev 1: Ja just det, sockerbiten löser upp sig 

Utifrån citatet ovan kan en lärandesituation ha skapats eftersom att eleverna samspelar med 

varandra. Samspelet utgörs när eleverna samtalade i grupp och utifrån samtalet tolkar vi att 

eleverna lärde sig av varandra. I detta fall lärde den ena eleven den andra att man säger att 

sockerbiten har löst upp sig och inte att den har försvunnit. Genom att eleverna arbetade i 

grupp tolkar vi situationen som att eleverna lär mer av varandra och att deras chans till att 

befästa begreppen ökar. Att arbeta i grupp är fördelsfullt och en fördel är att man genom 

samtal delar med sig av sina tankar och idéer och tar del av andras. 

I citatet framgår det även eleverna använde sig av olika begrepp för att beskriva händelsen i 

laborationen. Genom de olika sekvenserna framgår det att begreppsförståelsen i ämnet gynnas 

av att eleverna arbetar i grupp. Under laborationen och i citatet framgår det att eleverna för 

diskussioner gällande laborationens resultat. I sekvensen tolkar vi att elev 2 förstod det 

naturvetenskapliga begreppet eftersom att hen använde sig av det. Denna tolkning grundar sig 

i att eleven använde sig av begreppet när hen hörde att en annan elev uttryckte sig med ett 

vardagsnära ord istället för begreppet. Därför görs tolkningen att elev 2 har förstått det 

naturvetenskapliga begreppet och dess användningsområde. 



14 
 

Elev 1 använde sig av ett vardagsnära ord vid sin förklaring gällande vad som hände med 

sockerbiten i vattnet. Hen uttryckte att sockerbiten hade försvunnit. En orsak till att eleven 

inte använde sig av ett naturvetenskapligt begrepp kan bero på att eleven inte hade förstått 

begreppet löst upp sig, som var tillhörande den aktuella laborationen. Det framgick att 

eleverna i studien inte var vana vid att använda sig av ämnesspecifika begrepp vilket vi 

upplevde skapade en osäkerhet hos eleverna gällande vilket språk de skulle använda. 

Ytterligare en orsak till att eleven använde sig av ett vardagsnära ord kan bero på att 

laborationen som utfördes hette sockerbiten som försvann vilket i detta fall kan vara en 

bidragande faktor till elevens användning av ordet försvinner istället för begreppet löst upp 

sig. Vi ser en problematik med att laborationen hette sockerbiten som försvann och att det kan 

ha hämmat elevernas begreppsanvändning. 

I följande citat samtalade eleverna om vad som hände med karamellfärgen i laborationen 

snabbaste vattnet samtidigt som det sker en gemensam progression hos eleverna. I det 

empiriska materialet samtalade eleverna om hur karamellfärgen blandade sig snabbare i det 

varma vattnet och att det berodde på att vattenmolekylerna rörde sig snabbare. 

Citat 2: 

Elev 1: Karamellfärgen sprider sig snabbare i det varma glaset 

Elev 2: Ja vattenmolekylerna rör sig snabbare 

Elev 1: Ja det är därför karamellfärgen sprider sig snabbare 

Elev 2: Det heter blanda, att färgen blandar sig med vattnet 

I citatet ovan tolkar vi att den ena eleven visar en förståelse för de ämnesspecifika begreppen 

medan den andra eleven använde sig av vardagsnära ord när de kommunicerade om 

laborationens innehåll. Elev 2 gav en begriplig förklaring gällande vad som hände med 

karamellfärgen i respektive glas genom att förklara för sin klasskamrat att färgen blandar sig. 

Eleven visade även kunskaper om begreppet vattenmolekyler. Vi tolkar det som att eleven har 

kunskaper om begreppet när hen klargjorde för sin klasskamrat att vattenmolekylernas rörelse 

var en bidragande faktor till att karamellfärgen blandade sig snabbare i det varma vattnet. 

