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NTA ÄR ETT SKOLUTVECKLINGSPROGRAM som drivs av 
skolhuvudmän i Sverige i samarbete med Kungl. 
Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademien. Genom att delta i NTA 
programmet får lärare, skolledare, skolor och 
kommuner möjlighet att medverka i ett stort och 
omfattande kompetensutvecklingsprogram med 
många olika utbildningstillfällen.

Introduktions-
utbildning

Samordnar-
utbildning

Tema-
utbildning

Utbildning 
för utbildare

Tematräffar

Fortsätt-
ningskurs för 

utbildare

Fig. 1. NTA- ett kompetensutvecklingsprogram.

Den här handledningen är ett stöd för  lärares 
kollegiala utveckling inom NTAprogrammet, 
med fokus på naturvetenskap. Den bygger bland 
annat på erfarenheter från  Fibonacciprojektet, 
ett treårigt EUprojekt vars syfte var  spridning 
av frågebaserat utforskande arbetssätt inom 
undervisningen i matematik, natur vetenskap 
och teknik. Inom ramen för detta projekt 
genomfördes en kompetens utveckling för 
NTAlärare i Stockholm. Erfarenheter därifrån 
har bidragit till utvecklingen av kompetens
utvecklingsprogrammet NTA och  kollegialt  
lärande. 

Forskning ger stöd för att lärares befintliga 
 kunskaper och färdigheter är viktiga utgångs
punkter i all kompetensutveckling. Enligt 
Helen  Timperley,1 professor vid universitetet i 
 Auckland, Nya Zeeland, gäller det att  engagera 
lärarna i de förändringsprocesser som ger dem 
möjlig heter att utvecklas i sin yrkesroll. De del
tagande lärarna ska känna att de kunskaper 
de skaffar sig är meningsfulla och har anknyt
ning till läraryrkets viktiga frågor och problem. 
 Timperley betonar även vikten av att utgå från 
och reflektera över händelser och situationer 
i klassrumspraktiken; se även Ulla Runesson,2 
 professor i pedagogik vid högskolan i Jönköping. 
Det finns också stöd för det kollegiala lärandet. 
Enligt skolforskaren Helena Persson3 i Umeå så 
på verkas utfallet av lärares kompetensutveckling 
bland annat av möjligheter till samarbete med 
kolleger och tid för reflektion. Professor Glenn 
Hultman4 vid Linköpings universitet betonar 
dessutom att förändringsarbetet måste byggas 
in i den ordinarie verksamheten om det ska bli 
långsiktigt och få effekt.

Inom ramen för ett kollegialt lärande ökar 
lärarna sin kompetens genom att ta vara på egna 
erfarenheter och genom att samarbeta med och 
ta del av sina kollegors kunskaper, idéer och 
erfarenheter. John Hattie5, professor och utbild
ningsforskare vid Auckland University på Nya 
Zeeland, betonar att det måste ges  kontinuerliga 
tillfällen för lärarna att samtala om under
visningen. Forskarna Jan Håkansson och Daniel 
Sundberg6 vid Linnéuniversitetet i Växjö pekar 

1 Timperley, 2013
2 Runesson, 2012
3 Persson, 2011
4 Hultman, 2004
5 Hattie, 2012
6 Håkansson, & Sundberg, 2012
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också på betydelsen av kollegiala samtal om 
 skolans mål och värderingar, om undervisning 
och bedömning.

Enligt Hattie bör dessutom kompetens
utveckling genomföras nära verksamheten på 
lokal nivå och bygga både på forskning och 
beprövad  er farenhet. Centralt i kollegialt  lärande 
är samtalen och diskussionerna kring ämnes
didaktik och det ämnesinnehåll som eleverna 
ska lära sig, säger forskningsstrategen Christina 
Robertsson7 i Jönköpings kommun.

Vi använder här en modell för kompetens
utveckling som har utvecklats av Timperley och 
som har stora likheter med det arbetssätt som 
tillämpas inom NTAprogrammet.

Vilka kunskaper 
behöver lärarna för 
att kunna möta 
elevernas behov?

Lärarna prövar dessa 
idéer och tankar i 
klassrumspraktiken

Lärarna fördjupar 
sina professionella 
kunskaper och får 
nya idéer för att 
möta elevernas 
behov

Utvärdering av vad 
som har hänt i 
klassrummet. Nya 
frågor och behov 
uppstår

Vilka kunskaper 
och färdigheter 

behöver eleverna 
utveckla?

Fig. 2. Kompetensutvecklingsmodell  
modifierad efter  Timperley.

NTA och kollegialt lärande ger förslag på tre 
träffar. Varje träff förbereder deltagarna genom 
observationer och reflektioner i den egna skol
praktiken. Självklart kan antalet träffar utökas 
om man så önskar, exempelvis med ett introduk
tionsmöte för att förbereda den första träffen. 
Som stöd för arbetet finns dokumentet ”Min 
fråge ställning” som beskriver arbets gången 
och som varje deltagare använder för att 
 dokumentera sitt arbete inför nästa träff.

7 Robertsson, 2012

Min 
frågeställning

Nuläge

PlaneraGenomföra

Analysera

Fig. 3. Arbetsgången för en träff.

Som stöd finns dessutom matrisen med tänk bara 
frågor till varje träff som man kan  arbeta  vidare 
med i klassrummet. Vissa frågor är hämtade från 
diagnos verktyget ”Tools for enhancing inquiry in 
science  education”, som utarbetats av en arbets
grupp inom EU-projektet Fibonacci. Det finns 
också frågor inspirerade av Skolverkets ”Checklista 
för ett språkutvecklande arbetsområde”.

Till varje träff finns en introduktionstext med 
en konkret frågeställning med vars hjälp varje 
deltagare preciserar det problem eller den fråge
ställning som hon eller han vill utveckla och 
reflektera vidare över i sin undervisning med 
fokus på kursplanerna. 

På NTA:s hemsida finns dessutom förslag på 
 texter och artiklar av fördjupande karaktär kring 
det språkutvecklande arbetssättet.

Vid varje träff presenterar och diskuterar del
tagarna hur de arbetat i sitt eget klassrum med 
de valda problemen och frågeställningarna. Där
efter introduceras nästa område. Figur 4 på 
nästa sida beskriver arbetsgången.

Innehållet i de tre träffarna har fokus på tre 
 viktiga delar i det språkutvecklande arbetet; det 
muntliga språket, det skriftliga språket samt läs
ning av texter med naturvetenskapligt innehåll. 

Den första träffen handlar om hur jag som 
lärare kan uppmuntra eleverna att våga uttrycka 
sina åsikter och tankar i diskussioner och sam
tal så att vi gemensamt i klassen kan bygga upp 
naturvetenskapliga kunskaper. 

Den andra träffen fokuserar på hur jag kan 
förbereda eleverna så att de kan förstå och öka 
sina kunskaper när de läser natur vetenskapliga 
texter. En viktig fråga är hur man kan arbeta med 
elever som inte har så stor läs vana eller vana vid 
naturvetenskapligt språkbruk. 
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Den tredje träffen handlar om hur jag som lärare 
kan hjälpa eleverna att förstå och  inspireras till 
att skriva olika slags texter med naturvetenskap
ligt innehåll. 

Att fokusera på dessa tre delar ger både lära
re och elever viktig information om elevernas 
 lärande och kan även betraktas som en del i 
den forma tiva bedömningen. Elevers kunnan
de kan därför bli synliggjort i varje delmoment. 
Natur vetenskap är en ämneskultur där det råder 
 speciella sätt att agera, tala och tänka. Kommu
nikationen och interaktionen mellan lärare och 
elever är central och viktig för elevernas möjlig
heter att komma in i den  naturvetenskapliga 
 kulturen och för deras meningsskapande. De 
får här möjligheter att använda det naturveten
skapliga språket i funktionella sammanhang och 
utveckla sina naturvetenskapliga kunskaper.

