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Förord 
Vi har alltid haft ett genuint intresse för ämnet naturvetenskap, då kunskapen om ämnet har en 

stor roll i samhället. Intresset har fortlöpt efter att vi har fördjupat oss i ämnet genom utbildning 

via Högskolan och fått praktisera det i den verksamma skolan. Utifrån våra erfarenheter från det 

verksamma fältet uppmärksammas naturvetenskap som ett gynnsamt ämne för elevernas intresse, 

då det väcker nyfikenhet, vilket kan ses som en bidragande faktor till att vilja lära sig om ämnet. 

Däremot har problem blivit synliga då lärare behöver förenkla det abstrakta ämnesspråket som 

framkommer i undervisningen. På så vis har vi fått förståelse över att det inte alltid är självklart hur 

lärare på bästa sätt bedriver naturvetenskaplig undervisning för att ta till vara på elevers förståelse 

av ämnet. Detta bidrog till intresset att genomföra en litteraturstudie om att se till lärares 

undervisningsmetoder för elevers begreppsförståelse i naturvetenskap.  

 

Arbetsfördelningen av arbetet har kontinuerligt varit jämlikt oss två emellan, både vad det gäller 

sökningar, läsning, skapande och bearbetning av text. Vi vill rikta ett stort tack till våra kurskamrater 

och handledare för god stöttning och diskussioner genom kursen och arbetets gång. Slutligen vill 

vi varmt tacka varandra för ett väl genomfört och lärorikt samarbete.   

  

 

Emelie Johansson & Sandra Bergstaf 
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Inledning 
Litteraturstudien utgår ifrån naturvetenskapens olika ämnesområden och det abstrakta 

ämnesspråket de innefattar. Inom naturvetenskapen möter eleverna ett nytt språk samtidigt som 

de ska få en förståelse över vad det betyder, vilket kan minska kunskapsinhämtningen i 

undervisningen (Osborne, 1996:105). Lemke (1990:172) menar att det naturvetenskapliga 

ämnesspråket kan vara svårt och främmande för eleverna, då det inte ingår i deras naturliga 

språkliga vardag. Författaren förespråkar därför att lärare behöver kombinera ämnesspråket med 

elevernas vardagliga språk för att det ska bli begripligt. Likaså nämner Osborne (1996:104,105) att 

elever ofta har skapat sig tidigare egna förståelser om olika begrepp och att undervisningen därför 

måste bidra till att eleverna på nytt får förståelse över begreppens betydelse. Tankar väcks om hur 

undervisning bedrivs för att elever ska kunna ta sig an det naturvetenskapliga ämnesinnehållet och 

hur ämnesspråket blir förståeligt för dem.  

Strukturen för litteraturstudien inleds med en bakgrund som leder fram till problemområdet, vilket 

mynnar ut i syfte och frågeställning. Vidare framförs metoden, vilken beskriver hur litteraturstudien 

har genomförts. Därefter presenteras de insamlade källornas resultat. Fortsättningsvis diskuteras 

metodens styrkor och svagheter, vilken följs av en resultatdiskussion som sätts i relation till 

bakgrunden. Slutligen redogörs för en slutsats och vidare forskning föreslås.   

Bakgrund  
Här redovisas litteratur och tidigare kunskaper som ligger till grund för litteraturstudien. Dessutom 

framkommer de argument som avspeglar problemområdet.   

Naturvetenskapens betydelse i vardagen 
Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg (2013:10,11) framhåller att mycket av det som människor 

utsätts för i vardagen kan förstås med hjälp av naturvetenskapen. Likaså konfronteras vi med en 

mängd frågor i media där naturvetenskapen kan inbringa mer förståelse och få oss att fatta beslut 

i vardag och yrkesliv som samhällsmedborgare (Ibid.). Wickman och Persson (2008:28) förmedlar 

likartade åsikter och belyser att naturvetenskapliga kunskaper är en självklar del i vardagen. 

Författarna beskriver även hur kunskaper inom fysik, biologi och kemi är viktiga för att utbilda 

människor i yrken som läkare, veterinärer, ingenjörer och agronomer, vilka behövs för att samhället 

ska fungera och utvecklas. 

 

Enligt Sveriges akademikers centralorganisation (SACO, 2017:32,43,55,90,91) kommer yrken som 

biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, kemist, och ämnes- och yrkeslärare att ha en liten 

konkurrens på arbetsmarknaden år 2022. Dessa yrken är av naturvetenskaplig karaktär och därför 
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är det av betydelse att utbilda framtida yrkesmän och kvinnor inom dessa områden. Dewey 

framhåller dock enligt Säljö (2015:72) att skolan och undervisningen inte ska ses som en 

förberedelse till framtida yrkesliv, genom att motivera undervisningen som sådan. Istället 

förespråkar Dewey att undervisningen ska förmedla ett innehåll som elever kan förstå och som 

bidrar till deras livskunskaper och utveckling som medborgare (Ibid.). Med tanke på de behov som 

finns i framtiden och de nämnda åsikterna om hur undervisning av naturvetenskap bör formas 

framgår relevansen av att sammanställa kunskap om lärares undervisningsmetoder för 

begreppsförståelse. 

Läroplanen       
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017b) 

beskrivs vad lärare har att förhålla sig till i undervisningen och dess planering. Dessutom framgår 

det att undervisningen i skolan ska bidra till alla elevers utveckling och lust till att lära (Skolverket, 

2017b:7). I Läroplanen framhålls även att varje elev ska få stöd i sin språkutveckling och utvecklas 

till medborgare som kan delta i samhällslivet (Skolverket, 2017b:14,9).  

 

Återkommande genom alla de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi i Läroplanen är 

att undervisningen ska syfta och bidra till att utveckla kunskaper om naturvetenskapens begrepp 

och hur dessa samspelar med naturen och samhället (Skolverket, 2017b:158,168,179). Likaså att 

elever ska utveckla sin förmåga att använda naturvetenskapens begrepp för att beskriva samband i 

naturen, samhället, samt människan (Skolverket, 2017b:159,169,180). I Läroplanen (Skolverket, 

2017b:159,160,168,169,180,181) gällande årskurserna 1-3 skrivs de centrala innehållen för de 

naturvetenskapliga ämnena dessutom fram på samma vis och berör samma innehåll. Först när 

elever når årskurs 4 och framåt varierar de centrala innehållen och ämnesinnehållet blir mer 

specifikt för var ämne. Genom att syfte och förmågor är lika årskurserna emellan får vi en förståelse 

för att begrepp är centralt för alla punkter i det centrala innehållet i Läroplanen (Skolverket, 2017b), 

oberoende vilken del av naturvetenskapens ämne det gäller. Därför är det av relevans för 

litteraturstudien att se till vilka undervisningsmetoder som används för begreppsförståelse i de olika 

naturvetenskapliga ämnena. Dessutom förtydligar kunskapskraven i Läroplanen (Skolverket, 

2017b) att elever ska kunna samtala och berätta om det naturvetenskapliga innehållet gällande alla 

ämnena.  

Internationell studie  
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en internationell studie som 

undersöker elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik, vilket sker vart fjärde år (Skolverket, 
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2016). Av de svenska resultaten gällande naturvetenskap kan det utläsas att årskurs 4 haft en kurva 

som går kontinuerligt uppåt. Ser vi istället till årskurs 8 har det stegvis skett en försämring av 

resultatet från år 1995. Resultaten var höga men har genom åren sedan sjunkit, fram till 2015 då 

det istället har skett en förbättring och resultaten har börjat stiga (Skolverket, 2016:47,48). En tanke 

uppstår kring varför resultaten för årskurs 4 går kontinuerligt uppåt medan årskurs 8 har haft en 

stor svacka och inte kommit tillbaka till liknande höga resultat som varit tidigare år, vilket senare 

reflekteras över i resultatdiskussionen.  