Elev 1 använde sig av ett ord som inte var ämnesspecifikt vid sin förklaring gällande vad som 

hände med karamellfärgen i det varma vattnet. I sekvensen tolkar vi att eleven hade en 

förståelse för vad som skedde i laborationen och tolkningen görs när eleven förklarade 

händelsen men inte använde sig av ett ämnesspecifikt begrepp. En bakomliggande faktor till 

att eleven inte använde sig av begrepp kan bero på att hen inte var bekant med användningen 

av dem. Ytterligare en orsak kan vara att eleven inte kände sig bekväm i 

gruppkonstellationen. Vår tanke kring detta grundar sig i att det under samtalen fanns elever 

som tillrättavisade de andra eleverna. Gällande gruppkonstellationer har vi i empirin skådat 

både fördelar och nackdelar. En fördel som gjorts synlig i flera sekvenser är att eleverna lär av 

varandra och att de får höra hur andra uttrycker sig gällande det innehåll som laborationen 

berör. Nackdelen med grupparbete som synliggjorts i empirin är när grupperna inte fungerar. I 

situationen ovan tillrättavisar en elev en annan vilket kan leda till att vissa elever blir 

tillbakadragna vid samtalen då de känner en rädsla av att säga fel.  

Begreppet löser upp sig användes av flera elever under samtalen. Några elever använde 

begreppet när de skulle förklara vad som hände med sockerbiten i det varma vattnet. Andra 

elever använde ordet försvann för att förklara att sockerbiten löst upp sig. Nedan följer ett 

citat när vissa av eleverna ville smaka på vattnet när sockerbiten hade löst upp sig. 

Citat 3: 

Elev 1: Får man smaka på vattnet? 

Lärare: Hmm.. Ja det kan ni få 
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Elev 2: Vattnet smakar honung 

Elev 1: Det är ju för att det är socker i 

Elev 3: Men vart har sockret försvunnit? 

Elev 1: Sockret har ju löst upp sig i vattnet  

I citatet ovan framkom det att vissa elever var väldigt intresserade av att få smaka på vattnet 

när de utförde laborationen. Vi tolkar utifrån de inspelade sekvenserna att eleverna visade en 

nyfikenhet gällande att känna smaken av vattnet när de inte längre såg sockerbiten. Eleverna 

ville veta vart sockerbiten hade tagit vägen då de inte längre kunde se den. Under samtalet 

säger elev 2 att vattnet smakade honung. Vi tolkar att hens uttalande beror på att honung 

smakar sött vilket gjort att hen kopplat det till sockerbiten som löst upp sig i vattnet. Vi tolkar 

det som att eleven inte förstod vad som hände under laborationen. En orsak till att eleven inte 

visade förståelse kan bero på att hen inte fick tillräckligt med talutrymme i gruppen. När elev 

2 uttryckte sig gällande att vattnet smakade honung samtalade eleverna tillsammans om att det 

berodde på att det var socker i vattnet. Därefter fortsatte gruppen att samtala om vart 

sockerbiten hade försvunnit. Det samtalades inte särskilt länge om hur sockerbiten smakar 

utan eleverna la snabbt sitt fokus på vart sockerbiten hade försvunnit. Det kan bero på att 

eleverna var så intresserade av vart sockerbiten faktiskt var. Elev 3 frågade de andra eleverna 

i citatet vart sockerbiten hade försvunnit. Elev 1 nämnde att sockerbiten hade löst upp sig i 

vattnet. Utifrån citatet tolkar vi det som att elev 3 inte har förstått den naturvetenskapliga 

bakgrunden till att sockerbiten har löst upp sig, då eleven hela tiden trycker på att den 

försvunnit. Det var flera elever som inte förstod att sockerbiten hade löst upp sig och därmed 

inte använde sig av laborationens tillhörande begrepp.  

Begrepp som material och hypotes används när man utför laborationer i naturvetenskap. De 

ämnesspecifika begreppen användes av eleverna när de samtalade kring laborationernas 

instruktioner. Nedan följer ett citat när några elever använde sig av stödpappret för att läsa 

vad de behövde under en laboration. 

Citat 4: 

Elev 1: Får jag läsa vad som står först? Ni behöver.. 

Elev 2: Material? 

Elev 1: Tyst jag läser 

Lärare: Bra att du kommer ihåg det, vi har ju övat på att det heter material. 

I undervisningen använde sig eleverna av ett stödpapper som stöd när de samtalade. Vi 

använde ett stödpapper eftersom att det skulle vara ett hjälpmedel vid deras samtal. I citatet 

ovan läste en av eleverna från stödpappret där det stod ni behöver. Vi använde oss av orden ni 

behöver på pappret för att eleverna skulle förstå vad det innebär men vi använde oss av 

begreppet material i undervisningen. Nu i efterhand anser vi att det endast förvirrade eleverna. 