Detta kompetensutvecklingsprogram har 
 alltså tre frågeställningar, en till varje träff.

FRÅGESTÄLLNING 1: Hur uppmuntrar jag  eleverna  
att använda naturvetenskapliga ord och begrepp 
i  diskussioner och samtal?

FRÅGESTÄLLNING 2: Hur uppmuntrar jag eleverna att 
läsa olika slags texter med ett naturvetenskapligt 
innehåll? 

FRÅGESTÄLLNING 3. Hur inspirerar jag eleverna att 
skriva olika slags texter med ett naturvetenskap
ligt innehåll? 

När deltagarna blivit förtrogna med arbets
gången kan de välja egna frågor att arbeta 
 vidare med och fortsätta kompetensutvecklingen 
enligt modellen. Det är även möjligt att använda 
modellen i modifierad form både i förskolan och 
i andra skolämnen. 

Syftet med dessa tre träffar är alltså att inspi
rera lärarna att arbeta mer medvetet med språk
utvecklande arbetssätt. Förutsättningarna finns i 
varje NTA-tema. Materialet ger stöd åt  lärare som 
arbetar med nyanlända och elever med annat 
modersmål än svenska. 

Som bilaga finns några exempel  hämtade från 
olika teman som kanske kan inspirera till det 
språkutvecklande arbetet i klassrummet. Men 
dessa uppgifter måste naturligtvis om arbetas så 
de passar klassen och det aktuella temat. 

Inför varje träff
Använd inför varje träff dokumentet  
”Min  frågeställning” som stöd.

• Välj en frågeställning från Förslag på frågeställ
ningar eller välj en egen fråga att arbeta med. 
Gör den så konkret och avgränsad som möjligt.

• Ta med dig frågeställningen till verksamheten 
i skolan och arbeta vidare med den där.

• Skriv ner din frågeställning i den översta rutan 
av dokumentet ”Min frågeställning”. 

• Ge därefter en kort beskrivning av nuläget.

• Planera sedan hur du vill gå till väga när du 
utvecklar din frågeställning och skriv ner 
detta i rutan Planera.

• Beskriv du hur du vill genomföra din idé. 

• Analysera till slut hur det gick och skriv ner 
dina kommentarer.

Varje träff bygger på att deltagarna i den egna 
verksamheten har bearbetat och reflekterat över 
en fråga eller ett problem. Resultatet redovisas 
och diskuteras sedan vid nästa träff. Det  behöver 
inte vara något omfattande arbete; det handlar till 
största delen om att iaktta och arbeta med små, 
konkreta detaljer i den egna undervisningen.

Varje träff inleds med att delge varandra och 
diskutera erfarenheter.

Frågeställning 2

Träff 2

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 2

Introduktion, 
frågeställning 3

Frågeställning 3

Träff 3

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 3
Sammanfattning

Frågeställning 1

Träff 1

Erfarenhets-
utbyte, 

frågeställning 1

Introduktion, 
frågeställning 2

Fig.4. Arbetsgången under den kollegiala  
kompetens utvecklingen.



SPRÅKET HAR HAFT EN CENTRAL ROLL i människans 
utveckling. Genom språket delar vi kunskaper, 
insikter, erfarenheter och förståelse med varan
dra.8 Språkets utveckling har gjort det möjligt 
för oss att beskriva och samtala om föremål och 
företeelser i allt mer komplicerade sammanhang. 
Vi har egentligen inte ett språk utan många med 
vars hjälp vi skapar olika indelningar i samhället. 
Nästan varje yrkeskategori, forskningsfält, fören
ing och organisation har sitt språk med sina ord 
och termer.9 10 Språkbruket inom gruppen stär
ker gemenskapen men utesluter också de som 
inte tillhör gruppen. 

Språk och lärande
Inom varje område skapas nya begrepp och 
 termer så att vi på ett bättre sätt kan tala och 
skriva om det som sker inom just det området. 
Vi människor rör oss i många språkliga samman
hang11 och vi lär oss efter hand att anpassa språ
ket till allt fler språkliga situationer. Beroende på 
situationen kan vi till exempel välja att tala och 
skriva på ett naturvetenskapligt, tekniskt eller 
vardagligt sätt.12

En viktig uppgift för skolan är därför att hjäl
pa eleverna in i skolans språkbruk och de olika 
skolämnenas språk, så att de där kan prata och 
skriva med lämpliga ord och termer. Eleverna 
lär sig vilken information, vilka färdigheter och 

8 Leach & Scott, 2003
9 Burling, 2007
10 Säljö, 2000
11 Gibbons, 2009
12 Burling, 2007

 vilken förståelse som är relevant i ett visst sam
manhang. De naturvetenskapliga begreppen och 
termerna hjälper oss att beskriva, förstå och för
klara naturvetenskapliga fenomen på ett mer 
precist sätt. De blir redskap med vars hjälp vi 
utvecklar och skaffar nya kunskaper och erfaren
heter som vi sedan kan sprida till andra. Men 
detta innebär också att de som inte har tillgång 
till de specifika begreppen har svårt att delta i 
samtalet eller diskussionen.13

Samspel och dialog
Kan man inte finna eller behärska språket inom 
ett område är det lätt att man ställs utanför.14 
Detta märks tydligt i skolan. Vissa elever kom
mer dit med ett språkbruk som ligger nära sko
lans och de olika ämnenas språk medan andra 
ligger längre ifrån skolans språk. Den  språkliga 
erfaren heten är en viktig länk in i skolan och 
dess språkliga miljöer och en utmaning för lära
ren. Att lära sig handlar alltså också om att soci
aliseras in i en miljö, ett sammanhang, där det 
finns speciella konventioner för hur man ska 
tala,  skriva, förstå och agera. 

Vygotskij15 skriver att utvecklingen av barns 
tankeförmåga bestäms av de språk barnet möter 
och de erfarenheter som barnet får. Människors 
intellektuella utveckling är alltså i stor utsträck
ning beroende av de olika möjligheter man får 
för att använda språket. Vygotskij menar att för 

13 Burling, 2007
14 Gibbons, 2009
15 Vygotskij, 1986

Frågeställning 1

Hur uppmuntrar jag eleverna  
att använda naturvetenskapliga  
ord och begrepp i diskussioner  
och samtal?
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varje människa finns en utvecklingszon som 
utgör skillnaden mellan vad man kan lära och 
förstå på egen hand och vad man kan uppnå 
med stöd från någon som kan mer än man själv. 
Utvecklingen beror på möjligheter till dialog och 
kommunikation. Här spelar skolans undervisning 
en viktig roll för att leda eleven vidare till nya 
kunskaper. Samspelet mellan lärare och elever 
och mellan elever blir avgörande för hur  mycket 
eleverna kan lära sig. Läraren finns hela tiden 
med som samtalspartner, använder begrepp och 
termer på ett relevant sätt och hjälper eleverna 
att lyfta sin kompetens. Genom interaktion och 
kommunikation lär vi oss, förstår vi och delger  
vi varandra kunskaper.

Språket i den naturvetenskapliga 
undervisningen
Att lära sig naturvetenskap innebär att komma  
in i en annorlunda språklig tradition.16 17

För att lära och förstå naturvetenskap  räcker 
det som tidigare nämnts inte att enbart känna 
till och ha kunskap om de enskilda begreppens 
betydelse. Man måste även veta i vilka samman
hang dessa begrepp kan användas och hur de 
relaterar till varandra och till andra begrepp 
och termer inom samma område. Det är först 
när de naturvetenskapliga termerna blir red
skap som kan användas i samtal och texter som 
man kan säga att naturvetenskapliga  kunskaper 
synliggörs. Lärande handlar alltså om att lära 
sig använda de naturvetenskapliga  begreppen 
som redskap i en meningsfull kommunikation. 

