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Abstrakt 
Syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin förståelse för 

ekologiska samband. Studien avgränsas till ett specifikt ekologiskt samband, näringskedjor. Syftet 

inbegriper också den eventuella betydelse ett annat modersmål kunde ha för en elevs sätt att uttrycka 

sig. Studien utgår från en fenomenografisk ansats och det sociokulturella perspektivet. I denna 

kvalitativa studien, som har en fenomenografisk ansats, intervjuades åtta elever i grupp. Fyra av dessa 

elever hade annat modersmål än svenska. Studien genomfördes med hjälp av ljudinspelade intervjuer 

och kompletterades med anteckningar. Resultatet resulterade i tre kategorier som representerade olika 

sätt att uttrycka sig om näringskedjor. Kategorierna var Förståelse för näringskedjor genom 

antropomorfistiskt språkbruk, Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande och 

Förståelse för näringskedjor som en helhet. När eleverna uttryckte sig genom antropomorfistiskt 

språkbruk gav de djur och växter mänsklig karaktär och det fanns en emotionell koppling till dem. 

Ett ändamålstänkande innefattar uttalanden där djuren har en överordnad roll i näringskedjan. 

Eleverna kunde också uttrycka en mer komplex innebörd av begreppet näringskedja och applicera 

det i olika sammanhang. Kategoriseringen användes som grund för att besvara den andra 

forskningsfrågan. Resultat för den andra forskningsfrågan påvisade inga större skillnader mellan hur 

elever med annat modersmål än svenska uttryckte sig om näringskedjor jämfört med de elever vars 

modersmål var svenska. Slutligen diskuteras resultaten i förhållande till naturorienterande ämnena 

och gör kopplingar till sociokulturella perspektivet.   

 

 

Nyckelord: ekologisk förståelse, yngre elever, språkbruk, modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

Först vill jag tacka min familj som stöttat och motiverat mig under denna krävande process.  

Jag vill framför allt tacka min sambo som har läst mitt arbete flertalet gånger sent på kvällarna. Jag 

vill också tacka min syster och hennes man för att de har hjälpt mig att förbättra arbetet. Min 

handledare Anna Vikström förtjänar också ett stort tack. Du har lagt ner mycket tid på mitt arbete och 

gett konstruktiv kritik som jag är väldigt tacksam över. Eleverna som deltagit i studien vill jag även 

tacka. Det hade aldrig varit möjligt att genomföra den här studien utan er. Slutligen vill jag rikta ett 

varmt tack till en klasskamrat och vän Sofia. Tack för att du har motiverat mig och gett konstruktiv 

kritik. Allt detta för att jag ska bli färdig. Nu är jag äntligen här och längtar att få gå ut i arbetslivet 

och börja jobba som lärare. 

 

Luleå, 2018 

Rebecca Larsson 
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1 Inledning 
Naturvetenskap kännetecknas av många abstrakta begrepp och processer, exempelvis näringskedjor, 

som elever ska utveckla förståelse för i skolan (Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg, 2015). För 

att kunna främja alla elevers språk och kunskapsutveckling är det viktigt att lärare har kunskap om 

hur elever kan uttrycka sin förståelse (Skolverket, 2012a). Många elever i skolan har ett annat 

modersmål än svenska och studier visar att det kan finnas svårigheter hos elever med annat 

modersmål att nå målen i grundskolan (Skolinspektionen, 2010). Skolans uppgift är att känna till var 

varje elev befinner sig i alla ämnen och med hänsyn till att det finns olika behov och individuella 

förutsättningar blir det här området relevant för forskning (Skolverket, 2017b). Den här studien 

handlar om på vilka olika sätt elever i årskurs 1–3 kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband. 

Studien avgränsades till ett specifikt ekologiskt samband, nämligen näringskedjor. Begreppet 

näringskedja beskriver exempelvis hur växter och djur är beroende av varandra (Skolverket, 2017a). 

Studien inkluderar även modersmålets betydelse för sättet att uttrycka sin förståelse. 

 

I skolan har elever olika modersmål med skiftande språklig, kulturell och social bakgrund 

(Skolverket, 2012a). Närmare var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska 

och talar uppåt 150 språk. Det finns elever som har varit bosatta i Sverige under olika lång tid. 

Forskning lyfter mångkulturella frågor som ett aktuellt och nödvändigt område att förhålla sig till i 

dagens samhälle. Under de senaste åren har forskning ökat inom området. Studier om elever med 

olika modersmål uttryckssätt inom naturvetenskapliga ämnen är dock begränsad. Hur ska lärare 

kunna ta tillvara på elevers språkliga mångfald inom naturvetenskapliga ämnena? Om alla lärare har 

en medvetenhet om elevers uttryckssätt kan de på bästa sätt möta deras olikheter, vilket leder det till 

att fler elever får möjlighet att nå de kunskapskrav som skolan ställer inom ämnet (Ibid). 

 

Anledningen till att jag valde det här ämnet var för att öka mina kunskaper inom naturvetenskap och 

utveckla min profession för att stärka elever i deras lärande och möjlighet att uttrycka sin förståelse. 

Genom den här studien vill jag få kunskap om hur elever kan uttrycka sin förståelse för ett 

naturvetenskapligt begrepp och fördjupa min kompetens inom området.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra yngre elevers sätt att uttrycka sig om ekologiska samband, 

och modersmålets eventuella betydelse när de uttrycker sig. 

 

Frågeställningar  

1. På vilka olika sätt kan yngre elever uttrycka sin förståelse för ekologiska samband?  

2. Vilken betydelse har elevens modersmål när de uttrycker sin förståelse för ekologiska samband?  
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3 Begreppsdefinition 
Med modersmål avses i den här studien det språk som elever lär sig först och som brukar användas i 

hemmet i enlighet med Kultti (2012). I studien används även begreppet annat modersmål. Kultti 

(2012) definierar annat modersmål som det språk som elever lär sig och använder utanför hemmet, 

exempelvis i skolan. Ordet ekologi används också frekvent i studien och kommer från grekiskans 

oikos som betyder hushålla och logos som betyder lära (Carlsson, 1999). 
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4 Bakgrund 
 

4.1 Naturvetenskap i lägre skolåren 
Naturvetenskap innefattar en lång rad ämnen och handlar om att beskriva och förstå samband i 

naturen (Sjøberg, 2000). I de lägre skolåren är det vanligast med biologi, fysik och kemi (Skolverket, 

2017b). Naturvetenskap spelar en central roll i skolan och kännetecknas av ett intresse att få veta mer 

om sig själv och sin omvärld (ibid). I skolan är det viktigt med naturvetenskapliga kunskaper för att 

kunna leva i en komplex omvärld, ett demokratiskt samhälle samt för att kunna påverka i framtiden 

(Areskoug et al., 2015, Skolverket, 2017b).  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017b) i fortsättningen kallad 

(LGR17) finns kursplaner i biologi, fysik, kemi och teknik. För årskurs 1–3 utgör kursplanen i 

naturorientering (NO) en gemensam kursplan för dessa ämnen. I lägre skolåren ska elever få uppleva 

konkreta händelser och lära sig att förstå grundläggande fenomen, exempelvis näringskedjor 

(Areskoug et al., 2015). För att behålla elevers nyfikenhet och fascination för fenomen i omvärlden 

bör de behandlas på en grundläggande nivå. Dock är det viktigt att utmana elevers kunskaper i och 

om naturvetenskap och använda språket som ett verktyg för lärandet (ibid). Helldén (2013) styrker 

att språket är ett väsentligt redskap för tanken och menar att naturvetenskap i lägre skolåren bör 

grundas på elevers utgångslägen.  

 

För att kunna förstå hur elever uttrycker sig är det betydelsefullt att lärare utgår från barns perspektiv. 

Att utgå från barns perspektiv innebär att försöka förstå hur varje barn uppfattar exempelvis ett 

naturvetenskapligt fenomen och se relationen mellan barnet och det som ska läras (Elm Fristorp, 

2012). I lägre skolåren är det därför viktigt att lärare är lyhörda för hur elever uttrycker sig och kan 

ta tillvara på barns perspektiv (Ibid.). 

 

4.2 Elevers förståelse för naturvetenskap 
Enligt Skolverket (2017b) ska naturvetenskap i skolan skapa en helhet genom kunskapsformerna 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I läroplanen står det att eleverna ska utveckla sin 

förståelse, samtidigt finns det inte någon definition av förståelse i läroplanen utan det lämnas till 

skolans ansvar att tolka. Enligt Carlsson (1999) är det viktigt att reda ut vad som menas med förståelse 

innan det går att redogöra för något annat. I skolan används förståelse alltför ofta utan kunskap om 

vad det innebär (Carlsson, 1999). Marton och Booth (2000) beskriver förståelse som att erfara, 

urskilja och relatera till ett sammanhang. Att kunna erfara något mer komplext kopplas till att vara 

medveten om flera delar eller aspekter av helheten. Även Nationalencyklopedin (2018a) beskriver att 
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förståelse innebär att vara kunnig i hur något fungerar och därmed kunna hantera det. Genom att 

koppla ihop Marton och Booth (2000) och Nationalencyklopedin (2018a) definitioner innebär 

förståelse att kunna se ett mönster och tillämpa kunskaper om naturvetenskap i olika sammanhang. 

 

Siraj-Blatchford (2001) använder begreppet emergent science för att diskutera yngre elevers lärande 

i naturvetenskap. Emergent science kan översättas till begynnande naturvetenskap eller 

naturvetenskap i tillblivelse (Thulin, 2011; Caiman, 2015). Begreppet emergent science innebär att 

lära sig om naturvetenskapliga processer eftersom det kan gynna förståelseutveckling inom 

naturvetenskap (Siraj-Blatchford, 2001). Det är därför viktigt att introducera naturvetenskapliga 

processer och inte enbart fokusera på exempelvis faktakunskaper (Siraj-Blatchford, 2001). Magntorn 

(2007) har utvecklat definitionen av emergent science genom att lyfta fram begreppet reading nature. 

Thulin (2011) skriver att reading nature innebär förmågan att läsa naturen, exempelvis kunna känna 

igen varelser och beskriva deras egenskaper. Det är betydelsefullt att elever får utveckla sin 

naturvetenskapliga förståelse eftersom det i förlängningen kan leda till ett lärande för hållbar 

utveckling och utveckling av handlingsberedskap (Thulin, 2011).  

 

4.3 Ekologiska samband    
Ekologi har länge varit ett allmängiltigt begrepp som står för samspelet i naturen (Magntorn, 2007). 

Under en lång period har ekologin kännetecknats av att sortera växter och djur men i takt med att 

människan blev intresserad av miljön uppstod ett behov av att få veta mer om naturen och dess 

funktion. Genom att skaffa sig ökade kunskaper om naturen fick människor en möjlighet att värna 

om naturen. Det är därför viktigt att människor har en viss ekologisk insikt (ibid). 