Vi upplevde att eleverna blev förvirrade och inte visste vilket ord de skulle använda. Det är 

viktigt att använda sig av rätt begrepp för att eleverna lättare ska förstå och befästa dem. När 

elev 1 läste på stödpappret sa hen att det står ni behöver medan en annan elev avbröt hen. Elev 

1 blev frustrerad över att någon avbröt hen medan den andra eleven endast ville säga att det 

heter material. Vi tolkar att det uppstod en förvirring hos eleverna eftersom att vi lärare 

använde oss av två ord som innebär samma sak. Men i naturvetenskap använder man sig av 

ordet material vilket vi också borde gjort för att främja elevernas lärande istället för att 

hämma. 

Lärarna påpekar att det var bra att elev 2 kom ihåg ordet material och att det är något som de 

har övat på i undervisningen. I detta fall kan elev 1 trott att hen sagt fel. Vi tolkar i denna 

sekvens att elev 1 kan ha påverkats negativt av att elev 2 avbröt hen och att läraren tryckte på 
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att elev 2 hade ”rätt”. Däremot kan elev 1 lärt sig att det kan heta material också, även om det 

inte blev synligt under sekvensen.  

I citatet nedan nämns ytterligare ett begrepp som användes av flera grupper under samtalen. 

Hypotes var ett begrepp flera elever använde sig i början av laborationens gång. 

Citat 5 

Elev 1: Vad tror ni kommer att hända när ni lägger en sockerbit i kallt och varmt 

vatten? 

Elev 2: Min hypotes är att jag tror. hmmm.. 

I detta citat samtalade eleverna om vad de trodde skulle hända när man lade i en sockerbit i 

kallt respektive varmt vatten. Begreppet hypotes framkom under flera av elevernas samtal. 

Anledningen var för att eleverna var bekanta med begreppet sen tidigare. Därför tolkar vi att 

eleverna använde begreppet mer än i den andra klassen som inte var lika bekanta med det 

ämnesspecifika språket i naturvetenskap.  

I citatet framkom det att den ena eleven frågade de andra i gruppen angående vad de trodde 

skulle hända när man lade en sockerbit i kallt och varmt vatten. Eleven frågade sina 

klasskamrater för att hen vill att de skulle berätta deras hypotes. Denna tolkning görs eftersom 

att eleverna i denna sekvens använde sig av sitt stödpapper där det står att man ska fråga sina 

klasskamrater om vad de tror kommer att hända. En elev svarade min hypotes är att jag tror. 

hmm. Eleven visste vad hypotes innebar men använde sig även av jag tror som betyder 

ungefär samma sak. I undervisningen såg man att eleven visste vad hypotes innebar eftersom 

att eleven använde det i rätt sammanhang. Men återigen var stödpappret ett hinder för 

elevernas lärande eftersom att stödpappret förvirrade även dessa elever. På stödpappret stod 

det jag tror och i undervisningen användes begreppet hypotes. Vi tror att eleven inte var 

riktigt säker på vilket av orden hen skulle använda sig av och valde därför att använda både 

hypotes och jag tror. 

4.2 Samtal med ett vardagsnära språk 

I det empiriska materialet framgår det att eleverna ofta uttryckte sig på ett vardagsnära sätt. 

Det gjorde de när de skulle förklara de naturvetenskapliga fenomenen som uppstår vid olika 

laborationsmoment. Eleverna förklarade det som hände i laborationen med deras egna ord. 

Exempel på detta var när en elev uttryckte att karamellfärgen spred sig i glaset istället för att 

den blandades ut. När en elev använde ett ord som spred sig istället för det naturvetenskapliga 

begreppet för händelsen tolkar vi att eleven ändå förstod vad som hände i laborationen men 

inte har tillräckligt med kännedom av det naturvetenskapliga språket. Bakgrunden till 

elevernas beteende kan grunda sig i att de inte var helt vana vid att samtala med 

ämnesspecifika begrepp. Nedan följer ett exempel där några elever samtalade kring händelsen 

i laborationen Snabbaste vattnet. I laborationen hade eleverna droppat karamellfärg i varmt- 

och kallt vatten för att därefter föra en observation gällande vad som hände i respektive glas. I 

laborationen blandades karamellfärgen ut i vattnet men när eleverna samtalade kring 

händelseförloppet kopplade de det till deras vardag. 
 