16 Säljö, 2000
17 Hajer & Meestringa, 2014

Lemke18 betonar att eleverna måste få  använda 
naturvetenskapligt språk i olika undervisnings
situationer för att lära sig naturvetenskap och 
skaffa kunskaper inom området. Här har lära
ren en viktig uppgift att hjälpa  eleverna in på 
 ”arenan” och skapa samtal och diskussioner 
som gör dem bekanta med dessa termer och 
begrepp.19 Samtalet har lyfts fram som ett vik  
tigt hjälpmedel för detta meningsskapande.  
Det är en process där eleverna lyssnar på var
andra, prövar, jämför och kontrollerar sin för
ståelse mot andra elevers idéer. De spekulerar, 
tänker högt, hjälper varandra att förstå och tar 
del av varandras erfarenheter. Inom  forskningen 
brukar sådana samtal benämnas  ”exploratory 
talk”. Men för att genomföra detta måste elever
na våga föra fram sina idéer och tankar även om 
de är  halvfärdiga.20 I dialogen får de sätta ord på 
det som de ser och gör och de ökar då sin kom
petens att  använda naturvetenskapliga begrepp 
och termer. Eleverna blir mer och mer förtrog
na med den naturvetenskapliga diskursen och 
undervisningen ger också läraren möjlighet att 
bättre följa eleverna och se hur deras kunska
per ökar. Inom NTAprogrammet är därför det 
språk utvecklande arbetssättet i fokus. I varje del 
av ett uppdrag är språket ett viktigt redskap som 
 hjälper eleverna att lära och förstå naturveten
skap och att använda naturvetenskapliga termer 
och begrepp. Försök därför ta vara på möjlig
heterna att arbeta språkutvecklande i de teman 
ni arbetar med.

18 Lemke, 1990
19 Sjøberg, 2010
20 Mercer, & Dawes, 2008.
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Förslag på fråge ställningar inför träff 1
Hur uppmuntrar jag eleverna att använda naturvetenskapliga 
ord och begrepp i diskussioner och samtal?

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur uppmuntrar jag eleverna att engagera sig 
i klass- eller gruppdiskussioner rörande natur-
vetenskapliga undersökningar och förklaringar?

Visa eleverna att allas tankar är viktiga vid diskussioner  
och samtal exempelvis genom att organisera undervisningen 
så att alla får talutrymme och blir lyssnade på.

Hur hjälper jag eleverna att uttrycka sina tankar, 
idéer och erfarenheter på ett tydligt sätt?

Ge eleverna tid att individuellt tänka ut hur de  skulle 
uttrycka sina idéer så att andra kan förstå. Låt sedan 
 eleverna diskutera parvis eller i smågrupper innan ni har  
en gemensam genomgång. 

Hur uppmuntrar jag eleverna att reflektera och 
berätta vad de kommit fram till och hur?

Ge eleverna tid att minnas vad de gjort, och tid att  diskutera 
vad de lärt sig samt hur de kan tillämpa det de lärt sig i 
 framtida arbete.

Hur modellerar och uppmärksammar jag elevernas 
vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk? 

Hjälp eleverna att se skillnader mellan olika språk och när  
de används. Diskutera och analysera tillsammans.

Hur organiserar jag undervisningen så att alla 
elever får rika möjligheter att samtala och 
 diskutera? 

Planera in när samtal och diskussioner ska ske parvis,  
i smågrupper, mellan lärare-elev, i helklass och så vidare.  
Var noga med att eleverna vet syftet med samtalen.  

Hur ger jag eleverna möjligheter att  
 kontinuerligt bearbeta innehållet muntligt  
under  arbetsområdet? 

Uppmuntra elevernas ”exploratory talk” och visa nyfikenhet 
även för elevernas halvfärdiga tankar.

Hur hjälper jag eleverna att knyta nya begrepp  
till sitt vardagsspråk och sina egna erfarenheter?

Lyssna på eleverna när de samtalar och uppmuntra eleverna 
att uttrycka sig på ett mer utvecklat sätt under  lektionen.

Hur ger jag det stöd eleverna behöver för att 
kunna vara aktiva i samtal och diskussioner?

Ha höga förväntningar på eleverna och öka nivån  successivt. 
Vilka ord och begrepp behöver eleverna träna i samtal och 
diskussioner? Vilka specifika ämnesord och bindeord kan 
 hjälpa dem?



Frågeställning 2

Hur uppmuntrar jag eleverna  
att läsa olika slags texter med ett 
naturvetenskapligt innehåll?

De naturvetenskapliga ämnena uppfattas ofta 
som krångliga och svåra21. En anledning är att 
det naturvetenskapliga språket för många känns 
främmande både till form och innehåll. Det 
anses ofta vara auktoritärt, informationstätt, 
specialiserat och opersonligt utan koppling till 
människan.22 Det upplevs därför av elever som 
kompakt, svårt att tränga in i och inte speciellt 
intressant. Men språket är centralt för människ
ans meningsskapande oavsett område och detta 
sker främst genom interaktion och kommunika
tion mellan människor. 

Varje skolämne innebär ett möte med ett 
 speciellt språkbruk. Målet med den naturveten
skapliga undervisningen är att eleverna ska bli 
mer kompetenta språkanvändare inom områ
det.23 Men då räcker inte det talade språket. Åsa 
af Geijerstam24 visar i sin forskning att de natur
orienterande ämnena i skolan till stor del är 
 muntligt baserade. Eleverna måste därför få till
fälle att möta naturvetenskapliga kunskaper i 
olika  texter. Texterna bör dessutom finnas i ett 
dialogiskt sammanhang och bli utgångslägen för 
kommunikation och reflektion. I temaböckerna 
för NTA-programmet finns många texter som kan 
vara lämpliga att använda i sådana sammanhang.

Naturvetenskapliga 
texter är komplexa
Naturvetenskapliga texter kan alltså vara svåra 
att förstå och det gäller inte minst läroboks
texter. 25 

21  Lemke, 1990
22  Edling, 2006
23  Knain, 2001
24  af Geijerstam, 2006
25  Ekvall, 2011

Ofta är sådana texter skrivna i passiv form. De 
innehåller också så kallade nominaliseringar. 
Det innebär att en händelse beskrivs med ett 
substantiv istället för med ett verb eller adjek
tiv, exempelvis separation istället för att sepa
rera, reaktion istället för att reagera, medici
nera istället för att ta medicin. Passiv form och 
nominaliseringar gör att de naturvetenskapli
ga texterna blir avpersonifierade och framstår 
som mer objektiva.26 Genom nominalisering
ar kan texter samtidigt göras informationstäta 
så att ett mer omfattande innehåll kan få plats. 
De hjälper oss dessutom att skapa nya begrepp 
genom att det som sker får ett namn, till exempel 
reaktion. Enligt Halliday27 så ”paketerar” vi ofta 
natur vetenskaplig kunskap i sådana begrepp. 
Men  texterna blir härigenom mer svårlästa och 
många elever kommer därför inte att nå det 
naturvetenskapliga innehållet i texterna. 

Naturvetenskapliga texter består dessutom 
av flera andra meningsbärande uttrycksformer, 
man säger att texterna är multimodala. Med det 
menas att flera modaliteter, uttrycksformer, till
sammans ger betydelse åt textens innehåll. Skriv
na texter kombineras därför ofta med illustra
tioner som grafer, diagram, tabeller, modeller, 
ljud, bilder, filmer eller animeringar av olika slag.  

I lärobokstexter har man länge använt detta 
vidgade textbegrepp. Men trots det så visar stu
dier att man i undervisningssammanhang inte 
alltid drar nytta av texters modalitet. 