 

Ekologiska samband är en komplicerad del av naturvetenskapen och studeras oftast inom ett 

avgränsat område av naturen i ett så kallat ekosystem (Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström, 

2015). Ett ekosystem är komplicerat eftersom det involverar allt levande, (biotiska faktorer) som alla 

växter och djur, inom ett begränsat område. Ett ekosystem involverar dessutom allt icke levande 

(abiotiska faktorer) som till exempel mark, luft och stenar. Genom att undersöka ekosystem och 

upptäcka likheter och skillnader mellan dem kan människor få en viss ekologisk insikt (ibid). Inom 

naturvetenskap benämns sådana insikter som bärande idéer (Areskoug et al., 2015). Ett exempel på 

en bärande idé är att liv är uppbyggt av celler och har ämnesomsättning. En annan bärande idé är att 

energi är oförstörbart och varken kan uppstå eller försvinna utan enbart omvandlas i olika former och 

bli utspridd i omgivningen. Dessa bärande idéer är viktiga eftersom det i naturen sker ett samspel 

mellan levande varelser och omgivningen (ibid). Helldén et al (2015) betonar dock att det kan vara 

viktigare att skaffa sig djupare kunskaper om något samspel för att tillslut kunna utveckla förståelse 
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för ytterligare samspel i naturen. ”Det kan uttryckas som att det kan vara bättre att kunna mycket om 

lite, än lite om mycket” (Helldén et al., 2015, s.126). För att ekologiska samband ska bli mer 

begripliga har förenklade modeller skapats och ett exempel på en sådan modell är näringskedjan 

(Areskoug et al., 2015). 

 

En näringskedja beskriver hur energi vandrar mellan växter och djur i naturen. I alla näringskedjor 

finns tre huvudnivåer; producenter, konsumenter och nedbrytare (Andersson, 2001; Areskoug et al., 

2015). Växterna är första steget i näringskedjan och utgör basen eftersom de via fotosyntesen kan 

omvandla ett antal molekyler av koldioxid och vatten till glukos och syre med hjälp av energi från 

solljus. Växterna kallas för producenter eftersom allt på jorden är beroende av dem. Växtätare och 

köttätare definieras som konsumenter på grund av att de äter andra organismer för att få energi och 

byggnadsmaterial (se exempelvis figur 1). När växter och djur dör tas de i sin tur om hand av 

nedbrytare som svampar, bakterier och andra mikroorganismer vars roll är att frigöra ämnen som 

återigen används av naturens producenter. Förståelse för näringskedjor kan i sin tur underlätta 

förståelsen för andra fenomen som till exempel fotosyntes, kretslopp och nedbrytningsprocess. 

Genom att förstå sådana abstrakta begrepp ökar det möjligheten att i ett vidare perspektiv kunna förstå 

exempelvis innebörden av hållbar utveckling (ibid). 

  

Figur 1. Exempel på en näringskedja (Areskoug et al., 2013, s.149). 

 

4.4 Olika sätt att uttrycka sig  
Alla individer har ett unikt sätt att uttrycka sig på både i tal, skrift och med sitt kroppsspråk. Den 

främsta faktorn som påverkar hur elever väljer att uttrycka sig beror på deras bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2017b). Det finns många olika sätt att uttrycka sig 

vilket speglas i människors identitet, grupptillhörighet och social status (Skolverket, 2012a). Enligt 

Skolverket (2017b) är därför identitet, språk och lärande nära relaterade till varandra. För att elever 
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ska få tilltro till sin språkliga förmåga i skolan är det viktigt att de får möjlighet att kommunicera 

genom olika uttrycksformer, till exempel läsa, samtala och skriva. Genom olika uttrycksformer ska 

eleverna få pröva, utveckla och uppleva känslor och stämningar. Det kan vara till exempel dans, 

drama, rytmik, musicerande och skapande i text, bild och form. Skolverket betonar särskilt att 

skapande arbete och lek är viktiga uttrycksformer (ibid).  

 

Forskning lyfter fram vardagsspråk respektive skolspråk som viktiga förutsättningar för elevers 

förståelse i naturvetenskap (Skolverket, 2012a). Vardagsspråket kan förklaras som det språk elever 

använder i vardagliga situationer, exempelvis lek med kompisar. Vardagsspråket utvecklas spontant 

och muntligt i olika situationer när elever får uppleva något, exempelvis under samtal och reflektion. 

Skolverket poängterar att alla elever, oavsett språklig och socioekonomisk bakgrund, bör lära sig att 

använda det språkbruk som finns i skolan, det vill säga skolspråket (ibid). Med skolspråk menas det 

språk och kunskapsrelaterade kunskaper med utgångspunkt i både det skrivna språket, som eleverna 

möter i exempelvis läroböcker, men också i formella situationer (Slotte-Lüttge & Liselott Forsman, 

2013). Skolspråket utvecklas genom att elever lär sig att benämna olika fenomen och bearbeta dem i 

undervisningen med hjälp av olika uttrycksformer (Skolverket, 2012a). Exempel på begrepp som hör 

till skolspråket är näringskedjor, fotosyntes och nedbrytning. Att kunna förstå innebörden hos sådana 

begrepp är krävande och relevant för att kunna anpassa sig till olika mottagare och sammanhang 

(Hyltenstam, 2007; Skolverket, 2012a).  

 

4.5 Modersmålets roll för lärandet   
Att den svenska skolan har blivit mer mångkulturell är en självklarhet idag, skolan har blivit både 

etniskt och språkligt mer heterogen (Skolverket, 2012a). Språkets roll har därför uppmärksammats 

allt mer både i skolan och samhället. I genomsnitt har ungefär 20 % av eleverna i grundskolan ett 

annat modersmål än svenska och ca 150 olika modersmål är representerade i den svenska skolan idag 

(Skolverket, 2012a). Enligt Skolinspektionen (2010) framgår det att många lärare inte har tillräckligt 

med kunskaper för att möta den här språkliga mångfalden i skolan, vilket leder till att undervisningen 

sällan baseras på elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. Skolinspektionen (2010) beskriver att 

det som var relevant för språklärare, särskilt svensklärare och lärare i svenska som andraspråk, idag 

är viktigt för alla verksamma i skolan. Enligt Skolverket (2012a) är den nationella forskningen om 

hur elever med annat modersmål än svenska, förstår olika ämnen, begränsad. Skolverket skriver att 

både skolan och samhället ofta utgår från att elever med annat modersmål ska lära sig svenska och 

inte ägna sig åt studier i sitt modersmål. Det här på grund av att modersmålet kan hindra utvecklingen 

av det svenska språket. Däremot finns det ingen forskning som stödjer att kunskaper i olika språk 

skulle vara ett hinder, varken för individer eller samhället. Dock finns det en del forskning som visar 
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att ett välutvecklat modersmål främjar lärandeprocessen i andra språk. Det är därför inte ett hinder att 

lära sig olika språk utan snarare en resurs. Dock tar det tid att utveckla ett språk som fungerar i olika 

sammanhang (ibid). Att ha kunskap om på vilka olika sätt elever uttrycker sin förståelse inom olika 

ämnen är därför viktigt för att kunna bemöta och förbereda dem för att leva och verka i samhället 

(Skolverket, 2017b). Skollagen (2010:800) skriver att grundskolan ska även syfta till att alla elever 

inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Det är därför viktigt att främja alla elevers utveckling 

och lärande i naturvetenskap samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2017b).   

 

För att kunna möta elever med olika modersmål är det viktigt att ta hänsyn till språkliga, kulturella, 

sociala faktorer och hur länge de varit bosatta i landet oavsett ämne i skolan (Skolverket, 2012a). 

Elever lär sig modersmålet i hemmet och det andra språket lär de sig ofta i förskolan, skolan eller i 

andra sammanhang (Kutti, 2012). För elever med annat modersmål är det viktigt att de får möjlighet 

att fortsätta sin kunskapsutveckling på modersmålet parallellt med att de lär sig skolspråket 

(Skolverket, 2012a). Utgångspunkten bör vara att alla elevers tidigare erfarenheter och kunskaper kan 

vara olika. Att elever med annat modersmål har skiftande bakgrund och kunskaper bör därför ses som 

en tillgång. Genom att utgå från elevers förförståelse kan det bidra till att stödja deras språk- och 

kunskapsutveckling. Som lärare är det därför viktigt att vara medveten om och ha kunskap om alla 

elevers språk- och kunskapsutveckling i naturvetenskap för att kunna främja deras förståelse (ibid). 

 

4.6 Språkets betydelse i naturvetenskap 
Det finns en mängd ord och begrepp som används inom naturvetenskap (Skolverket, 2012b). 

Exempel på ett sådant begrepp kan vara nedbrytning. Detta begrepp har en betydelse i 

naturvetenskapligt sammanhang och en annan i ett vardagligt sammanhang (Skolverket, 2012b). 

Även ord har olika betydelser, exempelvis blomma kan betyda något som plockas till buketter hos en 

elev medan ordet blomma kan betyda något annat i ett naturvetenskapligt sammanhang, exempelvis 

ett förökningsorgan med ståndare och pistiller (Helldén et al., 2015). Areskoug et al (2015) menar att 

det naturvetenskapliga språket kan vara utmanade för elever på olika sätt. Elever kan vara i behov av 

hjälp från exempelvis en lärare eller skolkamrat för att kunna förstå innebörden hos ord och begrepp 

och använda dem i olika sammanhang (ibid.) Vikström (2008) och Skolverket (2012) poängterar att 

det är viktigt att elever får möjlighet att se skillnad mellan vardagligt och naturvetenskapligt språk 

och kommunicera inom båda områdena.  

 

Lemke (1990) använder begreppen tala naturvetenskap (taking science) och göra naturvetenskap 

(doing science). Begreppet doing science handlar om att få använda språket som ett verktyg till 

kommunikation när människan gör något. Taking science handlar om att få uttrycka sig om 
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naturvetenskap och dela sina erfarenheter med andra människor. I skolan är det väsentligt att elever 

får använda språket i naturvetenskap och uttrycka sig om naturvetenskap när de tillämpar olika 

uttrycksformer (ibid.)  

 

För att elever ska kunna förstå komplexa och abstrakta processer på ett enklare sätt används ofta 

metaforer, det vill säga bildliga liknelser (Helldén et al., 2015). Naturvetenskapliga modeller, 

exempelvis näringspyramiden, är exempel på en metafor som används inom naturvetenskap, även om 

det inte finns näringspyramider i skogen (Helldén et al., 2015). Metaforer har samtidigt kritiserats 

och kan hindra elevers förståelse för fenomen i omvärlden (Skolverket, 2012a). Metaforer kan också 

hjälpa elever att förstå fenomen som inte kan betraktas och fungera för att underlätta till exempel 

upplevelser, abstrakta begrepp och funktioner (Stålhammar, 1997). Zohar och Ginossar (1998) 

skriver att metaforer kan vara till hjälp för elevers begreppsförståelse och ge en personlig koppling 

till dem. Vikström (2005) styrker att metaforer kan fungera som konkretisering av abstrakta 

naturvetenskapliga begrepp men behöver också betraktas kritiskt. Det här bidrar till att lärare behöver 

tydliggöra för elever att såväl metaforer som naturvetenskapliga modeller har sina begräsningar. 

Elever bör därför få använda metaforer i relation till naturvetenskapliga begrepp (ibid.)  

 

4.7 Elevers sätt att uttrycka sig om ekologiska samband 
Elever kan uttrycka sig om ekologiska samband på olika sätt. Det är vanligt att elever använder sig 

av teleologiska förklaringsmodeller när de ska uttrycka sig om ekologiska samband (Helldén, 2013). 

Ett sådant språkbruk innebär att elever vill se ett ändamål med allting som sker, som exempelvis att 

blommor är vackra för människans skull. I de lägre skolåren är det även vanligt att elever använder 

ett antropomorfistiskt språkbruk när de ska beskriva ekologiska samband. Antropomorfistiskt 

språkbruk innebär att ge djur och växter mänskliga egenskaper, exempelvis att vissa växter eller djur 

tycker om en viss naturtyp (ibid). 

  

Thulin (2006) studie grundas på hur lärare i samtal med elever kan uttrycka sig om ekologiska 

samband. I Thulins studie deltog både elever och lärare där de blev videofilmade och observerade 

under en tvåmånadersperiod. Under ett antal tillfällen undersökte eleverna exempelvis näringskedjan 

för gråsuggor. Studien visade att elever ofta använder vardagsspråket och tar hjälp av 

antropomorfistiskt uttryckssätt för att beskriva ekologiska samband, exempelvis näringskedjor. 