Elever berättar om naturvetenskap 
I en studie av Zhai, Jocz och Tan (2014:562,566) med syftet att undersöka nio- till tioåriga elevers 

synsätt om naturvetenskap i skolan presenteras resultat ur fyra olika kategorier som ser till elevernas 

relation till naturvetenskap. De olika kategorierna är utförandet av experiment, som en social 

process, lära och ta efter av läraren och färdigställa arbetsboken. Av de olika kategoriernas resultat 

framkommer att eleverna inte ställer hypoteser vid experiment såsom de anser att forskare gör. Av 

de sociala processerna visade resultat på att större delen av eleverna såg sig själva som ensamma 

eller utan kommunikation och diskussioner med andra och att forskare arbetar själva. Det framkom 

även att eleverna såg uppgifter och arbetsblad som något som skulle bli klart istället för att lära sig 

av dem. Likaså framkom det att en del av eleverna inte såg sig som aktiva i den naturvetenskapliga 

undervisningen utan att läraren var en kunskapskälla som förmedlade vad eleverna skulle tillägna 

sig (Ibid.). Vygotskij framhåller enligt Säljö (2015:103) att barn lär och tar till sig kunskaper som 

någon annan människa besitter. Läraren blir på så vis den viktiga länken till att göra begrepp och 

kunskaper tillgängliga för eleverna (Ibid.). Vidare beskriver Säljö (2015:99) det Vygotskij framhåller 

om att lärare behöver vara den som stöttar elever till vad de upplever som relevant kunskap.  

 

Med tanke på hur eleverna i studien uttryckte sig angående naturvetenskap är det något som lärare 

bör bli medvetna om och ta i beaktande när de bedriver sin undervisning. Därför är det relevant 

att undersöka lärares undervisningsmetoder som bidrar till elevers begreppsförståelse, för att 

eleverna på så vis ska förstå betydelsen av att lära sig om naturvetenskap.  

Språkutveckling i naturvetenskap 
Gibbons (2012:11,12) förmedlar att varje ämne i skolan har ett specifikt språk som lärare explicit 

behöver förmedla till eleverna för att de ska kunna ta till sig kunskaper inom ett ämne, vilket inom 

naturvetenskapen ofta uttrycks i begrepp. Författaren menar vidare att det är viktigt att förklara 

dessa begrepp på ett förståeligt vis (Gibbons, 2012:22). Fortsättningsvis förklarar Gibbons 

(2012:12) att det kan ske genom att undervisningen bidrar till en multimodal 
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kommunikationskompetens, genom både kroppsliga, visuella och verbala uttrycksformer. Likaså 

framhåller Dewey enligt Säljö (2015:72) att undervisning bör bedrivas med en pedagogik som 

betonar undervisningsmetoder där eleverna är aktiva och där undersökning av omgivningen sker 

med olika sinnen. Gibbons (2012:12,13) belyser att arbetssätt som fokuserar både på språk och 

kunskapsutveckling bidrar till att fler elever ges möjlighet att lyckas i skolan. Författaren förtydligar 

dock att det inte är en självklarhet som lärare att möjliggöra en undervisning där ett abstrakt 

ämnesspråk och förståelse för innehållet samverkar och att det krävs en systematisk planering av 

lärare för att kunna genomföra en sådan undervisning (Gibbons, 2012:34)   

 

Då naturvetenskap innefattar ett språk som elever ofta upplever som svårt behöver lärare kunna 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. Detta är ytterligare en anledning till att det vore 

givande att finna undervisningsmetoder för elevers begreppsförståelse i den naturvetenskapliga 

undervisningen.    

Lärarens roll i den naturvetenskapliga undervisningen 
Resultaten i en studie av Haug (2014:87) visar att lärarna som hade en låg grad av pedagogisk 

innehållskunskap (PCK), vilket kan beskrivas som att lärarna hade brister i ämneskunskaper och 

eller förmedlingen av dessa, inte främjade elevernas förståelse för ämnet. I den norska studien av 

Haug (2014:83) deltog sex grundskollärare som observerades för att identifiera 

undervisningssituationer som främjar elevers begreppsförståelse i naturvetenskap. Resultaten 

visade att det fanns tillfällen då lärare hade stor kunskap om ämnet men som inte kunde förmedlas 

till eleverna. Läraren gick då miste om värdefull diskussion med eleverna då endast de rätta svaren 

gavs på deras tankar och frågor men att ingen djupare förståelse presenterades (Haug, 2014:87). 

Dewey framhåller enligt Säljö (2015:76) att det är först när elever själva kan lösa en uppgift som en 

förståelse kan bli tydlig för dem. Dock belyser Dewey att elever ibland kan behöva hjälp av en 

expert där nya insikter kan förtydligas och en förståelse lånas som senare kan göras om till sin egen.  

 

Harlen (1996:11,12) understryker vikten av att studera naturvetenskap i ett tidigt stadium av 

grundskolan då barn från första början skapar egna föreställningar av världen. Harlen menar att 

dessa föreställningar senare syns hos elever i de högre åldrarna som missuppfattningar och ämnet 

upplevs då istället som svårt. Harlen belyser därför att i tidig ålder arbeta med naturvetenskap på 

ett vetenskapligt sätt, då det hör ihop med elevers inställning till ämnet och kommer påverka deras 

fortsatta prestationsförmåga genom skoltiden (Ibid.). Skolverket (2014) menar att ett avgörande 

steg i elevers begreppsutveckling är att gå från språklig abstraktion till konkretion men att detta 

måste övas i en strukturerad medveten undervisning.  
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Ovanstående stycken påtalar hur viktig lärarens roll är för att en undervisning i naturvetenskap ska 

bidra till elevernas kunskapsutveckling av begrepp men att det inte alltid är det enklaste att 

genomföra. Därför är det av vikt att se vad forskning belyser om lärares naturvetenskapliga 

undervisningsmetoder för att läraren ska kunna förmedla det naturvetenskapliga innehållet till 

eleverna på ett förståeligt vis.   

Problemområde 
Läroplanen (2017b:14,9) förmedlar att elever ska ges stöttning i deras språkutveckling för att kunna 

delta i samhällslivet. Samtidigt belyser SACO (2017) att de ser ett minskat intresse av att utbilda sig 

inom naturvetenskapliga ämnen, vilka är viktiga för samhället. Dessutom visar Zhai et al. (2014) 

att elever ser naturvetenskap som ett ämne som bara ska genomföras utan att se betydelsen av 

kunskaperna som de ska tillägna sig. I kunskapskraven i Läroplanen (Skolverket, 2017b) förtydligas 

att elever ska kunna samtala och berätta om det naturvetenskapliga innehållet gällande alla de 

naturvetenskapliga ämnena. Detta är något som behöver ske i en strukturerad undervisning där 

elever kan tillägna sig begreppsförståelse genom att gå ifrån språklig abstraktion till konkretion 

(Skolverket, 2014). Vygotskij framhåller enligt Säljö (2015:99) att lärarens roll är viktig för att 

undervisning ska bidra till elevers kunskapsutveckling. Dock menar Gibbons (2012:34) att det inte 

alltid är det enklaste att genomföra en sådan lärarroll då det innebär att det abstrakta språket och 

ämnesinnehållet ska samverka. För att kunna förmedla ett naturvetenskapligt innehåll till elever 

förtydligar Haug (2014:87) vikten av att lärare utvecklar sin pedagogiska innehållskunskap (PCK).  

 

Med de argument som nu presenterats från styrdokument, litteratur och vetenskapliga källor, är det 

tydligt att det behövs en utveckling i skolans undervisning för att tillgodose elevers behov gällande 

begreppsförståelse, då de annars går miste om förståelsen för ämnet. Därför är det av relevans att 

genomföra den här litteraturstudien, för att på så vis kunna förmedla kunskaper, vilka kan bidra till 

en pedagogisk naturvetenskaplig grund för blivande och verksamma lärare. Likaså för att kunna 

möjliggöra en undervisning som bidrar till elevers kunskaper inom ämnet.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och beskriva vad forskning säger har betydelse 

för att möjliggöra att elever i årskurserna F-6 erbjuds kunskaper i naturvetenskaplig undervisning.  

 

Mer precist vill vi besvara frågeställningen: Vilka undervisningsmetoder forskning belyser som 

användbara för lärare att använda för elevers begreppsförståelse inom de naturvetenskapliga 

ämnesområdena? 
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Centrala begrepp  
Nedan följer definitioner av de centrala begrepp som berör och innefattar litteraturstudien, för att 

tydliggöra dess innebörd för syfte och frågeställning.  