26  af Geijerstam, 2006
27  Halliday, 1998
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Stöd för att läsa
Att läsa och förstå naturvetenskapliga texter 
är alltså krävande och eleverna behöver där
för stöd och hjälp att förstå, tolka och värdera 
det som skrivs i läroböcker och i andra källor. 
De måste lära sig innebörden i ord och begrepp 
och känna till deras användning. De måste även 
inse hur texterna samspelar med andra uttrycks
former som till exempel figurer, bilder, diagram 
och tabeller. Därför är det viktigt att man som 
lärare arbetar aktivt med texterna i den natur
vetenskapliga undervisningen. Genom att bear
beta och diskutera naturvetenskapliga texter så 
utvecklar eleverna sin läsförmåga och sina natur
vetenskapliga kunskaper. 

För att inspirera och motivera eleverna före 
läsningen bör man tillsammans samtala om det 
naturvetenskapliga innehållet. Man kan ställa frå
gor till texten, titta på rubriker och bilder. Elever
na kan få göra förutsägelser om vad de tror texten 
handlar om. Här kan det vara lämpligt att utgå 
från elevernas erfarenheter. För att göra detta 
kan man använda ett så kallat VÖLdiagram, där 
VÖL står för Vet, Önskar veta och Lärt mig. Det 
används till exempel i tema Papper för att diskute
ra pappers användning och egenskaper. En annan 
grundläggande fråga är textens modalitet. Hur 
kopplas den skrivna texten till andra uttrycks
former? Är kopplingen tydlig för eleverna? 

Under läsningen bör oklarheter, ord och 
begrepp och olika typer av samband i texter för
tydligas. Lärare och elever kan till att börja med 
läsa texten högt tillsammans. Slutligen utgör 
elevers sammanfattningar av texten samt deras 
reflektioner och slutsatser viktig information för 
läraren om elevernas kunskaper. Men de är också 
viktiga utgångspunkter för samtal och diskussio
ner om naturvetenskaplig kunskap. En avslutan
de del är att samtala med eleverna om läsning
en av texten. Varför läste vi texten? Vad gav den? 
Varför var texten bra/dålig? Var den lätt att för
stå? I boken Lyft språket, lyft tänkandet av Pauline 
Gibbons finns många bra förslag på hur man kan 
för och efterarbeta texter som eleverna läser.

Genrer
Genom att arbeta aktivt med texter i undervis
ningen kan man som lärare låta eleverna möta 
flera typer av texter för att söka naturvetenskaplig 
kunskap. Texters struktur kan variera både inom 
och utanför den naturvetenskapliga praktiken. 
Man brukar tala om olika genrer. En genre kan 
definieras som ett sätt att skriva i ett visst sam
manhang. Vanliga genrer är till exempel artiklar, 
faktatexter, recensioner, krönikor, debatt artiklar, 
noveller, romaner, annonser, sms och bloggar. 
Alla genrer innebär en interaktion med en mot
tagare. Varje genre har sin specifika struktur 
med vissa språkliga kännetecken som är  typiska 
för just den genren. Genrer inom skolans natur
vetenskap kan till exempel vara laborations
rapporter, anteckningar, svar på in studerings
frågor, natur vetenskapliga läroboks texter, tid
ningsartiklar, debattartiklar, referat, affischer, 
väggtidningar, utställningar, digitala presenta
tioner, Wikipedia artiklar, bloggar eller podcasts. 
Dessa genrer måste eleverna lära sig att både läsa 
och skriva. 

Man kan dela in ovan nämnda genrer i föl
jande huvudgrupper; återgivande, berättande, 
beskrivande, förklarande, instruerande och argu
menterande. Det är därför av vikt att lära sig hur 
språket kan användas på olika sätt i naturveten
skapliga sammanhang.28 I ett språkutvecklan
de arbetssätt synliggör lärare tillsammans med 
eleverna de språkliga drag som skiljer de olika 
genrerna åt. De får arbeta med olika slags tex
ter och lär sig hur dessa är uppbyggda och lär 
sig se skillnader och likheter mellan dem. Här
igenom utvecklar eleverna sitt naturvetenskap
liga språkbruk och ökar sina naturvetenskapli
ga kunskaper. De lär sig att tänka kritiskt kring 
texter och skaffar sig en viktig handlingskompe
tens inför framtiden. På Skolverkets webbplats 
finns ett stödmaterial som heter Uttrycksformer 
för upptäckare – fördjupning. Här finns exempel på 
modelltexter inom olika texttyper, alla med till
hörande fördjupande beskrivningar av texttypen. 
Som inspiration för arbetet i den egna klassen 
finns dessutom en bilaga med språkutvecklande 
arbetsuppgifter hämtade från olika NTAteman. 

28  Gibbons, 2010.
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Förslag på frågeställningar inför träff 2
Hur uppmuntrar jag eleverna att läsa olika slags texter 
med ett naturvetenskapligt innehåll?

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur använder jag texter i undervisningen som 
utgångspunkt för elevernas kommunikation  
och reflektion?

Uppmuntra eleverna att skriftligt beskriva och förklara. 
Utmana dem att skriva utförligt och alltmer använda sig  
av naturvetenskapliga begrepp. 

Hur tränar jag eleverna i att förstå natur-
vetenskapliga texters modaliteter (exempelvis 
 grafer, modeller, animeringar)?

Texter bör finnas i dialogiska sammanhang där elever får rika 
möjligheter att diskutera texterna och stöd för att  arbeta 
aktivt med texten för att utveckla sin läsförmåga och sina 
naturvetenskapliga kunskaper.

Hur inspirerar jag och motiverar mina elever  
före textläsningen?

För att kunna läsa naturvetenskapliga texter behöver eleven 
stöd och hjälp att förstå, tolka och värdera. 

Hur samlar jag information om mina elevers 
 kunskaper vid textläsning? Vid vilka tillfällen  
gör jag detta?

Uppmuntra eleverna att delta i samtal och diskussion om 
texten eller att sammanfatta texten skriftligt eller  muntligt. 
Denna information om elevens kunskaper kan ge dig 
 underlag för att planera den fortsatta undervisningen. 

Hur stöttar jag eleverna vid läsning av texter  
(både innan, under och efter)?

Hjälp eleverna med ord och begrepp samt bindeord som kan 
vara till hjälp för läsförståelsen. Starta i det eleverna redan 
kan och vet så att alla kan vara aktiva. Faktatexter kan 
komma in efterhand när eleverna redan har förförståelse  
för innehållet.

Hur ger jag eleverna möjlighet att arbeta med  
olika slags texttyper?

För att förstå olika slags texter behöver eleverna rika 
 möjligheter att läsa och förstå olika texttyper. Synliggör 
 tillsammans med eleverna olika texters språkliga drag. 

Hur uppmuntrar jag eleverna att använda 
 information från olika texters uttrycksformer 
(text, diagram, bilder etc) för att skapa egna   
texter och andra framställningar? 

Texter har olika meningsbärande uttrycksformer och 
 eleverna behöver stöd i att förstå och använda dessa  texters 
modalitet. Börja gärna med en gemensam diskussion i 
 klassen om hur olika modaliteter stöder varandra.



Eleverna skriver och läser visserligen texter men 
de utnyttjar inte den potential som en text har.29 
Därför måste de få tillfälle att höja sin kompe
tens genom att använda det naturvetenskapliga 
språket skriftligt. Åsa af Geijerstams avhandling 
”Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan” 
handlar om hur texter i undervisningen i svens
ka, samhällsvetenskap och naturvetenskap ser ut 
i årskurs 5 och 8 i grundskolan, samt i årskurs 2 
på gymnasiet. Hon fann bland annat att det var 
skillnad på hur elever förstår egna texter i svens
ka, samhällsvetenskap och naturvetenskap. De 
flesta  elever förstod mest i svenska, sämre i sam
hällsvetenskap och allra sämst i naturvetenskap. 
De  senare texterna var mindre bearbetade, ofta 
skrivna i punktform och saknade verb. 