Eleverna använde antropomorfistiskt språkbruk för att beskriva djurs villkor som till exempel att de 

leker, sover eller äter. Resultaten visade att elever inte väljer ett antropomorfistiskt språkbruk själva, 

utan de utgår snarare från sina egna erfarenheter för att utveckla förståelse för sin omvärld.  Studien 

visade däremot att när eleverna använde sig av antropomorfistiskt språkbruk var det främst lärarna 
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som introducerat ett sådant språkbruk. Thulin menade att det är viktigt att lärare kan sätta de 

vardagliga begreppen i relation till de naturvetenskapliga, för att kunna utveckla elevers förståelse 

för ekologiska samband. Resultatet visade studien att lärare kunde rikta elevers uppmärksamhet mot 

ekologiska samband men att det förutsatte att de själva hade kunskaper inom området. Det finns 

samtidigt risker med att använda antropomorfistiskt språk eftersom det kan leda till att ekologiska 

samband inte framträder lika tydligt (Thulin, 2006; Thulin, 2011).   

 

Gallegos, Jerezano & Flores (1994, refererat i Andersson, 2001) har undersökt hur elever i åldern 9-

12 uttryckt sig om näringskedjor. Efter några lektioners undervisning i ämnet intervjuades eleverna 

med hjälp av bilder. Resultatet visade att eleverna ofta uttryckte sig om näringskedjor som en sekvens 

av händelser snarare än av flöde av energi och föda. Andersson skriver att den här förståelsen av 

näringskedjor kännetecknas av ett vardagstänkande. Det naturvetenskapliga tänkandet om 

näringskedjor kännetecknas av att se både flöde av energi och föda samt förståelse för att djur är totalt 

beroende av växter (ibid). När det gäller abstrakta fenomen är det därför viktigt att ha ett 

kretsloppstänkande, vilket kan innebära att förstå vilken roll växter och djur har som producenter, 

konsumenter och nedbrytare i en näringskedja (Helldén, 2013).  

 

Helldén (1994) har i en longitudinell studie undersökt hur elevers förståelse för ekologiska samband 

förändras under skolåren. Resultatet visade att ett fåtal elever kunde i slutet av årskurs två beskriva 

hur ämnen omvandlas i en näringskedja och förklara att växter producerar syre. Resultatet visade 

även att det fanns en svårighet för elever i alla åldrar att uttrycka sig om ekologiska samband. 

Forskning inom det här området är därför viktigt då de elever som tidigt får stimulerande erfarenheter 

i naturvetenskap kan få grundläggande kunskaper som de kan använda i framtiden (Helldén, 1994; 

Helldén, 2013). 

 

4.8 Förankring i styrdokument 
I LGR17 för årskurs 1-3 har ämnena fysik, kemi och biologi samma centrala innehåll och 

kunskapskrav (Skolverket, 2017b). I centrala innehållet står det specifikt om ekologiska samband att 

elever ska kunna beskriva enkla näringskedjor som beskriver samband mellan varelser i naturen. I 

kunskapskraven för årskurs 1–3 står det explicit uttryckt att elever ska, i slutet av årskurs 3 “kunna 

göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika 

egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor” 

(Skolverket, 2017b, s.10). I kunskapskraven står det också att elever ska kunna beskriva och ge 

exempel på enkla ekologiska samband utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön. 

Begreppet närmiljö kan i sin tur definieras som den miljö som är närmast eleverna ur praktisk eller 
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estetisk synvinkel (Nationalencyklopedin, 2018b). Det innebär miljön som elever befinner sig i till 

vardags. Syftet med att lära sig om ekologiska samband i årskurs 1–3 är för att kunna kommunicera, 

ta ställning och kritiskt granska frågor som berör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet 

(Skolverket, 2017a). Det är även viktigt med kunskaper om ekologiska samband för att kunna 

”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället” (Skolverket, 2017a, s.8). I LGR17 står det även att elever 

ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga i naturvetenskap, såväl som få möjlighet att 

använda sin språkliga förmåga i naturvetenskap genom olika uttrycksformer (Skolverket, 2017b).    

 

4.9 Teoretisk förankring 
Den här studien ska synliggöra hur yngre elever kan uttrycka sin förståelse för ekologiska samband. 

För att forma min teoretiska utgångspunkt har jag i studien valt att ta hjälp av både det sociokulturella 

perspektivet och fenomenografin. Det sociokulturella perspektivets grundare är Lev Vygotskij som 

vars tankar om lärande och utveckling blivit betydelsefulla. Enligt Vygotskij sker lärande och 

utveckling i samspel med andra (Säljö, 2015). Vygotskij har förklarat att elever, genom 

kommunikation och interaktion, kan förstå ett begrepp på ett övergripande sätt (Vygotskij 1999, 

refererat i Vikström 2005). Genom språklig kommunikation kan en vuxen, exempelvis en lärare, styra 

vilken väg som förståelsen ska ta, men kan i sin tur inte överföra sitt tankesätt till elever.  

Vygotskij menade att vardagliga begrepp utvecklas nerifrån och upp från konkreta erfarenheter och 

iakttagelser medan vetenskapliga begrepp i undervisning utvecklas i motsatt riktning. De vardagliga 

begreppen utgör på så sätt en viktig utgångspunkt för vetenskapliga begrepp. Dock är det viktigt att 

elever lär sig de vetenskapliga begreppens funktion eftersom det kan leda till att vetenskapliga 

begrepp blir tydligare för elever (Ibid). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. För att kunna förstå och tolka 

sin omgivning har människor skapat sig redskap, både fysiska och språkliga (Säljö, 2014). Dessa 

redskap kallas för mediering och är framvuxna ur kulturen (Säljö, 2014). För att hjälpa människor i 

situationer som de använder eller är beroende av, används fysiska redskap, exempelvis en spade eller 

ett tangentbord (Säljö,2012). Språkliga redskap har utvecklats för att världen ska bli förståelig och 

meningsfull för människor (Ibid). Språkliga redskap är både verbala och icke verbala och består av 

symboler och tecken, exempelvis bokstäver eller siffror (Säljö, 2015). Vygotskij menade att språket, 

både det verbala och det skrivna, är viktigt som medierande redskap, eftersom det är genom 

kommunikation med andra människor som det är möjligt att uttrycka sig och förstå världen (Säljö, 

2012). För att använda fysiska redskap behöver människor ha kunskaper om hur de ska användas, 

vilket de får med hjälp av de språkliga redskapen. De språkliga och fysiska redskapen blir därför 
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samverkande (ibid). Både språkliga och fysiska redskap är centrala i den här studien och fungerar 

som medierande redskap när eleverna ska uttrycka sig om näringskedjor.  

 

Studien har också som utgångspunkt, den fenomenografiska forskningsansatsen. Enligt Marton och 

Booth (2000) är fenomenografin en ansats för att identifiera, formulera och hantera olika 

forskningsfrågor. Kroksmark (2007) skriver att fenomenografin med fördel kan användas för att nå 

kunskap om lärande och utveckling. Fenomenografin anpassar sig i sin tur till en föränderlig 

verklighet och olika innehåll och kan ta hjälp av olika teoretiska utgångspunkter (ibid). I denna studie 

fungerar fenomenografin som ett sätt att öka förståelsen för elevers olika uttryckssätt, samt som 

analytiskt verktyg i metoden.   

 

Marton och Booth (2000) skriver att lärande och utveckling sker mellan individer och deras omvärld 

vilket är centralt inom fenomenografin. Det leder till att kunskap blir både individuell och kollektiv. 

Inom fenomenografin finns endast en värld som människan deltar i och tidigare erfarenheter har 

betydelse för hur en individ uppfattar världen vilket innebär ett icke-dualistiskt perspektiv på 

människan och världen. Inom fenomenografin finns något som kallas för första- och andra ordningens 

perspektiv. Det finns påståenden om världen, fenomen och situationer som i första ordningens 

perspektiv tas för givet av människor, exempelvis matematiker söker korrekta svar, korrekta tal eller 

enheter. I första ordningens perspektiv kontrolleras beskrivningar och svaren mot en regel och 

människors olika sätt att förstå något blir inte essentiellt. I andra ordningens perspektiv ligger fokus 

på att analysera hur människor förstår världen, fenomen och situationer. Det är människors uttalanden 

om ett fenomen som är intressant och sådana uttalanden bör ej ses som rätt eller fel (ibid).  

 

En fenomenografisk studie har som fokus att identifiera uppfattningar och beskriva variationen i 

människors olika sätt att erfara världen (Starrin och Svensson, 1994). När urvalet av personer som 

ska ingå i en fenomenografisk studie görs, är det därför viktigt att skapa möjligheter som bidrar till 

variation i hur människor förstår ett fenomen. Fenomenografin har inte som syfte att generalisera 

resultat till en hel population och inte heller om att synliggöra hur stor andel av en population som 

har förståelse för ett fenomen. Fenomenografin kännetecknas av att identifiera variationen i sätt att 

förstå ett fenomen som gäller för en viss population (ibid). 

 

När en fenomenografisk analys utförs, sker det i olika steg (se figur 2). I det första steget ska forskare 

läsa igenom det utskrivna datamaterialet, vanligen i form av intervjutranskript flertalet gånger (Starrin 

och Svensson, 1994). I den första analysen söker forskare efter relevanta uttalanden i syftet att kunna 

avtäcka kvalitativa skillnader i människors sätt att förstå ett särskilt fenomen. Det är inte 
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genomläsningen i sig som bidrar till att forskare får studiens resultat. Utan det sker när det finns en 

förtrogenhet till datamaterialet och då brukar mönster i form av skillnader och likheter i uttalanden 

framträda. I det andra steget av analysen ska forskare på ett mera systematiskt och konkret sätt försöka 

hitta skillnader och likheter i undersökningspersonernas uttalanden. Ett systematiskt och korrekt 

arbetssätt kan ske genom att deltagarnas uttalanden jämförs mot varandra. När uttalandena ses i 

förhållande till varandra, kan skillnader och likheter träda fram mer eller mindre tydligt. När alla 

uttalanden analyseras färdigt är syftet främst att förstå delarna i relation till helheten. Det innebär att 

allt som sagts under intervjun inte kommer att vara relevant, vilket bidrar till att analysarbetet i 

fenomenografin har ett selektivt inslag. Ett selektivt inslag betyder att sådant som inte berör 

fenomenet kan sorteras bort. Forskare bör också läsa materialet flertalet gånger för att garantera att 

det finns tillräckligt med information att analysera. När forskare har läst materialet flera gånger brukar 

det leda till en mättnadseffekt i analysarbetet. Det innebär att nya tolkningar av innehållet i 

deltagarnas uttalanden inte bör framträda. I ett tredje steg kategoriseras deltagarnas uttalanden i 

beskrivningskategorier. Dessa kategorier ska vara relevanta i förhållande till det studien ska belysa. 

Kategorierna bör även skilja sig från varandra på så sätt att de inte får vara för lika varandra eller 

motsvara något tidigare uttalande. Vidare bör kategorierna även ha en logisk relation till varandra, 

och relationen är ofta hierarkisk. Det som kännetecknar varje kategori är en eller flera specifika 

aspekter av det undersökta fenomenet. Kategorierna representerar de olika sätt ett fenomen kan 

förstås på en kollektiv nivå. Dessa kategorier brukar generellt vara stabila men människor kan 

uttrycka förståelse inom olika kategorier och se på ett fenomen på olika sätt i olika situationer och 

vid olika tidpunkter. Kategorierna representerar med andra ord vad en möjlig individ, exempelvis vad 

en elev i skolan skulle kunna uttrycka.  I det sista och fjärde steget sker en sammanställning av 

beskrivningskategorierna som kallas för det totala utfallsrummet. Det här utfallsrummet är resultatet 

i en fenomenografisk studie och ett kriterium för ett fenomenografisk utfallsrum är en tydlig relation 

till studiens fenomen (ibid). 