 
Ämnesspråk 
Skolverket (2014) skiljer på vardags- och ämnesspråk och framhåller att vardagsspråket besitter 

elever kunskaper om när de kommer till skolan. Ämnesspråket ska elever däremot tillägna sig i 

skolan. Det som utgör skillnaden mellan de båda är att ämnesspråket ofta är mer abstrakt och 

formellt än vardagsspråket (Ibid.). Skolverket (2015) menar att elever tillägnar sig ett ämnesspråk 

då de kan uttrycka, tolka, förstå och använda sig av begreppen i ämnet.  

 

Eftersom Skolverket (2014) förklarar innebörden av ämnes och vardagsspråk och Skolverket 

(2015) beskriver hur eleverna tillägnar sig ämnesspråk är det dessa definitioner vi utgår från i 

litteraturstudien.  

 
Begrepp inom naturvetenskap  
Harlen (1996:16) menar att begrepp inom naturvetenskapen hjälper människor att förstå världen. 

Detta påtalar även Wickman och Persson (2008:126) då de menar att begrepp innebär det vi i 

världen kallar för fenomen, vilket människor eftersträvar att förstå. Sjøberg (2005:41) ger en 

liknande förklaring och menar att genom naturvetenskapen eftersträvar människan att förstå 

världen genom att försöka utveckla begrepp och föreställningar och på så vis handskas med 

tillvaron.  

 

Eftersom Wickman och Persson (2008), Harlen (1996), och Sjøberg (2005) beskriver begrepp på 

liknande vis, nämligen att det är något som ska hjälpa oss att förstå vår omgivning, är det därför 

deras definitioner vi hänvisar till då ordet används i litteraturstudien.  

 

Begreppsförståelse inom naturvetenskap 
Sjøberg (2005:41) förtydligar naturvetenskaplig begreppsförståelse genom att det är först när 

eleverna kan sätta begrepp i sammanhang som de redan är bekanta med som en förståelse kan 

uppstå. Detta menar även Säljö och Wyndhamn (2002:40) som förklarar att begreppsförståelse 

innebär att kunna behärska naturvetenskapliga begrepp, genom att kunna uttala det abstrakta ordet 

och sätta det i ett sammanhang. Likaså beskriver Skolverket (2017a) naturvetenskaplig 

begreppsförståelse som att det handlar om att översätta begreppen till sammanhang ur vardagen. 
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För att kunna behärska det naturvetenskapliga språket påpekar även Lemke (1990:ix) att det krävs 

att kunna använda flera begrepp tillsammans i ett sammanhang för att på så vis ge ordet betydelse.  

  

Eftersom Lemke (1990), Sjøberg (2005), Skolverket (2017a) och Säljö och Wyndhamn (2002) 

beskriver innebörden av begreppsförståelse som att kunna sätta begrepp i dess sammanhang är det 

den definitionen som kommer att användas i litteraturstudien, då det framförs som en avgörande 

faktor för förståelsen i ämnet.   

 

Pedagogisk innehållskunskap  
I litteraturstudien återkommer pedagogisk innehållskunskap, vilket är den svenska översättningen 

till pedagogical content knowledge (PCK). Shulman (2004:204) beskriver PCK som den kunskap 

en lärare bör besitta inom ett ämne, och på vilka sätt innehållet på bästa vis representeras och 

formuleras för att det ska bli begripligt för andra. Likaså innebär PCK en förståelse om vad som 

gör det enkelt eller svårt att förstå ett ämne och vilka tidigare föreställningar och missuppfattningar 

elever kan ha (Ibid.). Liknande beskrivning ges av Rollnick, Bennett, Rhemtula, Dharsey och 

Ndlovu (2008:1366) som menar att PCK innebär att utveckla en djupare förståelse för ett visst 

fenomen, vilket kan hjälpa lärare i den praktiska undervisningen.  

  

Eftersom Shulman (2004) beskriver PCK som att lärare behöver både ämneskunskaper och hur 

dessa förmedlas, vilket även styrks av Rollnick et al. (2008) är detta definitionen som kommer att 

användas. Framöver i litteraturstudien används endast den svenska översättningen och den 

engelska förkortningen PCK.   

 

Undervisningsmetod  
Griggs (1991:1) menar att utmaningen för dagens skolor är att se till varje elevs förutsättningar och 

behov och tillämpa undervisningsmetoder som stödjer dessa.  Då undervisningsmetoder uttrycks i 

litteraturstudien menas de metoder lärare använder för att skapa förutsättningar för lärande och på 

det viset undervisningen är arrangerad på.   
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Metod 
Efter att ha presenterat bakgrund, syfte och frågeställning i föregående kapitel framförs nu metoden 

som utgör grunden för det vetenskapliga insamlade materialet. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013:26) menar att en systematisk genomförd litteraturstudie ska innehålla ett 

godtagbart antal studier som är av god kvalitet, vilka ligger till grund för bedömningar och slutsatser 

av arbetet (Ibid.). Dock belyses flera kriterier som ska följas i en systematisk litteraturstudie, vilket 

innefattar tydliga beskrivningar och argument gällande val av metod, urval samt sökningar. Dessa 

ska framföras på ett organiserat sätt och dessutom ska litteraturen granskas och bearbetas (Eriksson 

Barajas et al., 2013:27). Detta är något som vidare tas i beaktande och kommer att försöka 

eftersträvas. 

Datainsamlingsmetod 
Utifrån syfte och frågeställning valdes sökord för att finna svar till problemområdet och 

frågeställningen. Utgångspunkten för att samla empiri blev sökningar i olika databaser. En databas 

som användes var SwePub, vilken är nationell. SwePub utgår från material som består av bland 

annat avhandlingar, artiklar, rapporter, konferensbidrag och böcker, vilka finns under kategorierna 

refereegranskat, övrigt vetenskapligt och populärvetenskap. Ytterligare en databas som användes 

var ERIC som är internationell och riktar in sig på pedagogik och psykologi. Genom att logga in 

på Halmstads Högskolas biblioteks hemsida möjliggjordes en bredare version av ERIC. Materialet 

i ERIC består av böcker, vetenskapliga och övriga tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar. 

Fortsättningsvis kommer det insamlade materialet bestående av litteratur benämnas som källa eller 

studie, vilka är samlingsnamn för de olika variationerna av texter.  

Sökstrategi SwePub 
I inledande stadie av sökningen provades varierande svenska sökord och dess synonymer i SwePub, 

vilka kombinerades på olika sätt. Detta för att undersöka om det fanns källor som var aktuella för 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Likaså för att få en inblick i hur det var möjligt att 

översätta sökorden vid internationella sökningar. Noterbart var att sökningarna behövdes vidgas i 

databasen då inte märkbart många relevanta träffar fanns för litteraturstudiens syfte. För att finna 

relevanta källor men ändå ta del av svenska studier valdes att använda sökord på engelska. Detta 

bidrog till ytterligare källor att behandla, vilket innebar mer relevans till litteraturstudiens syfte. Då 

syftet behandlar elevers förståelse och kunskaper om begrepp behövdes en engelsk översättning 

för orden, vilka resulterade i både “concept* develop*” och “concept* understand*. Dock valdes 

bara att ha med ett av sökorden då sökningen blev oförändrad oberoende vilket ord som användes. 

I databasen SwePub användes därför slutligen följande sökord, vilka resulterade i söksträngen 
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“teaching science” AND primary OR elementary AND method AND “concept* develop*” (se 

tabell 1).  

 

Eriksson Barajas et al. (2013:79) framhåller att sökord kan ingå i olika ordkombinationer med hjälp 

av booleska operatorer. De operatorer som användes var AND och OR när sökningar utfördes i 

databasen. Även citationstecken mellan sökord användes för att det skulle bli ett sammansatt ord. 

Asterixen i sökningen, “concept* develop*”, är en trunkering som Eriksson Barajas et al. (2013:81) 

menar ger träff på allt vetenskapligt material som innefattar och vars inledande ord som i detta fall 

är ”concept” eller “develop”. Trunkering (*) användes därför för att bredda sökningen och minska 

eventuellt bortfall av relevant material.  