Texter har alltid en mottagare
Men man kan skriva på många sätt och det skriv
na har alltid en mottagare som skribenten måste 
anpassa sig till. Ur ett dialogistiskt perspektiv 
kan skrivande inte läras en gång för alla för att 
sedan tillämpas på samma sätt i alla samman
hang.30 En text skrivs alltid för ett speciellt syfte 
och författaren måste skriva på ett lämpligt sätt 
så att läsaren kan tolka avsikten med texten. Det 
innebär att språk och texter varierar beroende på 
sammanhang och situation. 

29  Edling, 2006
30  Bakhtin, 1981

Jag kan skriva för mig själv. Då blir jag själv 
 mottagare och texten blir ett reflektions- och 
tankestöd, en så kallad intext. Det didaktiska 
 syftet med att låta eleverna skriva texter med sig 
själva som mottagare är att lärandet förstärks 
och kunskaperna ökar varje gång de på eget sätt 
formulerar och skriver ner vad de förstår. Om 
eleverna läser en text, lyssnar på en genomgång, 
ser en film eller gör en undersökning och sedan 
skriver ner och förklarar det, blir skrivandet en 
process som stärker lärandet.31

Man kan skriva till andra läsare, som exem
pelvis till kamrater, lärare, föräldrar, skolledning 
eller politiker. Det kan också vara  motiverande 
för eleven att skriva texter för en annan mål
grupp utanför skolan.32 Texten blir då en presen
tationstext, en så kallad uttext. En sådan text har 
ett annat didaktiskt syfte och måste stå för sig 
själv utan några ytterligare förklaringar. Ibland 
vänder den sig till läsare som har god kännedom 
om den naturvetenskapliga praktiken, ibland till 
en bredare allmänhet som inte har den känne
domen. Här är alltså kommunikationen och 
anpassningen till mottagaren i fokus. I den situa
tionen måste man som skrivande ta hänsyn till 
flera faktorer för hur man vill att dialogen med 
läsaren ska fungera. Ska man ligga nära läsaren 
eller ska texten likna en föreläsning? Ska tilltalet 
vara personligt eller mer formellt? Ska man följa 
konventionen eller utmana den? 

31  Liberg, 2010
32  Bergh Nestlog, 2009  

Frågeställning 3

Hur inspirerar jag eleverna att 
skriva olika slags texter med ett 
naturvetenskapligt innehåll?
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Cirkelmodellen
Cirkelmodellen kan vara ett stöd i arbetet att öka 
elevernas språkliga kompetenser inom det natur
vetenskapliga området. Den utgår från elevernas 
befintliga kunskaper inom det valda området.

1. BYGG UPP ÄMNESKUNSKAPER. Först söker eleverna 
svar på egna frågeställningar relaterade till upp
giften. De antecknar och sammanfattar det de 
redan vet och känner till, samtalar med läraren 
och söker information i faktatexter. 

2. STUDERA TEXTER INOM DEN VALDA GENREN FÖR ATT 

FÅ FÖREBILDER. Eleverna studerar gemensamt 
exempel texter. Begrepp och termer från ämnes
området förklaras, och eleverna utvecklar sina 
kunskaper inom området. Viktiga frågor att fun
dera över är; Vilken funktion har texten? Vem bru
kar använda sig av den och varför? Vilken är den 
övergripande strukturen? Vilken naturvetenskap
lig fakta finns i texten? Vilken typ av text är den 
exempel på? Även här fordras stöttning av läraren. 

3. SKRIV EN GEMENSAM TEXT. Eleverna skriver en text 
där alla får ge förslag på formuleringar. De disku
terar lämpliga naturvetenskapliga fakta, begrepp 
och termer. Läraren leder arbetet genom att 
 ställa frågor, ta upp förslag, vägleda och stötta. 
Den färdiga texten kopieras sedan till varje elev 
och blir en resurs i det fortsatta arbetet. 

4. SKRIV EN INDIVIDUELL TEXT. Nu har eleverna både 
kunskaper i ämnet och kunskaper om den valda 
texttypen och kan skriva en egen text om sin 
fråge ställning i den valda texttypen. Arbetet kan 
genomföras i par eller individuellt. Eleverna hjäl
per varandra med text bearbetning innan slut
versionen är färdig.

I cirkelmodellen ökar fokus på det naturveten
skapliga språket efter hand. Man kan naturligtvis 
fråga sig i vilken utsträckning man kan betrakta 
elevens arbete med modelltexter som självstän
digt arbete som leder till kunskap. Men enligt 
Vygotskij33 kan imitation och reproduktion vara 
grund för lärande. Om det ingår ett aktivt reflek
terande kring mallen eller förlagan kan detta 
vara ett framgångsrikt sätt att komma in i en ny 
texttyp. Då fungerar modellen som en förebild 
för det fortsatta skrivandet.34 I nästa spalt visar 
vi hur modellen kan användas i undervisning om 
argumentation och argumenterande texter.

33  Vygotskij, 1978
34  Säljö, 2005

Argumentation
Studier har visat att elever för att lära sig att 
argumentera väl, behöver få undervisning om 
hur en argumentation byggs upp teoretiskt och 
även praktiskt få träna på att argumentera. Gen
ren har en speciell  struktur och logik.35 Man 
skriver eller debatterar med hjälp av en argu
menterande text i syfte att övertyga personer om 
en viss åsikt, en tes. Tesen är det påstående man 
vill  försvara. I en argumenterande text brukar 
tesen finnas i rubriken. I  inledningen bör man 
också beskriva det område tesen utgår ifrån. 

Därefter presenteras huvudargumenten som 
är författarens bevis för att tesen är sann. Man 
 brukar vanligtvis ha tre argument. De ska vara 
hållbara och begripliga. Till varje argument väljer 
författaren ett motargument för att stärka argu
menten. Varje motargument bemöts i texten. Man 
kan presentera argument och motargument var 
för sig eller parvis. Slutligen gör man en kort sam
manfattning av argumenten och upprepar tesen.

Genom argumentation utvecklar eleverna sin 
förmåga att skilja mellan påstående som  grundar 
sig på naturvetenskaplig kunskap och  påståenden 
som baseras på pseudovetenskap eller tyckande. 
De lär sig producera, kommunicera, värdera och 
bedöma kunskap.36 Den naturvetenskapliga kun
skapen blir mer relevant eftersom den används i 
samhällsdebatten. Eleverna lär sig att debattera 
både skriftligt och muntligt. 

På Skolverkets hemsida finns exempel på texter 
i olika genrer. Dessa modelltexter kan man an vän
da om man vill arbeta med en speciell genre. 

35  Nygård Larsson, 2011
36  Kelly & Duschl, 2002

Fig. 5. Cirkelmodellen efter Kuyumcu, 2004.
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Förslag på frågeställningar inför träff 3
Hur uppmuntrar jag eleverna att skriva olika  
slags texter med ett naturvetenskapligt innehåll?

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA VIDARE MED KOMMENTARER

Hur hjälper jag eleverna att uttrycka sina tankar, 
idéer och erfarenheter i skrift på ett tydligt sätt?

Uppmuntra eleverna att skriftligt beskriva och förklara. 
 Uppmana dem att skriva utförligt och alltmer använda sig  
av naturvetenskapliga begrepp. 

Hur uppmuntrar jag eleverna att göra personliga 
anteckningar under sitt arbete? 

Använd intext-skrivande som en process för att stärka 
 lärandet. Kunskaperna ökar varje gång eleverna på egen 
hand formulerar eller skriver ned vad de förstår. 

Hur tränar jag eleverna att anpassa texter för olika 
mottagare när de skriver presentationstexter?