 

Utfallsrummet kan användas för en djupare analys av hur uppfattningar förhåller sig till varandra 

(Starrin och Svensson, 1994). Det kan i sin tur medföra olika kategorisystem. Sådana kategorisystem 

brukar vara olika i förhållande till varandra i särskilt två avseenden, antingen kan de enskilda 

uppfattningarna i ett kategorisystem behandlas som jämbördiga i förhållande till varandra eller 

rangordnas. Om uppfattningarna ska rangordnas bör det ske i förhållande till ett yttre kriterium, 

exempelvis i relation till aktuell forskning eller ett utbildningsmål. Det andra sättet är att se 

uppfattningarna som mer eller mindre omfattande inom samma kategori system, vilket leder till att 

analysen sker baserat på ett inre kriterium, exempelvis där uppfattningar utgör varandras 

förutsättningar (ibid.).  
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Figur 2. Arbetsgången i den fenomenografiska forskningsansatsen (Alexandersson, 1994. s.73). 

 

Att studera elevers förståelse är komplext och kan inte grundas inom tolkning för ett enda perspektiv 

(Williams, 2001). Genom att använda både fenomenografin och det sociokulturella perspektivet som 

teoretisk grund kan det vara möjligt att få en mer nyanserad bild av elevernas förståelse i den här 

studien. Den fenomenografiska analysen har använts för att kategorisera uttalanden om 

näringskedjor. I den här studien har även det sociokulturella perspektivet gett inspiration. Det 

sociokulturella perspektivet kan fungera som teoretisk grund när studien grundas på språk och 

interaktion (Säljö, 2015). Vidare kan det sociokulturella perspektivet underlätta vid reflektion under 

studiens genomförande och för att kunna diskutera resultatet ur ett kritiskt perspektiv (Vikström, 

2005).  
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5 Metod 
Syftet med studien var att synliggöra hur yngre elever kan uttrycka sig om ekologiska samband. 

Studien avgränsades till ett specifikt ekologiskt samband, näringskedjor. Studien har strävat efter att 

beskriva variationen i elevers tankesätt om näringskedjor och tillämpat andra ordningens perspektiv, 

vilket är centralt inom fenomenografin (Marton och Booth, 2000). Studien utgick från kvalitativa 

gruppsamtal med totalt åtta elever, varav fyra med annat modersmål än svenska. Intervjuerna skedde 

som ett samtal för att det skulle upplevas naturligt både för mig och eleverna (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2000). För att leda elevernas uppmärksamhet mot det specifika innehållet, det 

vill säga näringskedjor, var det viktigt att utgå från ett strukturerat samtal. Ett strukturerat samtal 

innebär själva strukturen på frågorna och samtalets innehåll (Doverborg och Pramling Samuelsson, 

2000). Ett strukturerat samtal kan beskrivas som själva utgångspunkten i intervjun och syftar till att 

synliggöra människors tankar om fenomen i världen (Ibid.). I följande avsnitt beskrivs den valda 

metoden och studiens utförande mer detaljerat.  

 

5.1 Kvalitativa gruppsamtal  
För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod används för att 

nå insikt om fenomen som gäller personer och situationer i deras sociala verklighet (Dalen, 2008). 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att öka förståelse för 

undersökningspersonernas synvinkel och därmed deras erfarenheter av världen. Dalen (2008) 

uttrycker det som ”att få insikt i informanternas livsvärld” (s.11). Detta ligger i linje med målet i 

denna studie som var att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin förståelse för 

ekologiska samband, samt modersmålet eventuella betydelse när de uttrycker sig.  

 

Inom fenomenografisk ansats, där variationen söks i deltagarnas uttalanden, är intervju vanligast som 

datainsamlingsmetod. Under intervjun ska forskare inte avgöra om deltagarna kan ge ett rätt eller fel 

svar utan de ska själva få definiera, behandla och avgränsa ett fenomen utifrån sin kunskap (Starrin 

och Svensson, 1994). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att gruppsamtal lämpar sig 

om elever ska få möjlighet att utveckla sina och varandras tankar. Gruppsamtal blev därför lämpligt 

som datainsamlingsmetod i min studie. 

 

5.2 Urval 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna var det lämpligt att använda ett subjektivt urval 

(Denscombe, 2016). Principen vid subjektivt urval kännetecknas av att rikta in sig på ett relativt litet 

antal personer som avsiktligt valts ut för den specifika studien (Ibid.). Jag valde därför ut en liten 

elevgrupp som var lämplig för studien. Jag är även bekant för eleverna från tidigare möten vilket kan 
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skapa bättre förutsättningar till samtal (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2012). Studien har 

genomförts i en grundskola med elever i en klass som är åldersintegrerad. Det var elever från årskurs 

2–3, samtliga hade förkunskaper om näringskedjor. I studien deltog totalt åtta elever varav fyra elever 

med annat modersmål än svenska. För att försäkra elevernas anonymitet är deras namn fingerade i 

min studie.  

 

Trost (2010) skriver att kvalitativa studier inte brukar generalisera resultat vilket också varit 

utgångspunkten i min studie. Målet var inte att uttala sig generellt om hur något är eller borde vara, 

utan att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sig om näringskedjor. Ett mål var 

även att undersöka den eventuella betydelse en elevs modersmål kan ha för deras sätt att uttrycka sig. 

Denscome (2016) hävdar att ett subjektivt urval lämpar sig om forskare försöker hitta en särskild 

kategori av respondenter. Ett subjektivt urval lämpade sig därför i den här studien eftersom jag sökte 

efter en specifik elevgrupps uppfattningar om näringskedjor.  

 

5.3 Att intervjua yngre elever 
Skolinspektionen (2009) beskriver att elever är kompetenta, självständiga och medskapare av världen 

på samma sätt som vuxna. Det finns dock vissa faktorer att ta hänsyn till under intervjuer med elever. 

Under intervjustudier är det värdefullt att försöka skapa en positiv stämning mellan forskaren och 

eleverna som ska delta (Ibid.). En god atmosfär skapas genom att intervjuaren berättar för eleverna 

om samtalets innehåll och syftet med studien. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar 

att det också är viktigt att visa respekt för elever och deras känslor under hela processen. Det är också 

viktigt att hålla ögonkontakt med eleverna och vara uppmärksam på kroppsspråk under hela intervjun. 

Att inte stressa eleverna att svara på ett specifikt sätt är också viktigt och om elever inte vill svara på 

en särskild fråga, ska forskare respektera det. Anledningar till att elever inte vill svara på en särskild 

fråga kan vara att de inte uppfattar frågan eller upplever det som känsligt. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att till exempel långa, ledande eller invecklade frågor bör undvikas under intervjuer 

med särskilt yngre elever. Många elever försöker också hitta vad forskare vill ta reda på och därför 

bör fokus vara på elevernas uttalanden oavsett om det är rätt eller fel (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 2000). Tidpunkten kan också påverka intervjuer med elever eftersom det finns mer eller 

mindre lämpliga tillfällen under dagen. Även längden på intervjun spelar roll och beror på elevers 

ålder och mognad. Hur länge intervjun kan pågå beror också på vilket material som forskare har med 

sig och ifall det intresserar eleverna. Exempel på material som forskare kan ha med sig är bilder eller 

leksaker. Genom att använda olika material som hjälpmedel kan det bidra till att bättre nå elevers 

förståelse för ett visst fenomen. Sådana hjälpmedel kan även hjälpa elever att leva sig in i samtalet 
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under intervjutillfället (ibid). ”Ju yngre barnet är, desto mer underlättas intervjun, om man har konkret 

material framför barnet” (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000 s. 36). 

  

5.4 Genomförande 
Under mitt datainsamlingstillfälle har jag använt ljudinspelning och kompletterat med anteckningar 

under arbetets gång. Samtliga elever deltog i studien som genomfördes i den ordning som beskrivs 

nedan. 

 

För att försöka skapa ett optimalt resultat planerades gruppindelning i samråd med klasslärare. 

Respektive samtalsgrupp innehöll både pojkar och flickor och båda samtalen genomfördes under 

samma dag. Eleverna delades in i två grupper, fyra i varje grupp. Det gjorde jag för att minimera 

risken till problematik med att kunna urskilja individerna (Trost, 2010). Respektive gruppsamtal 

inleddes med en kort presentation gällande syftet, att det är frivilligt att delta och att all ljudinspelning 

kommer att raderas efter studien är klar. Under gruppsamtalen hade jag en låg profil för att inte styra 

samtalet för mycket. Jag har dock styrt samtalet med öppna frågor och ställt följdfrågor. Dessa 

följdfrågor ställdes för att få mer detaljerade svar från varje elev och ökad kunskap om deras 

förståelse. Trost (2010) poängterar att en intervjuguide ska innehålla ett lagom antal frågor. I den här 

studien skapades därför en intervjuguide som stöd till mig då jag saknar erfarenheter av att intervjua 

andra människor (se bilaga 1). Trost (2010) poängterar att det är viktigt att miljön är ostörd och att 

den upplevs vara naturlig för samtliga deltagare. Respektive gruppsamtal skedde därför i en 

fritidslokal som eleverna brukar vara i under skoldagen. Under samtalen satt vi vid ett runt bord för 

att kunna ha ögonkontakt med varandra. En diktafon placerades på bordet och har i samråd med 

eleverna startat och stoppats. Som samtalsledare hade jag rollen att fördela talutrymme mellan 

eleverna och ge alla chans att komma till tals (Bell & Waters, 2016). Min roll som samtalsledare blev 

också att försöka skapa en trygg stämning för att gruppsamtalen skulle upplevas naturligt (ibid.). 

  

Som hjälpmedel har ett konkret material använts under gruppsamtalen. I första steg tog jag fram en 

bärbar dator. Efter det ställdes första frågan i samband med att en kortfilm visades utan ljud. 

Kortfilmen heter leva tillsammans i naturen och kommer från (https://www.filmochskola.se). Filmen 

berörde fotosyntes och hur näringskedjor kan se ut, exempelvis i vatten från växter till fiskar och 

fåglar. Efter filmvisningen tog jag bort datorn. Samtalen fortsatte med att jag plockade fram leksaker 

(se figur 3). Leksakerna användes på så sätt att eleverna skulle ordna dem efter vem som äter vem. 

Sedan fick eleverna uttrycka sig fritt om detta. Efter en stund tog jag och eleverna bort sakerna från 

https://www.filmochskola.se/
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bordet för att kunna behålla fokus på samtalet. Slutligen tog jag fram bilder (se figur 4) och placerade 

dem mitt på bordet, bilderna skickades mellan eleverna och de fick berätta fritt om dem.  

Figur 3: Egen bild av leksaker     

Figur 4: Bilder  

http://bioresurs.uu.se/myller/skog/skogssork.htm 

http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-mastare-i-klattring-ska-lyfta-svensk-havre 

http://www.alltomvetenskap.se/sites/default/files/styles/large/public/Start1_0.jpg?itok=CiFbnWdiht

tps://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Orm-pa-tomten/ 

 

 

http://bioresurs.uu.se/myller/skog/skogssork.htm
http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-mastare-i-klattring-ska-lyfta-svensk-havre
http://www.alltomvetenskap.se/sites/default/files/styles/large/public/Start1_0.jpg?itok=CiFbnWdi
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5.5 Databearbetning, tolkning och analys 

 
Nedan följer en översikt över datamaterialet som samlades in (tabell 2).   