 

I SwePub användes avgränsningarna övrigt vetenskapligt och refereegranskade artiklar, för att 

undvika att få träffar som var av populärvetenskap. Avgränsningen refereegranskat kan liknas vid 

vad Eriksson Barajas et al. (2013:61) förklarar som peer-reviewed, vilket innebär en kritisk 

granskning av publicerade källor. Däremot förklaras populärvetenskap som något som inte ska ingå 

i en litteraturstudie (Eriksson Barajas et al., 2013:63). Ingen avgränsning användes för källornas 

årtal, då även äldre forskning kunde vara av relevans för litteraturstudien. Likaså användes inga 

begränsningar gällande fulltext för att möjliggöra ett brett material av källor. Istället kunde de flesta 

sökningar utan fulltext finnas via Högskolans bibliotek och leda fram till källor i sin helhet.  

Sökstrategi ERIC 
För att uppnå en systematisk sökning användes i stort sett samma sökord i ERIC. Först 

inkluderades “teaching science” som i den ursprungliga söksträngen som användes i tidigare 

databas, men gav ett icke hanterbart antal träffar. Istället skapades söksträngen science AND 

method* elementary OR primary AND “concept* develop*”. Dock genomfördes en avgränsning 

i sökningen vilken var “teaching method” och anledningen var för att i största mån följa strukturen 

som användes i SwePub för att motsvara ordet teaching, som fanns i den söksträngen. Däremot 

behövdes två söksträngar användas i ERIC, då söksträngen gav olika utfall beroende på 

användningen av “concept* understand*” eller “concept* develop*” (se tabell 1). Båda behövde 

undersökas för att uppnå systematik och efterlikna sökningen i SwePub. Även i dessa sökningar 

användes trunkering, citationstecken och de booleska operatorerna för att följa systematiken. 

Likaså användes inga begränsningar gällande årtal eller fulltext men däremot begränsningen peer-

reviewed. 
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Tabell 1: tabell över sökningar 

Söksträng Databas Avgränsningar Träffar Slutligen 
valda 

Datum 

“teaching science” AND 
primary OR elementary AND 
method AND “concept* 
develop*” 

SwePub refereegranskat, 
övrigt vetenskaplig 

172 3  2018-04-05 

science AND method* 
elementary OR primary AND 
“concept* develop*” 

Eric  peer-reviewed, 
“teaching 
method” 
 

33 1 2018-04-05 

science AND method* 
elementary OR primary AND 
“concept* understand*”  

Eric  peer-reviewed,  
“teaching 
method” 

126 4 2018-04-05 

Manuella sökningar efter 
rekommendationer, samt 
sökordet naturvetenskap 

 peer-reviewed  4  2018-04-05 

 

Manuella sökningar  
Efter sökningarna i SwePub och ERIC upplevdes i största mån fullständig mättnad men då 

intressanta referenser noterats och rekommenderats genomfördes manuella sökningar för att se 

om de var av relevans för litteraturstudien. Därför utfördes sökningar på Nilsson, då det var ett 

namn som rekommenderats av sakkunnig inom ämnet. Ytterligare sökningar efter 

rekommendationer var Havu-Nuutinen och Wickman, vilka vi fann relevanta källor av till 

litteraturstudiens syfte. Manuella sökningar på sökordet naturvetenskap genomfördes i NorDiNa, 

som publicerar naturvetenskapliga artiklar, vilket resulterade i en källa av Berg, Löfgren och 

Eriksson, vilken hade relevans för litteraturstudien.  

Bearbetning och analys av insamlat material 
Då söksträngarna användes i databaserna SwePub och ERIC resulterade de i träffar mellan 10 - 

172 stycken. Vid höga antal träffar har begränsningar försökts att tillämpas men har också bidragit 

till bortfall av sådant som upplevdes relevant, vilket kunde noteras genom att titlar som berörde 

ämnet försvann. Därför beslöts att det vore mer givande för litteraturstudien att ta tid till att granska 

ett högt antal källor, än att gå miste om någon. Begränsningar av urval från källornas rubriker kunde 

ske i ett fåtal fall, exempelvis om källorna behandlade irrelevant innehåll för litteraturstudien såsom 

matematik eller högstadie- och gymnasieelever.  
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Den fortsatta bearbetningen av det första urvalet av de olika källorna utfördes genom att läsa alla 

sammanfattningar som träffarna utgjorde, för att se om källorna var relevanta till syftet och 

frågeställningen. De källor som ansågs relevanta innehöll naturvetenskap, elever från sex till tolv 

år, begrepp och/eller språkutveckling. Utifrån vissa av artiklarnas sammanfattningar var det svårt 

att avgöra om de var relevanta och därför fick hela texten läsas. Efter att ha genomfört ett urval av 

de sammanfattningar som ansågs vara av relevans lästes källorna i sin helhet. I källorna sökte vi 

efter IMRAD. Förkortningen står för inledning, metod, resultat, och diskussion, vilket är rubriker 

som är vanligt förekommande i vetenskapligt skrivna texter (Day & Gastel, 2006:21). Vissa av 

källorna var svårt att utläsa resultat ifrån, då de saknade en god struktur och inte presenterade sitt 

metodval, vilket medverkade till en kritisk syn till texten som istället valdes bort. Bryman 

(2011:106,107) påtalar vikten av att det bara är de studier som uppfyller de valda kriterierna som 

tas med.  Även de etiska principerna kontrollerades i källorna för att se om de hade uppfyllts, vilket 

Eriksson Barajas et al. (2013:70) förtydligar bör ske i studier.  

 

För att genomföra en systematisk bearbetning och analys av källorna skrevs deras syfte och resultat 

in i en tabell. På så vis kunde en översikt ske om källorna hade relevans för litteraturstudien. Likaså 

kunde kategorier skapas genom att färga varje resultatkolumn i olika färger beroende om innehållet 

kunde svara på litteraturstudiens frågeställning och vilken form av undervisningsmetod som lyftes 

fram. Detta kan liknas vid vad Eriksson Barajas et al. (2013:147,148) beskriver som en latent 

innehållsanalys där kodning och identifiering av kategorier utförs. Genom att genomföra en sådan 

innehållsanalys skedde vårt andra urval och olika kategorier skapades: utveckla pedagogisk 

innehållskunskap, guidad undervisning, synliggöra ämnets innehåll, ställa frågor och kommunicera naturvetenskap 

med olika sinnen. Dessa kategorier utgör senare resultatkapitlets rubriker. 

 

Bryman (2011:49) nämner hur en undersökning kan bidra med hög reliabilitet, vilket innebär hög 

tillförlitlighet. Detta har försökts eftersträvas i litteraturstudien genom att beskriva hur 

insamlingsmetoden gått tillväga och hur bearbetningen av det insamlade materialet har genomförts. 

Detta för att litteraturstudien ska kunna bli vad Bryman (2011:49) benämner som replikerbar, 

nämligen att den ska kunna upprepas igen med samma resultat. Detta har försökts eftersträvas 

genom att ge tydliga instruktioner om de kriterier som funnits lämpliga och som har valts ut för de 

källor som presenterats i resultatet.   
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Resultat 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka och beskriva vad forskning säger har betydelse för att 

möjliggöra att elever i grundskolans lägre åldrar (F-6) erbjuds kunskaper i naturvetenskaplig 

undervisning. I föregående kapitel skapades kategorier vilka ska leda fram och representera svaren 

på litteraturstudiens frågeställning: Vilka undervisningsmetoder forskning belyser som användbara 

för lärare att använda för elevers begreppsförståelse inom de naturvetenskapliga ämnesområdena? 

Utveckla pedagogisk innehållskunskap  
I den första huvudkategorin presenteras tre studier som resulterade i undervisningsmetoden att 

utveckla pedagogisk innehållskunskap. Följande presenteras en studie som beskriver ett mer 

övergripande sätt att se hur den naturvetenskapliga undervisningen kan utföras av lärare. Vidare 

följer en studie där ett verktyg har utformats som kan hjälpa lärare med sin pedagogiska 

innehållskunskap, vilket följande studie påtalar är viktigt.  

 

Johansson och Wickman (2013:53) har utfört en studie i Sverige, där intervjuer med 20 lärare 

genomförts vid 13 tillfällen för att se vilka selektiva traditioner de utgår från i sin undervisning. 