För att skriva en text måste man ta hänsyn till den tänkta 
läsaren, innehållet och texttypen. Välj gärna skrivtillfällen 
där ”det blir på riktigt”, dvs mottagaren är äkta. Hur kan en 
sådan uppgift se ut?

Med vilken texttyp dokumenterar/presenterar 
eleverna sitt arbete i nuvarande arbetsområde? 

Uppmuntra eleverna att delge sitt arbete för andra, genom 
att rapportera till en grupp eller hela klassen eller i något 
annat sammanhang.

Hur kan jag stötta elevernas skrivande genom att 
visa modelltexter eller leda gemensamt skrivande?

Titta på exempeltexter, diskutera förbättringar och träna på 
att ge feedback så att eleverna sedan kan hjälpa varandra 
med förbättringar. 

Hur kan jag använda cirkelmodellen som ett stöd 
för elevernas lärande?

Ge exempel på situationer i det arbetsområde eleverna 
 arbetar med just nu där du kan använda cirkelmodellen.

Hur ger jag eleverna möjlighet att  kontinuerligt 
bearbeta  innehållet skriftligt under arbets-
området?

Ge rika möjligheter där eleverna får gå från talspråk till 
skriftspråk. 

Hur tränar jag elevernas förmåga att formulera 
egna argument samt bemöta andras argument?

Eleverna behöver få undervisning om hur en argumentation 
byggs upp. Genom att träna argumentation lär sig eleverna 
att producera, kommunicera, värdera och bedöma kunskap.  
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Frågeställning 1: Hur uppmuntrar jag eleverna att använda 
 natur vetenskapliga ord och begrepp i diskussioner och samtal?

Aktiviteter som uppmuntrar elever att samtala, lyssna, diskutera och argumentera (Energi och hållbar 
utveckling)

2
  X  Vad tänker du när du 

hör ordet energi?

 Uppgifter
1  Skriv ner tio ord som du kommer att tänka på när du hör ordet 

energi. Skriv med stora bokstäver på lösa lappar.

2 Samlas några stycken och sortera lapparna på ett större papper. 
Lägg dem i grupper med ord som ni tycker hör ihop. Förklara var
för. Skriv rubriker till de olika grupperna av ord.

3 Försök att utifrån er diskussion sammanfatta med en eller två 
korta meningar hur energi kan uppträda (hur man får syn på ener
gi) och vad energi kan vara.

4 Försök att utifrån er diskussion bestämma vilka av rubrikerna som 
handlar om naturvetenskap.

  Sammanfatta  Från ord till handling
Skriv med egna ord i din anteckningsbok vad du har lärt dig om 
energi i uppgiften och hur du kan få användning av dina kunskaper. 
Eller ta hjälp av några av de oavslutade meningarna nedan.

● Jag får mer energi genom att …

● Jag får mindre energi genom att …

● När man talar om energi i ett naturvetenskapligt sammanhang 
handlar det om att …

● Om jag skulle förklara för en marsmänniska vad energi är skulle jag 
säga …

● Energi är viktigt för mig när jag ska …

  Fundera vidare
1 Till vardags pratar vi om energi på olika sätt, som till exempel i 

de här pratbubblorna. Hur kan det göra det svårare att förstå det 
naturvetenskapliga sättet att tala om energi?

Energischampo 
ger ditt hår mer 

lyster. Det gäller att 
vila ordentligt 

inför loppet så att 
man får mycket 

energi.

Det gäller att 
vila ordentligt 

inför loppet så att 
man får mycket Jag får energi 

av att träna till-
sammans med en 

massa andra glada 
människor.

Vitaminpiller 
ger din kropp 
extra energi.

Den kalla 
vintern skapade 

energikris 
i Sverige.

16
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Bilaga

Exempel på språkutvecklande 
uppgifter hämtade från  
olika NTA-teman
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Tala inför andra för att påverka (Energi och hållbar utveckling)

19
Kontakta politiker
Ett bra sätt att försöka påverka är att vända sig direkt till politiker, 
exempelvis lokalpolitiker i den kommun där du bor. Försök att boka 
en tid så ni får möjlighet att i lugn och ro förklara vad ni tycker och 
vilka argument ni har för det ni vill förändra. Ett bra tips kan vara att 
i förväg göra en undersökning bland människorna i den egna kom
munen, som kan visa att ni har stöd för er åsikt. Lyssna på vad poli
tikern har att säga, men var också noga med att ni verkligen får fram 
vad ni vill och vad ni har för förslag. 

Tala inför andra
Att tala inför andra, större eller mindre grupper, ger direkt kontakt 
med människor som man vill påverka. Du kan själv bjuda in till ett 
föredrag, eller fråga någon förening om du kan få komma och tala vid 
något av deras möten. Här är några sätt att tala inför andra: 

•	 Torget	eller	annan	offentlig	plats	–	sök	tillstånd	hos	kommunen

•	 Föreningsmöten

•	 Mässor	och	utställningar	–	fråga	arrangören

•	 Kommunfullmäktige	–	kontakta	kommunen

•	 Politiska	partier	–	kontakta	lokala	representanter

Det bästa är att hålla föredraget med bara stödord. Det är bättre att 
prata fritt och glömma några småsaker än att läsa rakt upp och ner 
från ett papper. Det blir ofta tråkigt och känns oengagerat. I antikens 
Grekland var man bra på att tala och menade att ett bra föredrag ska 
innehålla de tre delarna Ethos, Pathos och Logos. Ethos står för trovär
dighet, Pathos för känslor som ska röra lyssnarna och Logos för för
nuft och fakta.

 Gör så här
1 Börja gärna föredraget med att berätta för åhörarna vilka ni är 

och vad ni har för känslor inför det ni talar om, Pathos: 

”Vi har fått reda på att … därför vill vi att … ” 

2 Utmana sedan åhörarna med några frågor som gör att de måste 
börja ta ställning, Ethos: 

”Hur skulle ni bära er åt om det …” 

3 Ge dem sedan några viktiga fakta som gör att de kan lita på era 
slutsatser och ställningstaganden, Logos. 

”För att försäkra oss om att … tog vi reda på …” 

4 Ta gärna stöd av några enkla skisser på tavlan, eller bilder på till 
exempel en Power pointpresentation, men ha inte med för myck
et text, det blir bara tröttande att läsa.

5 Se till att ni har ett tydligt budskap genom att ta ut två eller tre 
saker som ni verkligen vill säga. Ta upp dem i början och upprepa 
dem minst tre gånger under föredragets gång. 

steg 6, uppdrag 19:  från ord till handling ❉ 121
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Bilder som diskussionsunderlag (Balansera och väga)
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Balanserande fordon
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Frågeställning 2: Hur uppmuntrar jag eleverna att läsa  
olika slags texter med ett naturvetenskapligt innehåll? 

Exempel på en berättande text med rubrik, underrubriker och bilder (Matens kemi)10
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nta, naturvetenskap  

och teknik för alla

Aldrig mera skörbjugg
För några hundra år sedan seglade många 
stora skepp på de stora haven. Något av det 
värsta en sjöman då kunde råka ut för var 
en sjukdom som heter skörbjugg. Krigsfar-
tyg och pirater var förstås också farliga, men 
skörbjugg var sjömannens värsta fiende. 
Den kunde få honom att tappa tänderna, bli 
extremt svag och ge stora svarta bölder på 
kroppen. Många sjömän dog i sjukdomen.

Misstänkte maten
I mitten av 1700-talet blev en skotsk läkare 
som reste med ett engelskt krigsfartyg intres-
serad av vad som orsakade sjukdomen. Han 
såg flera ur besättningen dö i skörbjugg. 
Läkaren, som hette James Lind, misstänkte 
att orsaken fanns i maten, eller i den trånga, 
mörka och fuktiga miljön på fartyget. Han 
noterade att officerarna åt kött, torkade grön-
saker och frukt, medan besättningen fick sal-
tat kött, skorpor, smör och torkade bönor. 
Han såg också att matroserna sov extremt 
trångt på de lägre däcken i fartyget.