Tabell 2: Översikt av insamlat datamaterial 

 

Med hjälp av en fenomenografisk forskningsansats besvarades båda forskningsfrågorna. Den första 

frågan avsåg besvara på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin förståelse för ekologiska 

samband. Den andra frågan avsåg att besvara den eventuella betydelse ett annat modersmål kunde ha 

för en elevs sätt att uttrycka sig. Skillnader söktes då mellan hur elever med svenska som modersmål 

och elever med annat modersmål än svenska, uttryckte sig om näringskedjor.   

 

Trost (2010) skriver att en ljudinspelning gör det möjligt för forskare att kunna lyssna igenom 

datamaterial flera gånger och försäkra sig om att det finns tillräckligt med datamaterial för att kunna 

analysera. Under respektive gruppsamtal spelade jag in allt med hjälp av en diktafon. Efter 

gruppsamtalen började jag först med att lyssna igenom ljudinspelningarna. Jag använde hörlurar för 

att kunna lyssna igenom ljudinspelningarna och samtidigt skriva ner allt på datorn i ett 

ordbehandlingsprogram. Patel och Davidson (2011) förklarar att tal- och skriftspråk inte är likadant 

vid transkribering och när det talade språket överförs till text försvinner till exempel kroppsspråk, 

betoningar och mimik. Jag valde därför att inte ändra överföringen från talspråk till skriftspråk. 

Dessutom är det vanligt att skriva ut intervjuer ordagrant, vilket innebär så nära talspråket som möjligt 

inom fenomenografisk ansats (Alexandersson, 1994). Jag har skrivit ut allt ordagrant och markerat 



 

20 

när eleverna var säkra med tre punkter och med ett kommatecken när de var osäkra. Detta gjorde jag 

för att minnas vad som uttrycktes. Genom att gruppsamtalen kompletterades med anteckningar i 

efterhand kan det också ha ökat möjligheten att få med information om till exempel miljön, 

kroppsspråk och stämning (Trost, 2010).  

 

Alexandersson (1994) förklarar hur en fenomenografisk analys kan genomföras, på det sättet har jag 

genomfört analysen. I första steget har jag läst igenom det utskrivna datamaterialet som 

transkriberats. Detta gjorde jag för att få en övergripande bild av elevernas förståelse för 

näringskedjor. Det finns ett selektivt inslag i varje forskares arbete vid analys, det betyder att allt som 

uttryckts inte är relevant för studien och kan sorteras bort (Alexandersson, 1994). Jag har valt att 

sortera bort det som inte var relevant för syftet och frågorna under detta första analyssteg. Det var 

också viktigt att läsa igenom det utskrivna datamaterialet flertalet gånger för att kontrollera att jag 

transkriberat korrekt och fått med allt som uttrycktes. Under den här fasen började jag skapa en 

förtrogenhet till datamaterialet som var grunden för det andra steget i analysen där likheter och 

skillnader söktes i elevernas uttalanden. I det andra steget försökte jag skilja ut elevernas förståelse 

om näringskedjor genom att välja ut stycken från respektive gruppsamtal. För att kunna hitta likheter 

och skillnader inom materialet har jag sorterat elevernas uttalanden med hjälp av post- it lappar. 

Dessutom valde jag att ge varje elev varsin färgkod på post-it lapparna när deras uttalanden skulle 

sammanställas. Det gjorde jag för att lättare kunna skilja mellan elevernas uttalanden och inte behöva 

skriva ner alla namn. I ett tredje steg grupperade jag elevernas uttalanden i beskrivningskategorier. 

Eftersom kategorierna skulle skilja sig från varandra var det viktigt att i gruppsamtalen hitta det som 

var relevant för respektive kategori. I sista steget har jag analyserat och formulerat det som utgör 

huvudresultat i studien, det vill säga utfallsrummet. Utfallsrummet beskriver de kvalitativt olika sätt 

som eleverna uttryckte sig om näringskedjor. När kategorierna i utfallsrummet skulle namnges var 

det viktigt att de gav uttryck för olika sätt att uttrycka sig om näringskedjor. Det är kategorierna som 

utgör grunden till hur första delen av resultatet är presenterat i resultatdelen. 

 

Dessa kategorier har sedan använts för att kunna besvara fråga två där en mer systematisk analys 

gjordes. Detta i enlighet med hur en fenomenografisk undersökning kan bedrivas (Alexandersson, 

1994).  Skillnader eftersöktes mellan hur uttalanden av elever med svenska som modersmål och 

uttalanden av elever med annat modersmål än svenska var representerade i de olika kategorierna. 

Först gjorde jag en genomläsning av uttalanden som framkommit genom beskrivningskategorierna. 

För att avgöra om modersmålet har en betydelse för en elevs sätt att uttrycka sig summerade jag 

eleverna i kategori systemen utifrån modersmål. På så sätt att antalet elever med svenska som 

modersmål jämfördes med elever med annat modersmål inom samma kategori och exemplifieras 
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genom ett signifikant uttalande som varje elev hade uttryckt under gruppsamtalen. Denna del 

användes som grund för att få en illustrativ bild åt resultatredovisningen och se om det var möjligt att 

dra en slutsats.  

 

5.6 Forskningsetik  
Målet med forskning är att ta fram kunskap som är trovärdig och värdefull för såväl individer som 

för samhället (Patel och Davidsson, 2011). Det är därför viktigt att forskare tar hänsyn till 

forskningsetiska aspekter. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för god forskningsetik har därför varit 

grunden för den här studien (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 • Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om undersökningens syfte, 

att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta medverkan när som helst utan orsak 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 • Samtyckeskravet kännetecknas av att deltagarna i studien har rätt att påverka sin medverkan 

och därför ska forskaren inhämta samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

 • Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, att personuppgifter ska förvaras på det sättet att ingen obehörig kan 

ta del av något (Vetenskapsrådet, 2002). 

 • Nyttjandekravet kännetecknas av att alla uppgifter som framkommer från deltagarna endast 

får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Inledningsvis har jag kontaktat elevernas lärare via mail där studiens syfte, frågeställningar och val 

av metod har presenterats. Eftersom eleverna är under femton år skickades ett samtyckesbrev till 

deras vårdnadshavare (se bilaga 2). Innan studien påbörjades var det viktigt att eleverna hade lämnat 

tillbaka samtyckesbrevet i form av blanketter till skolan. Efter godkännande av vårdnadshavare 

frågade jag eleverna om de ville delta i min studie. Efter detta har jag träffat klassläraren för att 

samtala om det fanns något att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (2018) framhäver särskilt att forskning 

som involverar elever kan vara problematiskt ur flera etiska perspektiv. Att erhålla ett samtycke från 

elever under femton år kan vara problematiskt eftersom deras förmåga att bedöma risker och 

konsekvenser kan vara begränsade. Det kan också vara lättare som elev att påverkas av andra 

människor i omgivningen. Grundläggande är att elever ska få forma sin egen uppfattning om det som 

berör dem, uttrycka sig fritt och att vuxna bör respektera deras olika sätt att uttrycka sig (ibid).  
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6 Resultat 
I det här avsnittet presenteras mitt resultat utifrån studiens två forskningsfrågor. Det första kapitlet 

delas upp i underrubriker utifrån de kategorier som framkommit under analysen av datamaterialet. 

Syftet med första forskningsfrågan var att synliggöra på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin 

förståelse för ekologiska samband. Under första rubriken presenteras de tre kategorierna som 

framkom. Syftet med andra forskningsfrågan var undersöka den eventuella betydelse ett annat 

modersmål kunde ha för en elevs sätt att uttrycka sig. Under andra rubriken är det antalet elever med 

svenska som modersmål som jämförs med elever med annat modersmål. För att se om det när någon 

skillnad mellan eleverna sker återkoppling till de tre kategorierna och exemplifieras med ett uttalande 

som varje elev hade uttryckt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Resultatet kommer sedan att 

diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

6.1 På vilka olika sätt kan yngre elever uttrycka sin förståelse för ekologiska 

samband? 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av min första forskningsfråga. Med hjälp av den 

fenomenografiska ansatsen framträdde tre kvalitativt skilda sätt som eleverna uttryckte sig om 

näringskedjor, vilka har kategoriserats nedan.   

 

• Kategori 1:  Förståelse för näringskedjor genom ett antropomorfistiskt språkbruk 

               • Kategori 2: Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande 

               • Kategori 3: Förståelse för näringskedjor som en helhet 

 

6.1.1 K1. Förståelse för näringskedjor genom ett antropomorfistiskt språkbruk  

Den här kategorien karaktäriseras av uttalanden som berörde näringskedjor utifrån ett 

antropomorfistiskt språkbruk. Till dessa hör att ge djur och växter mänsklig karaktär när 

näringskedjor skulle beskrivas, till exempel att djur känner hunger eller mättnad. Under ett av 

gruppsamtalen när filmen visades uttryckte sig eleverna om samspelet mellan växter och djur som 

styrt av känslor.    

Elevexempel 1: Kurt och Pablo 

  Jag: Vad händer här? 

  Kurt: De har jagat 

  Jag: Varför har de jagat? 

Pablo: De var hungriga och var tvungen att jaga något för att bli starka och mätta. 

 Kurt: Ja fast de väljer att inte ta de sötaste djuren i alla fall. 
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Enligt citat ovanför framgår det att det fanns en emotionell koppling till djuren. Det Kurt syftade på 

med “De väljer att inte ta de sötaste djuren i alla fall” var då en uggla åt en mus. Under filmen 

upprepades flera gånger uttryck som att djuren var söta och kunde välja sin föda. Eleverna sjöng 

sånger om djuren som illustrerades och förstärktes med hjälp av gester. Uttalanden i denna kategori 

var därför karaktäriserade av inlevelse och medkänsla när begreppet näringskedja beskrevs. 

 

Under den del där leksakerna (se figur 3) var framme på bordet, ville eleverna leka med dessa och 

gjorde flera gånger gester för att beskriva djurens beteende och ordningsföljden i näringskedjor. 

Uttalanden likt följande utdrag förekom frekvent.  

Elevexempel 2: Chiang och Kurt  

 Jag: Berätta mer om de här?  

 Chiang: Jo blad, råtta och räv äter  

 Jag: Äter hurdå?  

Chiang Jo, stackars lilla bladet blir äten av råttan som sedan blir äten av stora räven så 

här. 

 

Från en annan del av gruppsamtalen förekom liknande uttalanden när leksakerna var framme.  

Elevexempel 3: Kurt 

Jag: Berätta mer?  

Kurt: Rävar är helt galan och kan bitas jättehårt så här. De brukar ju äta råttor och de 

älskar väl bladen så här.  

 

När bilderna (se figur 4) var framme på bordet var svaren på frågorna kortare. Istället för att samtala 

kring begreppet näringskedja, pekade eleverna mot bilderna med fingrarna när de skulle beskriva 

ordningsföljden av en näringskedja. Under samtalet beskrevs begreppet näringskedja emotionellt. 

Uttalande likt följande exempel framgick när bilderna var framme.  

Elevexempel 4: Kurt 

 Jag: berätta mer om växten? 

 Kurt: djur får kärlek av växter. 

 Jag: hurdå?  

Kurt: Jo havre det älskar väl alla djur att äta. Havre älskar sorken att äta och den kan bli 

äten av en orm. 
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6.1.2 K2. Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande 

Kategori 2 kännetecknas av uttalanden som berör näringskedjor med ett ändamålstänkande.  I dessa 

uttalanden hade djuren en överordnad roll i näringskedjan. Under samtalets gång söktes förklaringar 

till varför djuren behövde mat.  