Intervjustudien av Johansson och Wickman (2013:56) påvisar fyra selektiva traditioner, 

faktaorienterad, aktivitetsorienterad, samarbetsorienterad och kommunikationsorienterad, vilka 

lärarna menar är olika sätt att planera och bedriva sin naturvetenskapliga undervisning gällande 

innehåll och utförande. Dessa traditioner har olika kvalitéer, vilka har mer eller mindre belägg för 

att antingen inkluderas eller exkluderas beroende den selektiva traditionen som lärarens 

undervisning tar utgångspunkt i. Resultaten visar att då den faktaorienterade- och 

aktivitetsorienterade traditionen är i fokus finns det risk att inte fokusera på naturvetenskapliga 

begrepp och att dessa istället kan exkluderas. Däremot visar resultaten att inom en 

kommunikationsorienterad tradition är det istället stor chans att naturvetenskapliga begrepp sätts i 

fokus (Ibid.).   

 

Att lärare bör vara medvetna om hur deras undervisning påverkar naturvetenskapligt innehåll har 

även uppmärksammats av Nilsson och Elm (2017:9). Den svenska intervjustudien omfattar 46 

förskolepedagoger som deltog i ett utvecklingsprogram med syfte att utveckla pedagogernas PCK 

med hjälp av content representation (CoRe). CoRe är ett reflekterande planeringsverktyg där 

ämnets innehåll som ska beröras strukturers i tydliga kategorier (Nilsson & Elm, 2017:7). Resultaten 

visar att användandet av CoRe möjliggjorde att pedagogerna kunde fastställa de grundläggande 

idéerna för ämnet de skulle undervisa i. Likaså medförde det till att lärarna ramade in 

naturvetenskapliga begrepp och förklaringar på ett strukturerat sätt, vilket underlättade då barnen 
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skulle lära sig begrepp. Genom att använda CoRe kunde pedagogerna rikta sin uppmärksamhet 

mot specifika begrepp och fenomen som de behövde förstå innan de genomförde sin planerade 

undervisning. Dessutom gavs en ny förståelse om hur kommunikation med barn kan ske genom 

att se till barnens tidigare kunskaper, vilket pedagogerna ansåg var viktigt att fundera över i 

planeringen. Ytterligare resultat av intervjuerna visade att pedagogerna fick en bättre förståelse av 

deras egna PCK (Nilsson & Elm, 2017:9,10).  

 

Likt tidigare studie som visar hur barnens begreppsförståelse kunde öka genom att pedagogerna 

noga utvecklade sin PCK har även Huziak-Clark, Van Hook, Nurnberger-Haag och Ballone-Duran 

(2007:322) i sin amerikanska studie påvisat liknande resultat. En betydelse framhålls om att då 

lärarna i studien planerade och reflekterade över sin naturvetenskapliga undervisning ökade de 

samtidigt sin innehållskunskap, vilket även gav positiva effekter på elevernas begreppsförståelse. 

Syftet med studien var att beskriva effektiviteten av ett samarbetsprogram mellan nio olika 

“lärarlag” som bestod av en klasslärare från grundskolan och en studerande inom naturvetenskap 

(Huziak-Clark et al., 2007:311). Resultaten av intervjuerna visar på att lärarna nu i efterhand lägger 

mer tid på att planera undersöknings baserad undervisning och tillsammans reflektera om hur de 

lär eleverna begrepp. Resultaten som presenteras visar även att samarbetet mellan lärarna haft en 

positiv inverkan på deras pedagogiska färdigheter och innehållskunskaper (Huziak-Clark et al., 

2007:322).  

 

Resultaten av de presenterade studierna visar vikten av att lärarna noga och väl planerade och 

förberedde sin undervisning för att främja elevernas begreppsförståelse.  

Guidad undervisning  
Vidare presenteras den andra huvudkategorin guidad undervisning, med tillhörande två 

underkategorier, synliggöra ämnets innehåll och ställa frågor, vilka senare presenteras var för sig.  

 

Följande studier har utformat undervisningsmetoden att bedriva en guidad undervisning. Kategorin 

inleds med hur en utnämnd skicklig lärare bedriver undervisning i naturvetenskap. Därefter 

framhålls en studie där en guidad undervisningsmetod används. Slutligen presenteras tre studier 

där syftet varit att applicera undervisningsmetoder som nyttjas av lärare, vilka ska främja elevers 

begreppsförståelse.  

 

Utifrån lektionsobservationer, lärar- och elevintervjuer har Hackling och Sherriff (2015:16) 

genomfört en australiensk studie som undersökt en lärare. Läraren i studien har nominerats som 
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en skicklig lärare som undervisade nio till tio år gamla elever. Syftet var att undersöka hur läraren 

skapade en klassrumskultur och språkkunskaper som är viktiga för att eleverna ska kunna föra 

naturvetenskapliga resonemang (Hackling & Sherriff, 2015:15). För att stötta och vägleda eleverna 

att utveckla ett naturvetenskapligt ordförråd visar resultaten att läraren använde en 5E stegs modell. 

Modellen innebär att engagera, (se till elevernas förförståelse om begrepp), att utforska, 

(uppmärksamma ämnesbegrepp), att förklara, (introducera och etablera användbara begrepp), att 

utveckla, (sätta begrepp i dess naturvetenskapliga sammanhang), och slutligen att utvärdera 

(undersöka elevernas förståelse av ämnet och dess språk) (Hackling & Sherriff, 2015:17).  

 

Användningen av 5E modellen har även visat sig vara användbart i studier av Huziak-Clark et al. 

(2007:321) och Almuntasheri, Gillies och Wright (2016:29,30), då det bidrog till en guidande 

undervisning som ledde till elevernas begreppsförståelse. Studien av Almuntasheri et al. (2016:26, 

27,21) genomfördes i Saudiarabien, involverade sex lärare och 107 tolvåriga elever. Syftet var att 

jämföra effektiviteten av en guidad undervisning jämfört med en mer lärarstyrd, för att se hur en 

undervisning borde ske för att förbättra elevernas förståelse av naturvetenskap, vilket undersöktes 

genom ett för- och eftertest (Ibid.). Den guidade undervisningen innebar aktiviteter där läraren fått 

utbildning i att vägleda eleverna under undersökningarna, vilket skulle stödja eleverna att lära sig 

nya begrepp. I den mer lärarstyrda undervisningen hade läraren fått utbildning om det undervisade 

ämnet och ansågs som en kunskapskälla för eleverna (Almuntasheri et al., 2016:22). Resultaten 

visar att de elever som haft tillgång till guidad undervisning visade på bättre begreppsmässig 

förståelse jämfört med de elever som deltog i den mer lärarstyrda undervisningen (Almuntasheri et 

al., 2016:29–30).  

 

Till skillnad från Almuntasheri et al. (2016) har Haug och Ødegaards (2014:783,785) norska 

observationsstudie undersökt två lärare som fått ta del av samma utbildning om guidad 

undervisning. Syftet var att undersöka elevernas utveckling av begreppsförståelse och hur lärarna 

underlättade detta vid undersökningar. Lärarna som undervisade tio- till elvaåriga elever applicerade 

undervisningsmetoden som de fått utbildning om i sina klassrum för att försöka bidra till elevernas 

naturvetenskapliga begreppsförståelse. Trots att lärarna hade fått samma utbildning gav det olika 

resultat på elevernas begreppsförståelse då en av lärarna ändå utgick från en mer lärarstyrd 

undervisning (Ibid.). Resultaten är desamma som i studien av Almuntasheri et al. (2016:29,30) där 

den mer lärarstyrda undervisningen bidrog till en låg grad av begreppsförståelse hos eleverna, 

medan den guidade undervisningen bidrog till goda begreppsförståelser. Skillnaden på de två 

lärarna i Haug och Ødegaards (2014:786) studie var att den mer lärarstyrda gick vidare i 
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undervisningen utan elevernas förståelse, vilket gjorde eleverna mer passiva. Läraren bidrog inte 

till att förändra elevernas förutfattade meningar om naturvetenskapliga begrepp, utan gav själv 

istället det rätta svaret. I den guidade undervisningen gjorde läraren eleverna istället aktiva i 

undervisningen genom att koppla begreppen till deras vardag, vilket skapade förståelse (Haug & 

Ødegaard, 2014:790).  