Citat 1  

Elev 1: Min ser ut som en blomma som blommar 
Elev 2: Min karamellvatten ser ut som ett hjärta som slår 
Elev 2: Det luktar te när man blandar vatten och karamellvatten. 
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Utifrån citatet ovan tolkar vi att eleverna beskriver karamellfärgens rörelse med hjälp av 

vardagsnära ord. Eleverna beskrev rörelsen med hjälp av olika illustrationer i rörelse och 

förklarade då blandningen som skett. Genom att man tillåter och ger eleverna möjlighet att dra 

sådana jämförelser skapar eleverna en bro mellan det naturvetenskapliga innehållet och deras 

förståelse. Att eleverna uttryckte sig med vardagsnära uttryck var ständigt återkommande i 

empirin. Eleverna valde att beskriva händelserna med ord som inte var ämnesspecifika och vi 

anser att det kan bero på att eleverna har en förståelse för vad som sker, men de har inte de 

rätta begreppen i ryggsäcken. Även om eleverna har begreppen i ryggsäcken saknar de 

förmågan av att använda dem vid rätt tillfälle. 
 

Ett annat sätt som förekom när eleverna samtalade kring laborationerna med deras 

vardagsnära ord var att en elev drog en koppling mellan laborationens resultat med något i 

hens vardag. Resultatet av laborationen var att karamellfärgen i det varma glaset rörde sig 

snabbare än karamellfärgen i det kalla vattnet. Eleven förklarade att anledningen till resultatet 

var att de varma vattenmolekylerna rör sig snabbare än de kalla.  
 

Citat 2 
Lärare: Varför blev det som det blev i laborationen? 
Elev 1: De varma glaset rörde sig färgen snabbare. Det för att de varma 

vattenmolekylerna rör sig snabbare 

Lärare: Mmm 
Elev 1: Det kan man jämföra med att man här på gympan ska värma upp för att röra 

sig snabbare och smidigare  
 

I citatet ovan gör elev 1 en jämförelse av laborationen med något i hens vardag. Jämförelsen 

sker i interaktion mellan lärare och elev. Genom att läraren ställer en fråga till eleven sker en 

jämförelse. Vi tolkar detta som att elev 1 visar en förståelse om hur det naturvetenskapliga 

fenomenet i laborationen fungerar. Elev 1 menar att färgen i det glas med varmt vatten där de 

varma vattenmolekylerna rör runt karamellfärgen snabbare går att jämföra med att om man 

värmer upp innan man ska träna så går det smidigare och att man rör sig snabbare. I vår 

tolkning menas att elev 1 kopplar värme med rörelse och visar en förståelse för hur de varma 

vattenmolekylerna rör sig. I sekvensen där citatet utspelade sig hade eleverna precis kollat på 

Tiggy testar där de introducerat laborationen genom att ta upp att när man ska springa är det 

viktigt att man värmer upp. De kopplar även ihop laborationen med att när vattenmolekyler 

rör sig snabbare blandas färgen snabbare. Detta kan vara en anledning till att eleven kopplade 

laborationen till sin vardag och på så vis gjorde en förståelse synlig för oss som analyserat 

materialet. Eleven har tagit in information från laborationen och filmen för att i sin tur dra 

kopplingar till sin egen vardag. När eleven drar koppling mellan laborationen och sin egen 

vardag bearbetar eleven händelserna och skapar en egen verklighet gällande dem. 
 

I det empiriska materialet observerades att eleverna inte enbart använde sig av sitt 

vardagsspråk när de samtalade utan att de även stärkte samtalen som berörde det 

naturvetenskapliga innehållet med vardagsnära föremål. Under laborationerna fanns det 

tillgång till ett rum som hade ett kök. Elevernas förutsättningar blev att de hade tillgång till en 

kran, ett kylskåp, en frys och kokplattor. Ett exempel på när eleverna använde sig av 

vardagsnära föremål för att förklara naturvetenskapen var när en elev förstärkte sitt samtal 

med sina klasskamrater om hur vatten i flytande form kan se ut. 
 