Elevexempel 5: Pablo 

 Jag: Berätta vad ni ser? 

 Pablo: dom måste äta upp varandra för att överleva. 

 Jag: Berätta mer? 

 

Innan Pablo hann utveckla sitt svar förklarade andra elever utförligare. I den del av intervjun där 

leksakerna (se figur 3) visades, framkom tankar kring att djurs handlingar styrts medvetet och med 

ett särskilt syfte.  

Elevexempel 6: Pablo, Florent och Berta 

Jag: Hur skulle du ordna dom i näringskedjan? 

Pablo: djuren äter varandra så här. 

Jag: berätta mer? 

Pablo: djuren, liksom vi måste äta. Kan du tänka dig om vi skulle äta något större än 

oss själva. Det är logiskt. Större djur äter mindre djur.  

Florent: ja så är det, dom måste döda varandra för att kunna överleva. 

Jag: vad nyfiken jag blir, berätta mer? 

Florent: Ja. Räven är störst och äter råttan och den är då tvungen att äta växten.  

 

Från en annan del av gruppsamtalen förekom liknande uttalanden när leksakerna var framme. 

Elevexempel 7: Berta 

Jag: Hur skulle du ordna dom i näringskedjan? 

Berta: Större djur är tvungen att attackera mindre djur för att kunna överleva. De mindre 

djuren måste då äta växten.  

Jag: måste de äta växten? 

Berta: Ja så är det. Eller de mindre djuren kan äta ännu mindre djur också.  

 

I den del av intervjun där bilderna (se figur 4) var framme framkom uttryck gällande att växter förser 

djuren med föda. Dessa uttalanden pekade på förståelse för växters betydelse för djur.  

Elevexempel 8: Florent och Berta 

 Jag: Varför är växten med i bilden?  

 Florent: För att djuren ska överleva.  
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Från en annan del av gruppsamtalen förekom liknande uttalanden när bilderna var framme. 

Elevexempel 9: Berta 

Jag: Varför är växten med?  

Berta: För att djur ska få mat. Djur brukar äta havre.  

 

Många av svaren är kortare formulerade i den här kategorin. Att ha kunskap om att växter förser 

djuren med föda och att djur har en överordnad roll i näringskedjan tyder på en förståelse för 

näringskedjor genom ett ändamålstänkande.    

 

6.1.3 K3. Förståelse för näringskedja som en helhet  

Den tredje kategorin rymmer uttalanden som visar på förståelse för näringskedjor som en helhet. Till 

den här kategorin hör uttalanden där begreppet näringskedja används i olika sammanhang. Under 

samtalens gång används ordval som till exempel syre, koldioxid och fotosyntes för att beskriva en 

näringskedja. Under filmen framkom uttalanden likt följande exempel: 

Elevexempel 10: Annette   

Jag: Hur tänker du? 

Annette: Jag tänker så här. Växter kan via fotosyntes skapa syre med hjälp av solen och 

så går det runt i ekosystem där växtätare, köttätare och allätare finns. 

Jag: Växtätare, köttätare och allätare? 

Annette: Ja dom är beroende av varandra.  

Jag: Hurdå?  

Annette: Ja djur och växter är beroende av varandra. De gröna växterna ger föda åt 

djuren. Växtätare äter växter för att överleva. Köttätare äter andra djur för att överleva 

och allätare är de som äter både växter och djur.  

Jag: Är nyfiken, berätta mer? 

Annette: Människan är ett exempel på allätare.  

 

Från en annan del av gruppsamtalen förekom liknande uttalanden under filmvisningen. 

Elevexempel 11: Volmar och Alex 

 Jag: Hur tänker du?  

Volmar: Att små djur tar näring från växter, och djur som äter dom djuren får näring 

och så blir det en kedja. Det kallas för näringskedja.  

Alex: Ja och en näringskedja börjar alltid med en växt. 

 Jag: Varför då? 
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Alex: Växter kan via fotosyntes tillverka sitt eget socker. Det som blir över är det djuren 

andas, ja koldioxid. Djuren äter sen växter eller andra djur för att få energi. 

Jag: vad nyfiken jag blir, berätta mer?  

Alex: Ja näringskedjor är rätt komplicerad då de flesta djuren äter mer än en slags föda.   

 

Ett annat exempel på deras gemensamma uttalanden om näringskedjor ges vidare under tiden när 

leksakerna introducerades. Här var svaren med en glad ton och ett leende på läpparna. 

Elevexempel 12: Alex och Volman 

Jag: Hur skulle du ordna dom i näringskedjan? 

Alex: Så här. Eftersom en näringskedja alltid börjar med en växt skulle jag orda den 

först i näringskedjan. Växter gör så att djuren andas. Sen skulle jag ordna råttan i 

näringskedjan eftersom de kan äta växter eller andra djur. Sist räven i den här 

näringskedjan. Sen finns det ju andra näringskedjor också.  

Jag: Kan du ge exempel?  

Alex: Det kan också vara gräs som blir uppäten av en ko som blir uppäten av en 

människa. Eller plankton som blir uppäten av ett yngel som blir uppäten av en mört och 

till exempel en gädda som sist blir uppäten av en människa. 

Volmar: Ja, en näringskedja börjar alltid med växt och växtätare är i mitten och rovdjur 

är sist i näringskedjan och saknar ofta fiender. 

 

Många av svaren är betydligt längre formulerade i den här kategorin. Att inte enbart kunna använda 

begreppet för näringskedja, utan även applicera det i andra sammanhang och ge egna exempel tyder 

på en förståelse för näringskedjor som en helhet. Under gruppsamtalen när bilderna (figur 4) 

presenteras förekom uttalanden med ett tydligare naturvetenskapligt innehåll och språkbruk. 

Uttalanden berörde även energiförlusten i näringskedjan som växter och djur kunde utnyttja, vilket 

illustreras nedan. 

Elevexempel 13: Annette 

 Jag: Varför finns växter med i bilden? 

Annette: Växter kan fånga upp solljus med hjälp av något som heter klorofyll. Gröna 

växter ger djuren syre. Med hjälp av växter får djuren energi.  När sorken äter växten 

får den energi från den, ormen får energi när den äter upp sorken. 
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6.2 Vilken betydelse har elevens modersmål när de kommer uttrycka sin 

förståelse för ekologiska samband?  
Nedan presenteras kategorierna från föregående forskningsfråga där individernas uttalanden setts i 

relation till deras modersmål. Detta för att kunna se den eventuella betydelsen ett annat modersmål 

kunde ha för en elevs sätt att uttrycka sig. 

 

I kategori 1 “Förståelse för näringskedjor genom antropomorfistiskt språkbruk” finns en elev med 

svenska som modersmål och två elever med annat modersmål än svenska. En elev med svenska som 

modersmål uttryckte exempelvis ”Rävar är helt galna och kan bitas jättehårt så här. De brukar ju äta 

råttor och de älskar väl bladen så här”. En av eleverna med annat modersmål gav följande uttalande: 

”De var hungriga och var tvungen att jaga något för att bli starka och mätta”. En annan elev som inte 

hade svenska som modersmål uttryckte sig så här: “Jo, stackars lilla bladet blir äten av råttan som 

sedan blir äten av stora räven så här”. Eleverna uttryckte sin förståelse för näringskedjor med ett 

antropomorfistiskt språkbruk och skillnader i deras språkliga variation framträder inte särskilt tydligt. 

Eleverna tog hjälp av teleologiska förklaringsmodeller när de skulle uttrycka sig om näringskedjor. 

De gav växter och djur mänsklig gestaltning och använde ofta gester när de uttryckte sig. Uttalanden 

i denna kategori var korta och ett mindre antal vetenskapliga begrepp och sambandsord användes. 

 

I kategori 2 “Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande” finns en elev med svenska 

som modersmål och två elever med annat modersmål än svenska. Eleven med svenska som 

modersmål uttryckte till exempel ”Större djur är tvungna att attackera mindre djur för att kunna 

överleva. De mindre djuren måste då äta växten”. Den ena eleven med annat modersmål uttryckte sig 

på ett liknande sätt: “dom måste äta upp varandra för att överleva”. Den andra eleven med annat 

modersmål än svenska uttryckte sig också likartat: ”Dom måste döda varandra för att kunna överleva. 

Räven är störst och äter råttan och den är då tvungen att äta växten.”. Eleverna uttryckte sin förståelse 

för näringskedjor på ett likartat sätt och skillnader i deras språkliga variation framträder inte heller 

här på något tydligt sätt. Eleverna tog hjälp av förklaringsmodeller som beskrev ändamål när de 

uttryckte sig om näringskedjor. De använde inte heller vetenskapliga begrepp och sambandsord men 

deras svar var en aning längre. 

 

I kategori 3 “Förståelse för näringskedjor som en helhet” finns två elever med svenska som 

modersmål och en elev med annat modersmål än svenska. Den första eleven med svenska som 

modersmål uttryckte exempelvis ”En näringskedja börjar alltid med en växt. Växter kan genom 

fotosyntes tillverka sitt eget socker. Det som blir över är det vi andas, ja koldioxid. Djur äter sen 

växter eller andra djur för att få energi. En näringskedja är rätt komplicerad då de flesta djuren äter 
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mer än en slags föda”.  Den andra eleven med svenska som modersmål förklarade sambanden så här: 

”Växter kan fånga upp solljus med hjälp av något som heter klorofyll. Gröna växter ger djuren syre. 

Med hjälp av växter får djuren energi. När sorken äter växten får den energi från den, ormen får energi 

när den äter upp sorken”. Eleven med annat modersmål beskrev sambanden så här: ” Små djur tar 

näring från växter, och djur som äter dom djuren får näring och så blir det en kedja. Det kallas för 

näringskedja”. Samtliga elever uttryckte sin förståelse för näringskedjor och tendens till skillnader 

finns i deras språkliga variation. Elever med svenska som modersmål svarade ofta med lite längre 

meningar och använde fler vetenskapliga begrepp. Eleven med annat modersmål uttryckte sig lite 

mindre varierat och med färre vetenskapliga begrepp.   

 

Samtliga elever uttrycker sin förståelse för näringskedjor på mer eller mindre komplexa sätt. Eleverna 

tar hjälp av olika naturvetenskapliga förklaringsmodeller och använder skiftande begrepp och 

sambandsord. Om detta har att göra med elevens modersmål eller inte går inte att dra en slutsats om 

eftersom skillnaderna mellan elever med svenska som modersmål och de med annat modersmål än 

svenska inom de givna kategorierna inte är tillräckligt stora.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat 
Det insamlade datamaterialet till den här studien kunde besvara den första frågeställningen som 

studien baserats på. Den första frågeställningen var på vilka olika sätt yngre elever kan uttrycka sin 

förståelse för ekologiska samband. Sammanfattningsvis framkom tre kvalitativt skilda kategorier av 

förståelse för begreppet näringskedjor ”Förståelse för näringskedjor genom antromofistiskt 

språkbruk”, var en kategori där uttalanden om näringskedjor genom mänsklig gestaltning samlades. 

I kategorin ”Förståelse för näringskedjor genom ett ändamålstänkande”, inbegrep uttalanden som 

beskriver att djuren har en överordnad roll i näringskedjan. Den tredje kategorin, ”Förståelse för 

näringskedjor som en helhet” kännetecknades av uttalanden där eleverna kunde applicera begreppet 

i olika sammanhang och ge exempel inom området. Den andra frågeställningen undersökte vilken 

betydelse modersmålet har för elevernas förståelse i ämnet. Resultatet i min studie visade inga större 

skillnader mellan hur elever med annat modersmål än svenska uttryckte sig om näringskedjor jämfört 

med de elever vars modersmål var svenska. Forskningsfråga 2 kan anses som otillräckligt besvarad 

vilket kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet.  
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7 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras metoden och resultatet i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis diskuteras urvalet, datainsamlingsmetoden och genomförandet samt 

validitet och reliabilitet. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkter som studien grundas på. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning och implikationer för yrkesuppdraget.  