 

Liknande resultat har visats i Havu-Nuutinens (2012:273) finska studie som framhåller att läraren 

guidade barnen till att hitta en relevant förklaring till det fysikaliska fenomen som uppstod. Dessa 

konversationer mellan läraren och barnen förbättrade barnens förmåga att se sammanhang och 

förstå de naturvetenskapliga begreppen (Ibid.). Studien av Havu-Nuutinen (2012:263) undersökte 

tio stycken sexåriga barn och deras lärare. De har observerats vid genomförandet av 

undersökningar i grupp för att kunna beskriva elevernas utveckling gällande deras uppfattningar 

och begreppsförståelse om flytande och sjunkande föremål och hur detta är kopplat till 

kunskapsförmedlingen i undervisningen.  

 

Resultaten visar att den utnämnda skickliga läraren utförde naturvetenskaplig undervisning genom 

att stötta och vägleda eleverna till att utveckla deras ordförråd i ämnet genom en 5E stegs modell, 

vilket även påvisats i flera studier. Likaså visar följande två studier att lärarnas guidade undervisning 

i form av kommunikation och att begrepp sattes i dess sammanhang, bidrog till elevernas 

begreppsförståelse.  

Synliggöra ämnets innehåll 
Studierna som presenteras i denna underkategori har utformat undervisningsmetoden synliggöra 

ämnets innehåll. Inledningsvis presenteras tre studier med syftet att systematisera undervisningen för 

att se till elevernas behov om att tillgodogöra sig begreppsförståelse. Slutligen framförs fyra studier 

som visar vad lärarens uteslutande av elevernas behov kan leda till.  

 

I den svenska studien av Johansson och Wickman (2018:4) har klassrumsaktiviteter inom fysik 

studerats med två klasslärare och deras vardera åldersintegrerade klass med antingen sex-och 

sjuåriga eller åtta- och nioåriga elever. Syftet med studien utgick från att undersöka hur olika syften 

kunde stödja lärarna i deras undervisning (Johansson & Wickman, 2018:1). De övergripande syften 

som nämns i studien liknade Johansson och Wickman (2018:2) vid begrepp som friktion, rörelse 

och hårdhet medan de närliggande syftena utgick ifrån ett mer elevnära sammanhang där begreppen 

delades upp i mindre förståeliga delar. Resultaten som skrivs fram av Johansson och Wickman 

(2018:13) visar att i klassrummet med de yngre eleverna utgick undervisningen från små delmål och 
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där läraren kontinuerligt sammankopplade det närliggande syftet till det övergripande syftet genom 

diskussioner med eleverna. Likaså använde läraren begrepp som kopplades till ett sammanhang, 

vilket innebar att läraren stöttade eleverna på ett systematiskt sätt i deras naturvetenskapliga 

språkutveckling genom att elevernas kunskapsbehov hela tiden tillgodosågs (Ibid.).  

 

Detta har även framkommit i Nilssons och Elms (2017:10) studie som påvisar resultat av 

användandet av CoRe som systematiserade lärarnas planering, vilket gjorde det enklare att fördela 

ämnets innehåll på ett vis som blev förståeligt för eleverna. Ytterligare resultat från studien av 

Johansson och Wickman (2018:9) gällande de åtta- och nioåriga eleverna visar att då en 

systematiserad språklig stöttning inte gavs från läraren, bidrog det inte med en koppling mellan 

närliggande och övergripande syfte. Detta medförde inte till begreppsförståelse hos eleverna då de 

inte fick stöd till att använda sig av ett naturvetenskapligt språk.     

 

Likt föregående studie har även Johansson (2012:43) studerat hur närliggande- och övergripande 

syften kan påverka lärares naturvetenskapliga undervisning i ämnet fysik, beroende vilket syfte som 

används. Studien baserades på observationer från en lärares klassrum med elvaåriga elever (Ibid.). 

Resultatet visar att då läraren bara berörde begreppet friktion som är ett övergripande syfte och 

som inte samspelade med elevernas närliggande syfte kunde inte eleverna ta till sig det 

naturvetenskapliga innehållet. Eleverna kunde inte koppla begreppet till sina erfarenheter, och det 

blev på så vis osäkert för läraren om eleverna senare skulle kunna använda sig av begreppet 

(Johansson, 2012:44). Resultatet kan liknas till Haug och Ødegaards (2014:786) studie som visar att 

när läraren gick för fort fram i undervisningen uppmärksammades inte elevernas behov och 

möjliggjorde inte deras förståelse av begrepp. Likaså visas i en svensk studie av Berg, Löfgren och 

Eriksson (2007:153) att då läraren inte uppmanade eleverna till vad de skulle fokusera på i sina 

observationer, bidrog det till att eleverna inte sökte efter någon förklaring eller kopplade 

händelserna till deras vardag. Detta medförde till att eleverna inte utvecklade förståelse för de 

naturvetenskapliga begreppen. Syftet med studien av Berg et al. (2007:148) var att synliggöra 

ämnesinnehåll i kemi under genomförandet av laborationer. Studien baserades på en lärare och 28 

elvaåriga elever, där insamlingen av materialet har skett genom observationer, intervjuer samt 

elevernas dokumentationer (Ibid.).  

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten av studierna på att då läraren strukturerade sin undervisning 

eller skapade mindre delmål kunde det göra det enklare för eleverna att ta till sig det 
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naturvetenskapliga innehållet och få förståelse för begreppen det inbringar. Resultat visade dock 

även på att det krävdes en stöttning från läraren för att synliggöra innehållet för eleverna.  

Ställa frågor  
Studierna som presenteras i denna underkategori har utformat undervisningsmetoden att ställa frågor 

i undervisningen. Inledningsvis presenteras studien om hur en utnämnd skicklig lärare bedriver 

undervisning i naturvetenskap. Vidare presenteras fem ytterligare studier vilka använder sig av att 

ställa frågor i undervisningen för att möjliggöra elevernas begreppsförståelse, varpå en studie visar 

motsatsen.    

 

Hackling och Sherriffs (2015:16) studie visar hur en skicklig lärare använde sig av frågeställningar 

som WILFs, (what am I looking for?) och TIBs (This is because…), vilka anses som en form av 

stöttning som eleverna skulle kunna dra nytta av och senare tillämpa själva. Att lärare ställer 

vägledande frågor till elever som leder till ökad begreppsförståelse då eleverna får fördjupning i 

ämnet är något som uppmärksammades av Almuntasheri et al. (2016:29,30) och Huziak-Clark et 

al. (2007:322). Likaså visar Havu-Nuutinen (2012:272) att stöttning från läraren vid 

naturvetenskapliga undersökningar i form av att ställa vägledande frågor bidrog till att eleverna fick 

möjlighet att erhålla nya uppfattningar om tidigare förutfattade begrepp. Även Haug och Ødegaard 

(2014:790,786) belyser i sin studie att då den guidande läraren ställde följdfrågor till eleverna, 

medverkade det till en upprepning och fördjupning av begreppen, vilket även ledde till en djupare 

förståelse av ämnet. Dock visar även studien att då den andra läraren ställde frågor utan att vägleda 

eleverna, hade de svårt att besvara frågorna. Läraren gav istället det svar hon ansåg vara rätt och 

eleverna fick inte själva skaffa sig en förståelse av det som förmedlades (Ibid.).   

 

Ytterligare belägg för att elever gynnas av att lärare stöttar elever i den naturvetenskapliga 

undervisningen genom att ställa frågor påvisas i en svensk studie av Jakobsson och Wickman 

(2015:332). Syftet var att se hur och om en estetisk naturvetenskaplig aktivitet inom biologi kunde 

bidra till elevernas kunskaper om blads egenskaper. Studien utgick ifrån två uppgifter där en 

klassrumsundervisning av en lärare och dess sjuåriga elever observerades. Eleverna i studien skulle 

undersöka olika blads egenskaper med hjälp av förstoringsglas och avbildningar med penna och 

papper för att få fram bladets form och struktur genom en gnuggningsaktivitet (Jakobsson & 

Wickman, 2015:323,324,328). Resultaten visar att lärarens vägledande frågor medverkade till att 

eleverna blev medvetna om vad de skulle fokusera på under tiden som de observerade med 

förstoringsglas och på så vis ta del av bladens egenskaper i form av begrepp (Jakobsson & 

Wickman, 2015:331). Detta stämmer överens med studien av Johansson och Wickman (2013:56) 
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där resultaten visar på att en kommunikationsorienterad undervisning lägger fokus på att begrepp 

inkluderas i undervisningen. Intervjuerna i studien visade även på att en kommunikation mellan 

lärare och elever ofta behövs för att elever ska kunna fortsätta framåt och vidare i en aktivitet 

(Johansson & Wickman, 2013:60).    