Citat 3 

Elev 1: Kolla, detta är flytande vatten. Vatten som vi dricker. 
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Elev 2: Jaha så flytande form är vatten som vi kan ta från kranen? 
Elev 1: Ja titta 

 

I videoinspelningarna framgår det att elev 1 tar fram ett glas från köksskåpet och fyller glaset 

med vatten för att visa sina klasskamrater hur vatten i flytande form kan se ut. Vi tolkar 

genom empirin att genom en interaktion mellan elev 1 och elev 2 lär varandra hur vatten i 

flytande form ser ut. Elev 2 använder sig av vardagsnära föremål för att förklara 

naturvetenskapliga fenomen. En fundering som skapas när man analyserar sekvensen är 

vikten av att eleverna har material runt omkring sig i olika undervisningssituationer. I denna 

sekvens skapar en elev ett lärande för de resterande eleverna med hjälp av material som fanns 

tillgängligt för eleverna. Detta var inget vi förutsett utan det var mer tur att materialen fanns 

tillgängliga för eleverna där och då, när denna lärsituation skapades.  
 

I exemplet nedan sker en liknande händelse när eleverna samtalade om hur vatten i fast form 

såg ut. Vissa elever förstod medan andra inte förstod och blandade ihop vattnets olika former. 
 

Citat 4 
Elev 1: Vad är fast form då? Är det när vatten rinner som vanligt vatten? 
Elev 2: Men ååååh. Vet du inte vad fastform är? Det är is ju. Vi kan öppna frysen, det 

är fast form 
Elev 1: Jaha så vatten i fast form är som is?  

 

I citatet ovan ser man hur elev 2 valde att förstärka sin förklaring av begreppet vatten i fast 

form med hjälp av att visa de resterande klasskamraterna att fast form var is som finns i 

frysen. Eleven öppnade frysen och förklarade att vatten i fast form kan vara is som finns 

hemma i frysen. Eleverna i ovanstående exempel från citat 3 och 4 använde sig av 

vardagsnära föremål i rummet för att ge exempel och förklara det naturvetenskapliga 

innehållet för sina klasskamrater. Vi tolkar genom detta att genom att eleverna använde sig av 

sin vardag när de ska förklara det innehållet skapas en bro mellan deras förståelse och språket. 

Det kan vara svårt för eleverna i så låg ålder att förklara de naturvetenskapliga fenomenen 

med hjälp av exempelvis begrepp men genom att de använder sig av ett språk de behärskar 

visar de ändå en förståelse för ämnets innehåll.  
 

4.3 Sammanfattning 

I resultatet ovan presenteras svaret på frågeställningen “Hur samtalar åk 1-3 elever när de i 

grupp genomför laborationer i kemi?”. Vårt resultat visar att elever samtalar med hjälp av ett 

naturvetenskapligt språk där elever använder sig av olika begrepp som tillhör ämnet kemi. 

Eleverna använder sig av begreppen när de beskriver olika händelser vid laborationerna. 

Däremot använder sig eleverna inte enbart av ett naturvetenskapligt språk för att förklara 

innehållet utan de använder sig även av ett vardagsnära språk. När eleverna gör detta 

beskriver dem det naturvetenskapliga innehållet som uppstår vid laborationerna med ett 

vardagsnära språk. Vårt resultat har visat att elever använder sig mer av det 

naturvetenskapliga språket än vad de använder sig av det vardagsnära språket för att förklara 

innehållet. 
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5. Diskussion 

I studien har det undersökts hur elever samtalar i grupp med hjälp av ett stödpapper vid 

laborationer i naturvetenskap. I resultatet utformades två kategorier som sammanställde 

empiri kring hur eleverna samtalade. Resultatet svarade på vår fråga ”Hur samtalar åk 1-3 

elever när de i grupp genomför laborationer i kemi?”. Utifrån vårt resultat och tidigare 

forskning dras slutsatsen att under ett laborativt arbete samtalar elever både med ett 

naturvetenskapligt- och ett vardagsnära språk. I resultatet framgår det att elever varierar sitt 

språk för att förklara ett naturvetenskapligt innehåll, alltså att de använder sig av både ett 

naturvetenskapligt- och ett vardagsnära språk. 
 

I vårt resultat framkommer det att eleverna samtalar med ett naturvetenskapligt språk och 

använder sig av begrepp vid laborationer. Ibland använder elever sig av begrepp med en 

medvetenhet och med kunskap för ämnet och ibland i interaktion med andra. Vi anser att 

elevers begreppsanvändning i vårt resultat motsätter sig det som tidigare forskning tagit upp. 

Helldén et. al (2011) beskrev en problematik som grundade sig i att det naturvetenskapliga 

språket kan upplevas som svårt och komplicerat jämfört med språket i andra ämnen. 