 

7.1 Metoddiskussion 
För att besvara mina frågeställningar användes gruppsamtal, ljudinspelning och fortlöpande 

anteckningar som metod. Detta datamaterial har sedan transkriberats. 

 

Urvalet av elevgrupp valdes ut genom subjektivt urval (Denscombe, 2016). Det betyder att jag valde 

ut en elevgrupp som var passande för studien och för att jag var bekant med dem sedan tidigare. Det 

som var gemensamt för eleverna var att de kom från årskurs 2–3 på samma skola. Jag valde elever 

från en ålderintegerad klass för att få mer varierande uttalanden om näringskedjor. Det hade varit 

intressant att samtala med fler elever eftersom det hade kunnat ge ett mer nyanserat resultat, men jag 

hade varken tid eller utrymme för det i studien.  

 

Åtta elever deltog i studien, varav fyra med annat modersmål än svenska. I denna studie visade sig 

inte några större skillnader i resultatet i förhållande till elevernas modersmål. Att andra 

forskningsfrågan kan anses otillräckligt besvarad beror troligtvis på att fyra elever med annat 

modersmål inte var tillräckligt många eller representativa. Eftersom min studie omfattade ett 

begränsat antal elever försvårade det möjligheten att generalisera eller dra slutsatser. Starrin och 

Svensson (1994) framhäver dock att det är viktigt att vara försiktig när tolkningar och slutsatser ska 

göras inom kvalitativ forskning. Jag har försökt att vara försiktig i mina slutsatser och reflekterat över 

vilka konsekvenser det kan medföra. 

 

Enligt Marton och Booth (2000) är det viktigt att nå människors uttalanden på djupet vid samtal. De 

frågor som användes för att försöka nå elevernas uttalanden på djupet under gruppsamtalen var 

följande:  

 • Vad betyder det för dig?  

 • Hur tänkte du då? 

 • Hur kom du fram till det svaret? 

Att göra tolkningar av elevernas uttalanden har samtidigt krävt en eftertänksamhet för att minimera 

hur min roll påverkat under min analysprocess. Mina teoretiska stöd har därför varit lämpliga som 
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verktyg. Att tolkning baseras på valda teorier är viktigt med hänsyn till att ”sanning är relativ och att 

det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten” (Starrin och Svensson, 

1994, s.165). 

 

En fördel med gruppsamtalen var att eleverna fick chans att utveckla sina och varandras tankar 

(Doverborg och Pramling Samuelsson,2000). Gruppsamtal bidrog till att eleverna kunde hjälpa 

varandra och jag kunde förtydliga och ställa följdfrågor. En nackdel var att jag inte tog mer hänsyn 

till elevernas erfarenheter och upplevelser av naturen. Ett förslag hade varit att använda andra 

uttrycksformer, exempelvis en bilduppgift. Eleverna hade kunnat få teckna deras möten med naturen, 

samtidigt finns det risker med att teckna, som prestationsångest, (Trost, 2010) varför detta valdes 

bort. Det kanske mest optimala vore om eleverna varit med i beslutet om vilka uttrycksformer som 

skulle användas. Det hade kunnat bidra till en studie som varit mer anpassad efter deras individuella 

behov och förutsättningar. Anledningen till att det valdes bort i min studie var för att det hade kunnat 

ge ett spritt resultat som blivit svårtolkat.  

 

En annan nackdel med gruppsamtal och ljudinspelning är att det blir tidskrävande både vid 

genomförandet och transkriberingen (Denscombe, 2016). Det finns också en risk att kroppsspråk och 

ansiktsuttryck inte tas med i analysen (Trost, 2010). Efter respektive gruppsamtal gjorde jag därför 

anteckningar för att både få med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Jag hade kunnat använda 

videoinspelning istället för att få med dessa uttryckssätt och på så sätt fått en transkribering som varit 

mer tillförlitlig (Denscombe, 2016). Jag tog beslutet att inte använda videoinspelning eftersom det 

kan bidra till att människor känner sig besvärade och hämmade (Denscombe, 2016). En annan 

nackdel som gruppsamtal och ljudinspelning har, är intervjuareffekten. Denscombe (2016) förklarar 

att intervjuareffekten innebär att forskare genom sin närvaro kan påverka deltagarna. Gällande om 

min närvaro påverkat eleverna är det enligt min mening ofrånkomligt men jag har medvetet försökt 

minimera min påverkan. Att gruppsamtalen skedde i grupp var en viktig faktor eftersom det bidrog 

till en lättsam stämning, vilket kan ha minskat intervjuareffekten. Utifrån den gruppindelning som 

gjordes kan jag inte heller bortse helt från eftersom eleverna kan ha påverkat varandra. Jag upplevde 

att gruppindelningen bidrog till mer givande samtal än om eleverna hade intervjuats enskilt. Enligt 

min åsikt är elevernas uttalanden därför deras egna och minimalt påverkade av mig. Utifrån de 

genomförda gruppsamtalen kan jag därför påstå att resultatet marginellt har påverkats av 

intervjuareffekten. 

 

Jag hade kunnat använda mig av triangulering i den här studien, det vill säga kombinerat 

datainsamlingsmetoder (Denscombe, 2016). I min studie hade det kunnat vara fördelaktigt att 
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kombinera de genomförda gruppsamtalen med exempelvis observation i klassrummet. Detta skulle 

eventuellt kunna gett en mer nyanserad bild av elevernas förståelse för näringskedjor. Eftersom det 

fanns begränsad tid och utrymme tog jag beslutet att enbart gruppsamtal blev lämpligt som metod vid 

min datainsamling. 

 

Jag har analyserat transskript enligt den fenomenografiska ansatsen. Fenomenografin syftar till att 

beskriva hur människor uppfattar ett fenomen på olika sätt (Alexandersson, 1994). Att människor 

uppfattar ting på olika sätt beror på att alla har olika relationer till sin omvärld och ständigt får nya 

kunskaper som förändrar denna relation (ibid.). Med den här utgångspunkten vill jag hävda att den 

fenomenografiska ansatsen passade bra för den här studien och har hjälpt mig att kategorisera olika 

uttalanden. Jag har också hämtat inspiration från det sociokulturella perspektivet där språket och 

samspel med andra är centralt (Säljö, 2015). Att eleverna tillsammans fick uttrycka och utveckla sin 

förståelse kan ha underlättat för dem istället för om jag intervjuat dem enskilt. 

 

Trost (2010) förklarar att validitet och reliabilitet kan ses som två grundläggande aspekter för att 

bedöma forskning. Validitet involverar hela forskningsprocessen och kännetecknas av hur väl 

forskaren mäter det avsedda objektet (Patel och Davidsson, 2011). För att höja validitet har jag strävat 

efter att använda en datainsamlingsmetod som blev relevant i förhållande till syfte, forskningsfrågor 

och teoretisk grund. Det går även att diskutera ifall resultatet kan generaliseras. På grund av att 

forskaren är involverad i hela processen och varje intervjusituation är unik blir det problematiskt att 

generalisera. Reliabilitet karaktäriseras av att studien är beskriven på ett sätt som gör att forskare kan 

upprepa det och få liknande resultat. För att öka reliabiliteten har jag försökt att beskriva min 

datainsamlingsmetod, urval och genomförandet så noggrant som möjligt (ibid.). 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att studera yngre elevers sätt att uttrycka sig om ekologiska samband, nämligen 

näringskedjor. Med hjälp av fenomenografisk ansats fann jag tre skilda kategorier; Förståelse för 

näringskedjor genom antropomorfistiskt språkbruk, Förståelse för näringskedjor genom ett 

ändamålstänkande och Förståelse för näringskedjor som en helhet. Jag har valt att diskutera de 

faktorer som anses vara mest relevanta för min studies resultat. 

 

7.2.1 Teoretisk förankring 

Den här studien tog utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där språket fungerar som det mest 

centrala redskapet för människor (Säljö, 2015). I studien var därför elevernas uttryckssätt i hög grad 

beroende av språket. Ett exempel på detta: ”Rävar är helt galna och kan bitas jättehårt så här. De 
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brukar ju äta råttor och de älskar väl bladen så här”. Min tolkning är att eleven använde sig av 

talspråket. Säljö (2012) skriver att människors handlande sker i interaktion och kommunikation. Ett 

exempel på detta är när en elev pratade om energiförlusten i en näringskedja och annan elev höll med 

och fortsatte med att förklara ordningsföljden av en näringskedja. Min tolkning är att eleverna hjälpte 

varandra att uttrycka sig, samtidigt som vissa elever tog mer plats än andra. Som intervjuare blev det 

därför viktigt att vända sig enskilt till varje elev vid något tillfälle. Precis som Williams (2001) tror 

jag att sociala och kulturella faktorer påverkar elevers förståelse när de samtalar med varandra. 

Sociala faktorer kan vara, till exempel, förväntningar på varandra, kön, ålder, verbal, icke verbal 

kommunikation och olika kunskaper (ibid). Kulturella faktorer kan vara elevers olika levnadssätt och 

världsbilder. Jag tror i likhet med Hellden (2013) att det finns skilda uppfattningar, exempelvis om 

djuretik och varierande uttryckssätt både i vardagsspråket och skolspråket. Elever har förutom språket 

i sig även olika upplevelser av naturen (Skolverket, 2017a). Elever kan till exempel ha varierade 

kunskaper om olika djur och naturtyper. Att vissa elever är mer vana att besöka naturen än andra, där 

elever med färre erfarenheter kan känna sig hämmade. I LGR17 står det samtidigt att det är viktigt 

att alla elever i skolan ofta får uppleva och utforska naturen (Skolverket, 2017a). För mig som lärare 

skulle det vara en viktig utgångspunkt att arbeta vidare med eftersom elevers olikheter bör ses som 

en tillgång (Skolverket, 2012a).  

 

I den här studien har med hjälp av fysiska redskap, i form av dator, bilder och leksaker, stimulerat 

elever till att uttrycka sin förståelse, vilket kan kopplas till sociokulturella perspektivet. Om andra 

språkliga eller fysiska redskap hade använts hade de kunnat uttrycka sig annorlunda och därför är det 

svårt att dra generella slutsatser. Uttrycksformer kan förmedla vissa uppfattningar hos elever men om 

det skett i min studie går enbart att spekulera om. I skolan ska elever få möjlighet att prova olika 

uttrycksformer när de utvecklar och uttrycker sin förståelse. Det är inte alltid den förståelse som lärare 

planerat att eleverna ska utveckla som kommer till uttryck hos eleverna och därför är detta intressant 

att diskutera. Det är viktigt att diskutera hur lärare kan hjälpa elever att utveckla sin förståelse. Värt 

att nämna är att Lgr17 framhåller att elever ska få utveckla kunskapsformerna fakta, förståelse, 

förtrogenhet och färdighet (Skolverket, 2012b). Som lärdom tar jag med mig medvetenhet om att 

olika uttrycksformer kan skapa såväl hinder som möjligheter för elever när de ska uttrycka sin 

förståelse för något.   