 

Resultaten visar att då lärarna ställde följd- och vägledande frågor till eleverna i undervisningen, 

bidrog det till deras begreppsförståelse. Detta eftersom lärarna hade fördjupade kunskaper inom 

ämnet, vilka kunde framföras genom frågorna.  

Kommunicera naturvetenskap med olika sinnen 
Studierna som presenteras har utformat undervisningsmetoden att kommunicera naturvetenskap med 

olika sinnen. Strukturen för följande huvudkategori inleds även här med studien om hur en skicklig 

lärare bedriver undervisning i naturvetenskap. Vidare presenteras två studier där syftet varit att 

applicera multimodala undervisningsmetoder som nyttjas av lärare och elever, vilka ska främja 

elevers begreppsförståelse. Vidare presenteras tre studier där resultaten visar vad en undervisning 

med olika sinnen kan leda till om inte stöttning av läraren samtidigt sker. Avslutningsvis redogörs 

för en studie som visar vikten av lärarens stöttning vid naturvetenskapliga undersökningar.  

 

I en studie av Hackling och Sherriff (2015:16) presenteras resultat om hur en skicklig lärare bedriver 

undervisning för att öka elevers begreppsförståelse i naturvetenskap. Resultaten visar att läraren 

använde sig av diskussionsövningar i sin undervisning, som bidrog till ett högt och kritiskt 

tänkande, där eleverna fick möjlighet att uttrycka sig både verbalt och genom kroppsspråk. 

(Hackling & Sherriff, 2015:17). Likaså visar resultaten att då läraren associerade till nya begrepp 

använde hon gester, bilder, och konkret material, vilket förstärkte det nya språket för eleverna 

(Hackling & Sherriff, 2015:17,19).  

 

Att användandet av multimodala representationer i undervisningen gynnar elevers förståelse av det 

naturvetenskapliga språket är även resultat som påvisats i en studie av Gillies, Nichols och Khan 

(2015:441,442). I den australiensiska studien deltog 25 lärare och 248 stycken elva till tolvåriga 

elever från nio skolor som fick delta i olika undervisningsgrupper under lektioner i biologi (Gillies 

et al., 2015:432). Syftet var att undersöka hur en multimodal undervisning bidrog till elevers 

begreppsförståelse. Resultaten av observationerna och ett för- och eftertest visar att en 

undervisning med multimodala representationer där läraren kombinerade visuell, auditiv, taktil och 

kinestetiska former av lärande som eleverna sedan kunde använda sig av i undervisningen gynnade 

deras naturvetenskapliga språk. Dessa elever använde sig av ett mer socialt och grundläggande 
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naturvetenskapligt språk än de elever som närvarade vid de övriga undervisningsmetoderna (Gillies 

et al., 2015:441,442). 

 

Att lärare låter elever få använda sig av taktilitet som en del av lärandet är även något som har 

utforskats i studien av Jakobsson och Wickman (2015:338). I studien utforskades en estetisk 

klassrumsundervisning där läraren lät eleverna få fram blads struktur med hjälp av en 

gnuggningsaktivitet med kritor (Ibid.). Resultaten visar på både positiva och negativa aspekter av 

att kommunicera naturvetenskap genom en sådan estetisk aktivitet, då en del av eleverna inte 

riktade fokus på begrepp gällande bladens olika delar utan levde sig istället in i det konstnärliga 

uttryckssättet (Jakobsson & Wickman, 2015:337). Däremot visar även resultaten att en del elever 

fick en tydligare förståelse av egenskaper hos ett naturvetenskapligt föremål, då de själva fick 

avbilda det och uppmärksammade egenskaper hos bladen som de inte tidigare noterat. Dessa 

egenskaper försökte eleverna förklara med vardagliga ord såsom pinnar, vilket skulle motsvara 

bladens vener. Läraren i studien rättade dock inte elevernas tankar om bladens korrekta begrepp 

och därmed fortskred elevernas förutfattade tankar (Jakobsson & Wickman, 2015:336,338). Detta 

kan liknas vid Johansson och Wickmans (2013:56,58) studie där resultaten visar att då en 

aktivitetsorienterad undervisning sker, där lärarens intentioner främst vill skapa engagemang hos 

eleverna är det stor risk att inlärning av nya begrepp inte hamnar i fokus och kan istället exkluderas. 

 

Liknande resultat har visats i studien av Berg et al. (2007:153) där lärarens undervisning utgick ifrån 

experiment där eleverna fick uttrycka sig multimodalt, men där lärarens avsaknad av stöttning och 

kommunikation i undervisningen ledde till en vag förståelse av begreppen. Resultaten visar att då 

läraren bara uppmanade eleverna att dokumentera vad som hände i experimenten utan att ge 

specifika direktiv om vad de skulle fokusera på ledde det inte till elevernas förståelse. Eleverna 

använde begrepp som smälta och stelna men orden ledde inte till någon ytterligare förståelse om 

det naturvetenskapliga innehållet och dess sammanhang (Ibid.). Till skillnad från studien av Berg 

et al. (2007) visar studien av Havu-Nuutinen (2012:265,274) att då barnen skulle undersöka flytande 

och sjunkande föremål med hjälp av konkret material, medverkade lärarens stöttning till aktiva 

diskussioner med barnen, vilket bidrog till deras begreppsliga förändring. 

 

Resultaten av studierna tyder på att kommunikation kan användas i undervisningen på olika sätt, 

men att det är viktigt att läraren ser till elevernas behov och stöttar därefter för att eleverna ska 

kunna förstå det naturvetenskapliga innehållet.  
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Diskussion 
I kommande avsnitt diskuteras metod och resultat. Detta för att genomföra en granskning av de 

metoder som tillämpats i litteraturstudien och de resultat som framkommit av källorna.   

Metoddiskussion 
Nedan följer en kritisk granskning och presentation av litteraturstudiens metod, urval, sökord och 

analys, där de val och avgränsningar som utförts i arbetet lyfts fram och förklaras. Dessutom förs 

diskussioner om källornas tillförlitlighet.  

 

De sökord som slutligen valdes och bildade litteraturstudiens söksträngar har tidigare presenterats 

under rubriken metod. Sökord som vi nu i efterhand uppmärksammat som möjligen användbara 

att söka på är varje specifikt ämne inom naturvetenskap, biologi, kemi och fysik. Anledningen till 

att inte välja ett specifikt ämne var för att det uppkom källor som visade liknande resultat oavsett 

vilket naturvetenskapligt ämne det berörde. Ett ytterligare användbart ord som kunde ersätta det 

svenska ordet naturvetenskap hade varit önskvärt då den engelska översättningen science även 

innefattar matematik, vilket inte var relevant för litteraturstudien. I efterhand hade den booleska 

operatorn NOT följt av math* kunnat använts i den internationella databasen för att utesluta ämnet 

matematik. Anledningen till att vi har valt att benämna ämnet som naturvetenskap och inte 

naturorienterande ämnen som det skrivs fram i Läroplanen (Skolverket, 2017b) är för att vi inte 

fann relevanta källor till vårt syfte när sökorden NO och naturorienterande ämnen användes. Likaså 

ville vi ha ett gemensamt samlingsnamn såväl nationellt som internationellt. Naturvetenskap var 

det ordet som upplevdes mest stämma överens med engelskans science som är vanligt 

förekommande i internationella skolor. Både det svenska och det engelska ordet innefattar ämnet 

generellt och fokuserar inte enbart på ett ämne, vilket litteraturstudien syftar till.  