Gjorde försök
James Lind beslutade sig för att ta reda på 
mera om sjukdomen. Då fick han höra talas 
om några holländska sjömän som blivit sjuka. 
De reste på en båt fullastad med citrus frukter. 
Sjömännen återhämtade sig efter att ha ätit 
lite av lasten. Lind bestämde sig då för att 
testa om maten hade någon betydelse.

Han valde ut tolv sjuka matroser och utökade 
deras kost. Varje dag fick två av dem utö-
ver den vanliga maten också äppelcider, två 
fick ättika, två fick vitlök och senapsfrön, två 
saltvatten och två alkohol med ingefära och 
kanel. De sista två matroserna fick apelsiner 
och citroner och återhämtade sig så snabbt 
att de kunde börja arbeta inom fem dagar. 

Lyckades inte övertyga
Lind insåg att han hade kommit på något bra 
och föreslog att den brittiska flottan skulle 
börja ge sina sjömän citronsaft varje dag. 
Men cheferna inom flottan lät sig inte överty-
gas. Hur skulle fruktsaft kunna förhindra en 
så allvarlig sjukdom som skörbjugg? De var 
säkra på att de sjuka sjömännens återhämt-
ning berodde på slumpen och brydde sig inte 
om Linds förslag.

Den engelske upptäcktsresanden James 
Cook bestämde sig dock för att testa Linds 
hypotes. Inför en lång resa över Stilla Havet 
på 1770-talet lastade han så mycket citron-
saft att det skulle räcka till en daglig ranson 
till varje sjöman. Det fungerade! Endast en i 
besättningen fick skörbjugg under resan. Det 
dröjde dock tjugo år till innan de flesta av de 
brittiska fartygen förde med sig citronsaft, 
som alla sjömän var tvungna att dricka.

Ämne i frukt
I början av 1900-talet började den  polske 
forskaren Casimir Funk undersöka vad det 
var i frukten som botade skörbjugg. Han 
upptäckte att ämnen som förekommer i små 
mängder i frukt, grönsaker och mjölk är nöd-
vändiga för att människan ska må bra. Han 
döpte dessa ämnen till vitaminer. Omkring 
1925 isolerade en ungersk forskare en spe-
ciell sorts syra i citrusfrukter. År 1932 kunde 
en amerikansk forskare visa att det var syran 
som förhindrade skörbjugg. De kallade syran 
för askorbinsyra. Vi kallar den C-vitamin. 
Den behövs för att kroppen ska kunna bilda 
 kollagen, ett protein som binder samman 
 vävnaderna. Kollagen håller också tänderna 
på plats.

Läs mer om C-vitamin



Instruktion (Jord)

el
ev2uppdrag

ar
be

ts
bl

ad
 1

vi gör en kompost ❉ E2:1
nta, naturvetenskap  
och teknik för alla

Vi gör en  
kompost

  X  1. Gör en kompost
1 Gör 4–5 hål i påsen med hålslaget.

2 Hämta jord i bägaren. 

3 Häll jorden i påsen.

4 Lägg växtmaterialet ovanpå.

5 Placera försiktigt tre maskar i påsen.

6 Droppa i lite vatten med pipetten.  
Komposten ska vara fuktig, inte blöt. 

7 Stäng påsen.

8 Skriv namn och datum på tejpen och fäst den på påsen.

Du tränar på att

• förutsäga vad du tror kommer att 
hända i din kompostpåse

• starta ett experiment med maskar  
i en kompostpåse

• undersöka en egen fråga om 
kompostering.

mål

1 förstoringsglas

1 plastpåse

1 liten plastbägare

1 stor plastbägare

1 pipett

1 bricka

maskeringstejp.

Ni behöver: 

Bild som illustrerar en process (Matens kemi)

Den första versionen av en insulinpump utveck-
lades av en forskare i Kalifornien på 1960-talet. 
Idag arbetar många forskare världen runt för 
att ta reda på mer om diabetes, hitta nya bote-
medel eller tekniska lösningar. I framtiden kom-
mer Fredrik att kunna få allt bättre mediciner 
och hjälpmedel för sin diabetes.  

Mycket forskning
I det stora hela är livet likadant som för andra 
i samma ålder. Fredrik kan äta det mesta, men 
inte hur mycket som helst av allt. Han kan 
idrotta. Att resa är inget problem, bara han 
kommer ihåg att ta med sig blodsockermätare 
och insulinpump. 

Diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 kallas också åldersdiabetes. Sjukdomen 
är ovanlig hos barn. I Sverige är det runt 400 000 som 
har sjukdomen, varav bara cirka hundra är under 18 år. 
Sjukdomen ökar i hela världen. Vid diabetes typ 2 bildas 
insulin i kroppen, men för lite. Stillasittande, övervikt 
och rökning ökar risken att få sjukdomen, liksom om den 
finns i släkten.

druvsocker
(glukos)

cell

insulinpump

Så här fungerar  
insulinmolekylen 
Insulin kan liknas vid en nyckel 
som öppnar en dörr till cellerna 
så att druvsocker kan komma in.

han har koll på  blodsockret ❉ 19
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Frågeställning 3: Hur inspirerar jag eleverna att skriva  
olika slags texter med ett naturvetenskapligt innehåll? 

Lyssna aktivt och sammanfatta skriftligt (Matens kemi)
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Maten genoM historien ❉ E2:1
nta, naturvetenskap  
och teknik för alla

Maten vi äter idag är både lik och olik den man åt för  
10, 50, 100 eller 500 år sedan. Vad kan det bero på?  
Har utvecklingen varit bra eller dålig? 

Målet med uppdraget är att 
du ska kunna:
• ge exempel på hur mat

rätter och matvanor för
ändrats över tid

• beskriva några orsaker 
till att vi idag kan äta 
andra livsmedel än tidi
gare

• beskriva några fördelar 
och nackdelar med 
utvecklingen.

mål

• Vilka likheter och skillnader tror du att det finns mellan 
den mat du äter idag och den som din mormors mormor åt 
på 1800talet?

• Vilka likheter och skillnader tror du att det kan finnas 
 mellan maten vi äter idag och den som människor kommer 
att äta år 2050?

• Vad är det som är bra med maten vi äter idag jämfört med 
maten människor åt förr? Finns det något som är mindre bra?

Fundera på❉

  X  1. De gamla berättar 
1 Intervjua någon äldre person i din närhet om vad de åt när de var 

lika gamla som du är idag. Börja med att skriva ned några  frågor 
som du skulle vilja ha svar på. Formulera frågorna så att det inte 
går att svara bara ja eller nej på dem. Fundera också över vilka 
följdfrågor du skulle kunna ställa. 

2 Genomför intervjun och anteckna de svar du får.  
Sammanställ svaren i en matris som exemplet nedan:

Intervjufråga Vad åt du till 
frukost?

Intervjusvar

Likheter jäm-
fört med idag

Olikheter jäm-
fört med idag

E X E M P E L

Maten genom 
historien 

Labbrapport (Matens kemi)
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Är marshmallows ett bra mellanmål? ❉ E11:1
nta, naturvetenskap  
och teknik för alla

• Vilka faktorer kan påverka undersökningen av en matvara?

• Vad kan man göra för att undvika detta?

• Tycker du att marshmallows är ett bra eller mindre bra mel-
lanmål?

Fundera på❉

För att man ska kunna lita på resultatet av en undersökning 
är det viktigt att den genomförts noggrant och systematiskt. 
Det innebär till exempel att man försöker undvika att 
andra faktorer än det man undersöker påverkar resultatet. 