Upplevelsen av vår studies resultat är att eleverna använder sig av det naturvetenskapliga 

språket och begrepp. De formulerar samtal och teorier kring vad som hände i laborationerna 

och vi upplever att eleverna är förtrogna till många begrepp. Lemke (1990) har tidigare 

benämnt att det är viktigt att eleverna skapar sig en förståelse för begrepp och genom det kan 

en ökad förståelse för ämnet uppstå. Vikten av att läraren använder sig av de rätta begreppen 

framgår i resultatet. När läraren använde sig av ett begrepp använde eleverna sig även av detta 

begrepp. Att läraren ska använda sig av begrepp är något som Lemke (1990) beskriver. Han 

menar att om läraren använder sig av begrepp kan det leda till att eleverna blir mer förtrogna 

med det naturvetenskapliga språket. Detta visade sig i vårt resultat när eleverna använde sig 

av samma begrepp som läraren tidigare använt. En svaghet i vår studie är att vi på stödpappret 

använde oss av ord och i undervisningen använde vi oss av naturvetenskapliga begrepp. I 

resultatet framkommer det förvirring bland vissa elever. Nu i efterhand anser vi att det hade 

varit bättre om vi hade använt oss av naturvetenskapliga begrepp både på stödpappret och i 

undervisningen. Då hade vårt resultat kunnat se annorlunda ut eftersom att eleverna hade 

kunnat bli mer förtrogna med begrepp och använt sig av dem istället för ord. En annan 

svaghet med vårt arbete är att vi utgick från Tiggy testar som har färdiga laborationer. Vi 

använde oss av laborationernas namn från Tiggy testar. Nu i efterhand ser vi kritiskt på 

laborationernas namn eftersom att en laboration heter sockerbiten som försvann vilket 

sockerbiten inte gör. Detta kan leda till att en förvirring hos eleverna uppstår gällande att 

sockerbiten försvinner istället för att den löser upp sig. Sockerbiten finns fortfarande i vattnet 

och har inte försvunnit. Detta kan i sin tur leda till att elevernas begreppsförståelse sjunker 

därför tycker vi att lärare måste vara kritiska till vilket material de använder i undervisningen 

då de kan påverka elevernas språk.  
 
När man ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att det finns en språklig interaktion. Det kan 

ske genom att eleverna tillsammans använder sig av diskussioner, samtal, frågeställningar och 

texter (Helldén, et. al, 2011). Genom att eleverna får och ställer frågor, formulerar svar och 

lyssnar till andras förklaringar kan en begreppsbildning uppstå. I vårt resultat skedde detta när 

eleverna samtalade, förklarade, jämförde och ställde frågor kring laborationen. Det förekom 

en språklig interaktion bland flera elever i flera grupper. I vårt resultat framkommer det att 

vissa elever samtalade mer än andra i grupp. Detta kan bland annat bero på 

gruppkonstellationer, vilket Williams et al. (2000) tar upp. De menar att man inte ska ta 
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förgivet att bara för att barn agerar i samspel kommer lärande att ske. I resultatet framgår det 

att vissa elever tar mer plats än andra vilket kan bidra till att andra elever drar sig tillbaka. 
 

Däremot menar Lindahl (2003) att genom att utföra laborationer finns det stora möjligheter 

till språklig interaktion. Hon menar att om eleverna får möjlighet att i grupp diskutera sina 

upplevelser av laborativt arbete tränas deras muntliga förmåga. Att eleverna använde sig av 

begrepp ansåg vi som något positivt. Däremot borde detta vara något som görs kontinuerligt i 

grundskolans tidigare år. Vi har av egen erfarenhet uppmärksammat att detta inte sker i 

skolan. Lindahl (2003) beskriver vikten av att man introducerar det naturvetenskapliga 

språket i grundskolans tidigare år. Det finns elever som har uttalat sig i Lindahls (2003) studie 

att de hade önskat att de hade fått lära sig de naturvetenskapliga begreppen tidigare i skolan. 

Grunden för det naturvetenskapliga språket bör läggas i tidigare år för att främja elevers 

senare kunskapsutveckling i ämnet. Tidigare forskning visar att elevers begreppsbildning kan 

skapas när eleverna samtalar med varandra (Lindahl 2003). I vårt resultat framkommer det i 

flera citat att eleverna hjälper varandra att förklara det naturvetenskapliga innehållet med 

hjälp av begrepp. Det skedde i interaktion elever emellan men även mellan elev och lärare. Vi 

håller med om detta därför att resultatet visar att vissa elever ordagrant upprepade eller 

använde sig av begreppen som uppkom i interaktion. 
 