 

7.2.2 Förståelse och antropomorfistiskt språkbruk 

Utifrån första frågan visade resultatet på olika sätt som elever kan uttrycka sin förståelse för 

näringskedjor på. Resultatet visade att elever kan uttrycka sin förståelse för näringskedjor genom 

antropomorfistiskt språkbruk. Thulin (2006) påpekar att elever ofta använder vardagsspråket och tar 
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hjälp av antropomorfistiskt språkbruk för att beskriva ekologiska samband. Att elever använder detta 

språkbruk beror inte på att de saknar kunskaper i naturvetenskap utan på att de relaterar till sina egna 

erfarenheter (Thulin, 2011). Det kan också hända att jag påverkat eleverna till detta språkbruk genom 

att ha uppmuntrat och bekräftat det. En risk kan vara att begreppet näringskedja inte blev lika synligt 

för eleverna i enlighet med Thulin (2006; 2011). Helldén et al (2015) skriver att elever använder 

vardagliga begrepp för att förstå sin omvärld men de behöver också få tillgång till naturvetenskapliga 

begrepp för att utveckla sitt sätt att tänka om världen. I den här studien var kontexten så kallat 

informell. Att kontexten var informell betyder att gruppsamtalen skulle upplevas så naturliga som 

möjligt för eleverna och det kan ha förstärkt deras användning av vardagliga begrepp. Eleverna är 

unga och har dessutom inte haft lång tid på sig att utveckla det naturvetenskapliga språket, det vill 

säga skolspråket, som tar tid att utveckla. Skolverket (2012a) framhäver att det tar tid att utveckla 

skolspråket och det sker i form av små steg. Det är därför viktigt att elever får träna på att använda 

ett naturvetenskapligt språkbruk och lära sig att se skillnaden mellan det naturvetenskapliga och 

vardagliga språkbruket (Vikström, 2008). 

 

7.2.3 Förståelse och ändamålstänkande 

Kategorin förståelse för näringskedjor som ett ändamålstänkande grundas på elevernas uttalanden om 

att djuren har kontroll över sin omgivning. Min tolkning är att eleverna uttryckte djurens position 

beroende på deras storlek. Eleverna tänkte att rovdjuren kommer först för att de är störst och att 

växtätare kommer mellan växter och djur på grund av att de är mindre. Dessa uttalanden ligger väl i 

linje med Andersson (2001) som redovisade att det inte är konstigt med sådana uttryckssätt. 

Människor har i alla tider identifierat sig med djuren och makt över naturen. Det kan därför vara svårt 

att acceptera att rovdjuren, som människan själv, är totalt beroende av växter (ibid). Det kan i likhet 

med Vikström (2008) tolkas som att metaforiska uttryck är en del av elevers sätt att försöka förstå sig 

själva och världen. Jag tolkar det som att lärare behöver ge elever utmaningar som hjälper dem att bli 

mer medvetna om olika uttryckssätt och synliggöra hur deras förståelse kan utvecklas. I likhet med 

Hellden (2013) anser jag att det därför är viktigt att synliggöra ekologiska samband för yngre elever 

med tanke på att tidigt stimulerande erfarenheter kan grundlägga lärandet av mer komplexa kunskaper 

i framtiden.  

 

7.2.4 Förståelse med ett tydligare naturvetenskapligt innehåll och spåkbruk 

Kategorin förståelse för näringskedjor som en helhet rymmer förmågan att placera begreppet i olika 

sammanhang. Helldén et al (2015) konstaterar att förståelse för ett samspel kan göra det möjligt att 

applicera begreppet näringskedja i många olika sammanhang. I min studie fanns insikter om 

biologiska processer som fotosyntes och ekosystem vilka kan benämnas som bärande idéer inom 
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naturvetenskap (Areskoug et al., 2013). Enligt min mening fanns ett kretsloppstänkande inom den 

här kategorin. Precis som Hellden (2013) tror jag att ett kretsloppstänkande är värdefullt för att kunna 

förstå ekologiska samband. Vygotskij menade att vardagliga och spontant utvecklade begrepp 

utvecklas nerifrån och upp, medan vetenskapliga begrepp utvecklas genom undervisning i motsatt 

riktning, uppifrån och ner (Vygotskij, 1999, refererat i Vikström 2005). Eleverna kan ha fått arbeta 

sig ner till konkreta händelser och diskuterat sina iakttagelser i olika sammanhang. Det kan också 

hända att eleverna börjat i motsatt riktning med benämningen av begreppet näringskedja. Skolverket 

(2012a) poängterar att det går att börja i det abstrakta om läraren är medveten om språkets roll för 

tänkande och lärande. Skolverket (2012a) lyfter fram att elever därför behöver få tid att bearbeta 

naturvetenskapliga begrepp och använda dem genom olika uttrycksformer. För att elever ska kunna 

utveckla en djupare förståelse är det därför viktigt att olika uttrycksformer används i 

naturvetenskaplig undervisning. Jag tar med mig som lärdom att elever behöver få variation och 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter såväl enskilt som tillsammans med andra om 

grundläggande fenomen.  

 

Att känna tilltro till sin språkförmåga kan också vara betydande faktor när elever uttrycker sig. I linje 

med Skolverket (2012a) tror jag att elevers förståelse även kan ses i relation till socioekonomiskt 

starka hem, skolkamrater, intressen, attityder och motivation. Thulin (2011) styrker att exempelvis 

positivt förhållningssätt till naturvetenskap och eget intresse är faktorer som förenklar förmågan att 

uttrycka sig.  

 

7.2.5 Modersmåls betydelse   

En kvalitativ undersökning gör inte anspråk på att generalisera ett resultat. Denna studies resultat kan 

naturligtvis inte appliceras på alla elever i årskurs 2–3 i hela landet. Det jag gjorde var att undersöka 

specifikt åtta, varav fyra med annat modersmål. Jag har lyckats finna likheter i hur elever med olika 

modersmål uttryckte sig om näringskedjor. Min tolkning är således att eleverna uttryckte sig likartat 

oavsett modersmål inom alla kategorier. Ett exempel på uttryck från elev med svenska som 

modersmål är detta: ”Större djur är tvungna att attackera mindre djur för att kunna överleva. De 

mindre djuren måste då äta växten”. En elev med annat modersmål än svenska uttryckte sig likartat: 

”Dom måste döda varandra för att kunna överleva. Räven är störst och äter råttan och den är då 

tvungen att äta växten”. Anledningen till varför eleverna uttryckte sig likartat väcker många tankar 

men går enbart att spekulera om. Majoriteten av eleverna i min studie hade liknande förutsättningar 

vilket jag tror var avgörande för mitt resultat. De flesta eleverna har varit bosatta i Sverige under 

några år. I likhet med Skolverket (2012a) fanns det elever med annat modersmål som upplevde sig 

själva lika mycket som svenska som exempelvis spanska. Samtidigt fanns det en elev i studien som 
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inte hade varit bosatt i Sverige lika länge. Det kan varit något som hämmade eleven att uttrycka sig. 

Om eleven hade fått använda sitt modersmål eller relaterat till sina erfarenheter från naturen, kanske 

resultatet hade blivit annorlunda. Exempel från resultatet visar att eleven behövde hjälp med att 

utveckla språket. Eleven uttryckte kortfattat hur djuren äter varandra med hjälp av gester. 

Skolinspektionen (2010) har som tidigare nämnt att lärare inte har tillräckligt med kunskaper för att 

kunna möta språklig mångfald. Med detta i åtanke tar jag med mig att det som är enkelt på 

modersmålet kan bli utmanande att uttrycka sig med nya språket, särskilt om det dessutom skall ske 

med ett vetenskapligt språkbruk (Vygotskij 2007, refererat i Kuttli, 2014). Som blivande lärare tar 

jag med mig att nyanlända elever kan vara i behov av stöd och få använda svenska språket parallellt 

med sitt modersmål när de uttrycker sin förståelse för något (Skolverket, 2012a).  

 

Studier visar att det kan finnas svårigheter hos elever med annat modersmål att nå målen i 

grundskolan (Skolinspektionen, 2010). I mitt resultat visade eleverna att de kunde uttrycka sin 

förståelse för näringskedjor på mer eller mindre komplexa sätt oberoende av modersmål. Hade hela 

studien gjorts med nyanlända elever hade mitt resultat kunnat bli annorlunda. Enligt Glocic & 

Löthagen (2016) tar det tid att socialisera sig med den nya miljön och elever har inte samma 

förutsättningar, om de exempelvis flytt från krig. Bristande språkkunskaper blir ofta ett hinder i 

kommunikationen. En annan aspekt är att elever har olika skolbakgrund och ämneskunskaper jämfört 

med elever som gått i den svenska skolan. Undervisning i andra länder kan se olika ut, nyanlända 

elever kan sakna erfarenheter av att arbeta självständigt och i grupp (Glocic & Löthagen holm, 2016). 

Eleverna kan vara präglade av en kultur där lärande med hjälp av varandra inte uppmuntras. Som 

lärare tar jag med mig att det är viktigt att möta elevers olika uttryckssätt för att kunna stödja deras 

naturvetenskapliga förståelse. Det är också viktigt att ta hänsyn till olika förutsättningar som 

bakgrund, kultur, erfarenheter och språkkunskaper (Skolverket, 2012a). Jag tar med mig att det är 

både utmanande och relevant för att kunna stödja alla elevers förståelse inom naturvetenskap.   
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8 Implikationer för yrkesuppdraget 
Skolinspektionen (2010) lyfter fram svårigheter för alla elever att nå målen i grundskolan. Det är 

viktigt att det finns mer uppdaterade riktlinjer inom ämnet. Resultatet av min studie visar att det som 

lärare är viktigt att reflektera över vad förståelse innebär, hur elever ska uttrycka sig och utveckla 

detta. Lärare kan inte anta att alla elever förstår allting i NO-undervisningen, och av den anledningen 

inte heller samtala om naturvetenskapliga begrepp i olika sammanhang. I likhet med Skolverket 

(2012a) kan tiden elever varit bosatta i landet och deras språkkunskaper påverka deras förståelse, 

liksom betydelsen av socioekonomiskt starka hem, positiva förhållningssätt, och skolkamrater. Som 

blivande lärare tar jag med mig att olika uttrycksformer kan påverka elevers möjligheter att uttrycka 

sin förståelse. Att det tar tid att utveckla en djupare förståelse och det krävs att elever därför får 

använda olika uttrycksformer och tillämpa kunskapsformer i många olika sammanhang (Marton och 

Booth, 2000). Att elever får samtala om naturvetenskapliga fenomen och komma i kontakt med 

naturvetenskapliga processer kan också vara avgörande för att kunna främja deras språk- och 

kunskapsutveckling i naturvetenskapliga ämnen (Thulin, 2011; Helldén, 2013). Min förhoppning 

efter den här studien är att lärare och andra verksamma inom skolan, som läser mitt arbete, ska få 

kunskap främst om hur elever kan uttrycka sig om näringskedjor på olika sätt.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 
Min studie har belyst på vilka olika sätt elever kan uttrycka sig om ekologiska samband, nämligen 

näringskedjor. Dock kan min studie inte säga något säkert om modersmålets betydelse i förhållande 

till detta. Därför vore det intressant att få veta mer om vad modersmålet har för betydelse. Jag tycker 

också att det skulle vara intressant att observera elever under ett antal lektioner i NO undervisningen. 

Detta för att få syn på elevers förståelseutveckling. En annan aspekt som hade varit intressant att 

studera är verksamma lärares syn inom området. Det vore intressant eftersom forskning lyfter fram 

att det inte finns tillräckligt med kunskap för att möta alla elevers språkliga mångfald i skolan 

(Skolverket, 2012a). Med hänsyn till att det är lärare som planerar och ansvarar för undervisningen i 

naturvetenskap är det viktigt att ha goda kunskaper inom det här området för att kunna främja alla 

elevers lärande och utveckling. 
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