Målet med uppdraget är att 
du ska kunna: 
• planera och genomföra 

en egen undersökning 
av näringsämnen i en 
marshmallow

• jämföra dina resultat 
med andras resultat och 
med din förutsägelse

• dra slutsatser av resul-
tatet utifrån kunskaper 
om näringsämnen

• ge förslag på förbätt-
ringar av undersök-
ningen

• sammanställa doku-
mentationen från 
undersökningen i en 
rapport.

mål

Är marshmallows 
ett bra mellanmål?

  X  1. Undersök en marshmallow  
på egen hand 
Här får du på egen hand planera, genomföra och utvärdera en 
 undersökning av vilka näringsämnen som finns i en marshmallow. 
Arbetet ska presenteras som en vetenskaplig rapport.  

En vetenskaplig rapport skrivs utifrån en viss struktur, som gör  
det lättare för den som läser att hitta det man vill ha svar på.  
Ta hjälp av punkterna på nästa sida när du utformar din rapport. 

1 Frågeställning. En vetenskaplig undersökning utgår från en 
 frågeställning. Här är förslaget att frågeställningen formuleras:  
Är marshmallows ett bra mellanmål?

2 Förutsägelse. Vad tror du om svaret på frågeställningen?  
Här anger du varför du tror som du gör och underbygger det  
med vad du vet om näringsämnen, och dina erfarenheter av 
marshmallows. 

3 Material. Gör en lista över det material du kommer att behöva  
för att genomföra undersökningen. 11
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4 Genomförande. Här beskriver du så noga du kan hur du ska 
gå tillväga för att undersöka din marshmallow. Den som läser 
 rapporten ska kunna förstå varför du använder just det materia-
let och hur du ska använda det. Du anger även vilka eventuella 
 felkällor som kan finnas i undersökningen och hur du ska göra  
för att få ett så säkert resultat som möjligt. 

5 Resultat. Presentera resultatet som en tabell, en bildserie eller på 
något sätt du tycker blir tydligt för den som läser rapporten. 

6 Slutsats. Besvara din frågeställning med hjälp av dina resultat  
och med det du vet om kroppens behov av näringsämnen.  
Jämför svaret med din förutsägelse och kommentera varför den 
stämde eller inte stämde. Jämför med vad andra i klassen har 
 kommit fram till och kommentera likheter och skillnader.  
Beskriv de felkällor som kan ha påverkat resultatet.  
Avslutningsvis kan du ge förslag på hur undersökningen  
skulle kunna genomföras så att resultatet blir säkrare. 

7 Byt rapport med en kamrat och ge varandra respons.  
Berätta vad som är tydligt och bra med rapporten.  
Lyft fram något som du vill veta mer om, som kamraten  
kan utveckla. Titta exempelvis på om kamraten

• har besvarat sin frågeställning 

• har skrivit en slutsats som stämmer överens med resultatet 

• har med alla delar i rapporten . 

Utgå från responsen som du själv fått och gör de förbättringar  
du tycker din rapport behöver.  

Reagensstickans färgskala för druvsocker (glukos), mg/dl

 ingen 100 250 500 1 000 2 000 
 glukos

Reagensstickans färgskala för protein, mg/dl

 ingen spår av 30 100 300 1 000 
 protein protein



Att skriva texter anpassade för ett speciellt syfte (Matens kemi)
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  X  2. Skriv en slogan
1 Läs texten Fett – både bra och dåligt i temaboken. 

Ibland kan man se reklamslogans om olika matvaror.  
Till exempel ”Mjölk ger starka ben”. 

Diskutera:

• Vad vill avsändaren med budskapet? 

• Vem vänder sig avsändaren till?

• Vilka argument använder sig avsändaren av?

2 Formulera en liknande slogan för någon fettrik produkt.  
Börja med att fundera över: 

• Vilken produkt vill du sälja?

• Vem ska köpa produkten?

• Vilka argument finns för att köpa produkten?

• Vilket argument är mest övertygande?

3 Presentera era slogans för varandra i klassen. Berätta hur ni  arbetat 
för att komma fram till den formulering ni valt.

  X  3. Fett i olika former
Börja med att diskutera vad ni vet om livsmedlen. Vilka frågor måste 
man ställa om dem för att kunna fylla i tabellen? Använd faktarutan till 
temabokens text eller andra informationskällor för att hitta era svar.

Sätt ett M framför livsmedel som innehåller mättat fett  
och ett O framför de som innehåller omättat fett. 

Gräddglass Dressing Bearnaisesås

Chips Rapsolja Bacon

Choklad Kokosfett Valnötter

Margarin Bullar Lax

Dokumentera för att själv komma ihåg och för att kunna berätta för andra (Jord)
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2 Vad vet ni nu om vad som finns i den egna jorden?

  X  2.  Vi känner på och rullar jorden
1 Hur känns den torra jorden?

2 Hur känns den våta jorden?

3 Vad händer när ni rullar den?

4 Vad vet ni nu om vad som finns i den egna jorden?

25
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Insändare (Matens kemi)
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  X  2. Skriv en egen insändare
Skriv en insändare till exempelvis skoltidningen, skolans hemsida 
eller lokaltidningen för att påverka något som rör mat och närings
ämnen. Det kan till exempel vara en alternativ matsedel, maträtt eller 
tillbehör som du vill ha istället för det som brukar serveras på din 
skola. Eller något annat du själv tycker är viktigt och som rör mat och 
näringsämnen. 

1 Bestäm vem du skriver insändaren till. Vem ska läsa den och  
bli påverkad? Förstår läsaren vetenskapliga ord eller ska du bara 
skriva med vardagligt språk?

2 Sätt en rubrik på texten. Den som läser ska både vilja läsa mer  
och få en uppfattning om vad texten handlar om. 

3 Berätta kort om bakgrunden och sedan vad det är du vill förändra. 

4 Presentera tre argument för varför man ska göra som du föreslår. 
Här ska du ta hjälp av dina kunskaper om matens kemi för att göra 
argumenten övertygande och trovärdiga. 

5 Berätta vad den som inte håller med dig skulle säga – ett mot
argument. Förklara sedan varför motargumentet inte är lika viktigt 
som dina argument.

6 Avsluta med en uppmaning till den du vill påverka. Texten bör inte 
vara längre än insändaren i exemplet.  

7 Byt sedan text med en klasskamrat. Berätta för varandra vad som 
är tydligt och bra med texten. Lyft fram något som du vill veta mer 
om, som kamraten kan utveckla.

8 Bearbeta texten utifrån den respons du fått.

Resebroschyr (Rymden)





NTA OCH  

Kollegialt lärande 
ett språkutvecklande arbetssätt

Den här handledningen är ett stöd för  lärares kollegiala 
utveckling inom NTA-programmet, med fokus på natur-
vetenskap. Den bygger bland annat på erfarenheter från 
 Fibonacciprojektet, ett treårigt EU-projekt vars syfte var 
 spridning av frågebaserat utforskande arbetssätt inom under-
visningen i matematik, natur vetenskap och teknik. Inom 
ramen för detta projekt genomfördes en kompetens utveckling 
för NTA-lärare i Stockholm. Erfarenheter därifrån har bidragit 
till utvecklingen av kompetens utvecklings programmet NTA 
och  kollegialt lärande. 

Denna handledning utgår från tre frågeställningar.

FRÅGESTÄLLNING 1: Hur uppmuntrar jag  eleverna att använda 
naturvetenskapliga ord och begrepp i  diskussioner och samtal?

FRÅGESTÄLLNING 2: Hur uppmuntrar jag eleverna att läsa olika 
slags texter med ett naturvetenskapligt innehåll? 

FRÅGESTÄLLNING 3: Hur inspirerar jag eleverna att skriva olika 
slags texter med ett naturvetenskapligt innehåll? 

NTA   

är ett skolutvecklingsprogram som 

drivs av grundskolans huvudmän i 

nära samarbete med KVA och IVA  

www.ntaskolutveckling.se
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