Undersökningen skedde vid ett laborativt arbete och det kan vara anledningen till varför 

eleverna samtalade med ett naturvetenskapligt språk. Tidigare forskning visar nämligen att 

genom att utföra laborationer skapas en naturlig plattform för samtal (Berg, Löfgren & 

Eriksson, 2007). Författarna menar att genom laborationer tränas elevernas förmåga att 

förklara och resonera kring det naturvetenskapliga innehållet. Detta framgick i vårt resultat. 

Eleverna fick använda sig av laborationer för att samtala om innehållet. Det visades i 

resultatet att när eleverna utförde laborationer samtalade de med ett naturvetenskaplig- och ett 

vardagsnära språk.  
 

Det var inte alltid en självklarhet att eleverna använde sig av ett naturvetenskapligt språk utan 

det var även flera elever som använde sig av ett vardagsnäraspråk för att förklara vad som 

hände vid en laboration. En anledning kan vara att eleverna upplever det naturvetenskapliga 

språket som svårt och därför uttrycker sig på ett vardagligt sätt. I en studie av Roth och 

Lawless (2002) framgår det att det finns en problematik kring det naturvetenskapliga språket. 

De menar att det kan vara svårt för nybörjare att kommunicera i ämnet. Eleverna i vår studie 

beskriver naturvetenskapliga fenomen med egna ord vilket vi tolkar som att de förstår vad 

som sker men att de saknar ett språk för att beskriva händelserna. 
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6. Egna lärdomar och implikationer 

De lärdomar vi tar med oss är att tydligt i undervisningen använda oss av ett 

naturvetenskapligt språk för att redan i tidig ålder ge elever förutsättningar för förståelse. En 

annan didaktisk implikation är att vi kommer att använda oss av ett laborativt arbetssätt för att 

främja elevers språkutveckling i ämnet. Det eftersom att detta är ett sätt att arbeta i 

naturvetenskap för att koppla samman teori och praktik. Detta är något som kan påverka den 

yrkesverksamhet vi kommer att tillhöra. Framtida forskning bör inrikta sig på vad som gynnar 

elevers förståelse för det naturvetenskapliga ämnet. Idag när resultaten sjunker och brist på 

intresse finns hos eleverna bör forskningen även lägga tyngd på hur man få elevernas intresse 

att öka. 
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Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2016 
kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men 
också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 
utvecklings-område. Utvecklingsarbetet kommer syfta till att undersöka hur elever samtalar 
vid ett laborativt arbete i naturvetenskap. 

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

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

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig)  

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. XXX-XXXXXXX 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

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

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

 

Datum  

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 2 – Pedagogisk planering 

 

Pedagogisk planering  
Arbetsområde: Vatten 

Ämne: Kemi  

Termin/År: Vt 2016 

Tidsperiod: 2 veckor 

Årskurs: 1&3  

Syfte 

Syftet med undervisningen är att genomföra systematiska undersökningar i ämnet kemi samt 

att använda kemins begrepp, modeller och teorier.  

Centralt innehåll 

Naturvetenskap  

 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: 

avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.  

 Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 

beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. 

 Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

 

Svenska 

 Formulera sig och kommunicera i tal.  

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

 Använda bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 

Konkretisering av mål  

Snabbaste vattnet 
Syftet med laborationen är att ni ska lära er om vattenmolekylernas rörelse i kallt och varmt 

vatten.  

Sockerbiten som försvann 
Syftet med laborationen är att ni ska lära er om vattenmolekyler. Ni ska även lära er om varmt 

och kallt vatten.  

Arbetssätt 

1. Vi inleder varje lektion med att introducera laborationsmomentet för eleverna. Vi synliggör 

syftena för dem och går igenom instruktionerna stegvis. Det gör vi för att eleverna ska få en 

förståelse och uppfattning om laborationen.  

2. Vi delar upp eleverna i grupper om tre till fyra elever i varje. Varje grupp kommer att ha ett 

papper framför sig. På pappret framkommer instruktioner om laborationen, syftet med 

laborationen, stödfrågor och begrepp i ämnet kemi.  
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3. När alla grupper har utfört sin laboration visar vi en film som heter “Tiggy testar”. Där 

utför “Tiggy” samma laboration och förklarar vad som händer. Avslutningsvis sätter vi oss i 

en ring och samtalar kring laborationen med hjälp av stödpappret. 

Centrala begrepp för arbetsområdet är: 

vattenmolekyler, lösning, blandning, koldioxid.  

Bedömning 

Vi kommer bedöma elevernas samtal kring det naturvetenskapliga innehållet. Det med hjälp 

av att titta på videoinspelningarna. 

Utvärdering 

Vi utvärderade varje lektion med lite frågor och tankar hur vi skulle kunna göra det bättre till 

nästa gång.  

Förklaringar och stödmaterial till laborationerna 

Snabbaste vattnet (vattenmolekyler) 

http://www.ur.se/Produkter/173799-Tiggy-testar-Snabbaste-vattnet 

Beskrivning: För att man ska blir så snabb och smidig som möjligt brukar man värma upp 

innan en fysik aktivitet. Det samma gäller för vatten, ju varmare det är, desto lättare är det för 

vattnet att utföra olika uppdrag. Som i det här experimentet till exempel.  

Du behöver  

 Varmt vatten 

 Kallt vatten 

 Karamellfärg 

 Sugrör 

 

Det här kan ni prata om innan:  
Hur kan man se på vattnet om det är varmt eller kallt utan att känna på det? 

Så här gör du:  
Häll upp varmt vatten i ett glas. Häll upp lika mycket kallt vatten i ett annat glas. Ta upp lite 

karamellfärg genom att stoppa två sugrör i färgen, täppa till översta ändarna med varsitt finger 

och sakta dra upp dem. Håll sugrören över glasen och släpp långsamt fingrarna så att 

karamellfärgen droppar ner samtidigt i båda glasen. Observera vad som händer. 

Det här kan ni prata om efteråt 

 Vad upptäckte ni?  

 Varför tror ni att det blev så?  

 Blir det samma sak med mjölk, testa? 

 

Det här hände:  
Det här experimentet visar att varmt vattnet rör sig snabbare än kallt. I vattnet finns det små 

vattenpluppar som inte går att se med ögat. Det kallas för vattenmolekyler. De varma 

vattenmolekylerna rör sig snabbare än de kalla. Det syns tydligt i experimentet, då färgen i det 

varma glaset virvlar runt och rör mycket på sig, medan färgen i det kalla vattnet rör sig 

långsammare och även lägger sig på botten.  
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Sockerbiten som förvinner (Molekyl) 

http://www.ur.se/Produkter/173784-Tiggy-testar-Sockerbiten-som-forsvann 

 

Beskrivning: Sockerbitar har en tendens att bara försvinna när man stoppar dem i vatten. Vad 

det beror på och hur det fungerar ska vi ta reda på i detta experiment.  

Du behöver 

 Varmt vatten  

 Kallt vatten  

 Två glas  

 Två skedar 

 Några sockerbitar 

 
 

Det här kan ni prata om innan:  

 Om man släpper ner en sockerbit i vattnet och rör om, vad händer med den då?  

 Hur smakar vattnet? vad beror det på?  

 
 

Så här gör du:  

Häll upp kallt vatten i det ena glaset och varmt vatten i det andra. Lägg ner en sockerbit i båda 

glasen utan att röra om. Observera vad som händer. Rör sedan om med skedar tills allt socker 

löst sig. Observera vilken sockerbit som löser sig upp först.  

Det här kan ni prata om efteråt: 

 Vad upptäckte ni? 

 Varför tror ni att det blev så?  

 Har ni provat att lösa upp chokladpulver i varm respektive kall mjölk? Blir det samma 

sak där?  

 
 

Det här hände:  

Sockerbiten försvinner snabbare i det varma vattnet än i det kalla. I vattnet finns det små 

vattenpluppar (vattenmolekyler) som inte går att se med blotta ögat. Det kallas för 

vattenmolekyler. Sockret består också av pluppar - sockermolekyl. För att lösa upp en 

sockerbit måste vattenmolekylerna skrapa av sockermolekylerna från sockerbiten. Eftersom 

vattenmolekyler rör sig snabbare i varmt vatten försvinner sockerbiten snabbare där. 
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Bilaga 3 – Stödpapper tillhörande 

laborationer 
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