 

Litteraturstudiens syfte och frågeställning är riktad till att finna undervisningsmetoder för lärare 

som undervisar elever i de lägre åldrarna i grundskolan. Därför har avgränsningar utförts angående 

källor som berört elever sex till tolv år. Anledningen till ett stort åldersspann är för att det är lärorikt 

för oss F-3 lärare att få förståelse över hur den fortsatta undervisningen i högre årskurser kan 

framställas. Dessutom med tanke på de resultat som tidigare presenterades i TIMSS, om att 

resultaten i de högre årskurserna inte är lika höga som förut. Källorna som valts är både nationella 

och internationella studier vars insamlingsmetod vanligtvis är observationer eller intervjuer, vilka i 

vissa fall har videofilmats. De studier som endast bygger på intervjuer har ändå inkluderats på grund 

av att resultatet tillför eller sade emot och på så vis ansågs som relevant. En del studier har berört 

endast en lärare och vi hade gärna sett att fler studier undersökt ett större antal lärare, då resultaten 
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hade blivit bredare och mer övergripande. Anledningen till att vi ändå har valt att ta med studier 

som omfattar få lärare är för att det funnits undervisningsmetoder som stämt överens med studier 

som omfattar flera lärare. Studierna har även genomförts i olika länder och det är därför av vikt att 

förtydliga att påträffade resultat finns runt om i världen.  

 

En del av våra sökningar är manuella vilka har valts utifrån rekommendationer eller givande sökord. 

Anledningen till att vi har valt att ha med studien av Nilsson och Elm (2017:5) som behandlar 

förskolepedagoger är för att verktyget som presenterades i studien har visat sig vara givande för 

pedagoger som undervisar elever i lägre åldrar. Trots att verktyget ursprungligen riktats till lärare 

som undervisar högstadie- och gymnasieelever, vilket är möjligt på grund av att kategorierna i 

verktyget inte är nivåbestämda (Ibid.). Likaså har Havu-Nuutinens (2012:263) studie använts vilken 

berör sexåriga förskolebarn. Anledningen till att studien inkluderats är för att barnen har en ålder 

som kommer att beröras av oss i vårt läraryrke samtidigt som den tillför svar till litteraturstudiens 

frågeställning. I litteraturstudien har vi valt att använda studier som främst behandlar lärare men 

även elever, vilket är för att finna undervisningsmetoder som lärare kan använda för att utveckla 

undervisningen till elevernas fördel gällande begreppsförståelse.  

 

Anledningen till att mer än en källa av Wickman har använts i litteraturstudien är för att en av 

studierna utgår från en mer övergripande syn om hur en naturvetenskaplig undervisning kan 

genomföras och hur den påverkar elevers begreppsförståelse. De två andra studierna av Wickman 

visar på ytterligare sätt att bedriva naturvetenskaplig undervisning på och hur det resulterar i elevers 

begreppsförståelse, vilket stämmer överens med litteraturstudiens syfte och frågeställning.  

 

De flesta av litteraturstudiens insamlade källor är interventionsstudier, vilket Eriksson Barajas et al. 

(2013:86,87,88,89,90) nämner som att de är av experimentell eller kvasiexperimentell design. Det 

som är gemensamt för de båda sätten att genomföra undersökning på är att forskarna har applicerat 

en intervention i studierna, vilket i de valda studierna är en form av undervisningsmetod som 

lärarna ska följa. Några av källorna i litteraturstudien är däremot vad Eriksson Barajas et al. 

(2013:90,91) nämner som icke experimentell design där inga interventioner ingår, vilket kan 

jämföras med att forskarna har undersökt undervisning utan att någon specifik undervisningsmetod 

har tillämpats.   

 

Bekymret med interventionsstudier är att det kan vara svårt att avgöra om resultaten beror på 

lärarens undervisningsmetod eller om det är forskningen och studien i sig som bidragit till att elever 
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presterat bättre eller sämre. Detta beskriver Høien och Lundberg (1999:265) som Hawtorne 

effekten. Författarna menar att en tillämpning av en undervisningsmetod samtidigt som deltagarna 

ingår i en undersökning kan medföra att en större entusiasm infinner sig hos lärare och elever. 

Förbättringar av elevernas resultat behöver därför inte bero på undervisningsmetoden utan kan 

istället avspegla engagemanget av den tillämpade metoden undersökningen bidragit med (Ibid.). 

Att se till detta i våra studier blir intressant på så vis att Hawtorne effekten rimligen skulle kunna 

vara en bidragande faktor till resultaten i experimentella och kvasi-experimentella undersökningar, 

då en intervention i form av en undervisningsmetod applicerats samtidigt som en studie 

genomförts. Anledningen till att vi ändå har valt att ta med flera interventionsstudier är för att vi 

har upplevt att det har påverkat litteraturstudien på så vis att vi kan se likheter mellan 

interventionsstudier och en studie där forskare ej studerat en specifikt vald undervisningsmetod. 

Detta är något som vidare kommer att diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

Björkdahl Ordell (2007:26,27) belyser Vetenskapsrådets etiska principer och att de är viktiga att 

följa vid genomförande av studier för att ta hänsyn till deltagarna, vilket även Eriksson Barajas 

(2013:70) förtydligar. Att de etiska principerna har följts i de studier som valts kunde utläsas i 

ungefär hälften av källorna som utgör litteraturstudien. I de resterande källorna kunde det inte 

direkt utläsas att de etiska principerna hade följts, men på grund av att varken identiteter eller skolor 

presenterades och att studien var peer-reviewed, valdes de ändå att användas.  

 

Under pågående arbete har källornas validitet och reliabilitet kontinuerligt granskats och diskuterats 

för att öka litteraturstudiens tillförlitlighet. Reliabiliteten i källorna har upplevts som god, då syfte, 

metod, urval, etiska principer och slutsats varit tydligt framskrivna. Likaså har validiteten granskats, 

det vill säga vi har bedömt om det som varit avsett att undersöka, faktiskt har undersökts. Då flera 

studier använt observation som metod där tolkning har utförts av forskare är vi medvetna om att 

de har en lägre reliabilitet eftersom tolkningarna försvårar studiers replikerbarhet.  

Resultatdiskussion 
Nedan presenteras litteraturstudiens insamlade material som tidigare framhölls under rubriken 

resultat, vilket nu ska diskuteras i relation till bakgrund för att besvara litteraturstudiens 

frågeställning: Vilka undervisningsmetoder forskning belyser som användbara för lärare att 

använda för elevers begreppsförståelse inom de naturvetenskapliga ämnesområdena?  
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Gibbons (2012:11,12), Harlen (1996:11,12), Lemke (1990:172) och Osborne (1996:105) framhåller 

att det naturvetenskapliga språket kan te sig svårt för elever och att detta måste göras begripligt för 

dem. Detta förmedlas även av Läroplanen (Skolverket, 2017b:14) som framhåller att elever ska få 

stöd i sin språkutveckling och samtidigt belyser vilka kunskaper och förmågor elever ska kunna 

inom naturvetenskapens ämnen. Att bedriva naturvetenskaplig undervisning som omfattar ett 

abstrakt språk och innehåll är något som Gibbons (2012:34) dock förklarar kan vara svårt för lärare. 

Av resultaten i litteraturstudien har undervisningsmetoden att lärare använder sig av en guidad 

undervisning uppmärksammats, vilket presenterats i flera studier. En likhet som framgick i 

studierna är att lärarna i den guidade undervisningen satte de naturvetenskapliga begreppen i dess 

sammanhang, vilket ökade elevernas begreppsförståelse. 

  

Flertalet studier har även visat att en guidad undervisning bidrar till att eleverna blir aktiva genom 

kommunikation mellan lärare och elever. Att elever bör vara aktiva i undervisningen framhölls 

tidigare av Säljö (2015:72) som beskriver Deweys uttalanden om detta. Likaså noterades i studien 

av Zhai et al. (2014:562,563,564,565,566) att då eleverna inte ser sig som aktiva bidrog det inte 

heller till elevernas förståelse för ämnet och dess betydelse. Genom dessa resultat och åsikter som 

framförts förstås att det är när elever är aktiva i undervisning som de kan ta till sig innehållet för 

det naturvetenskapliga ämnet. Men då studier trots det även påvisat att undervisning som utgår 

från att eleverna ska vara aktiva inte gynnar deras begreppsförståelse, ställer vi oss ändå frågande 

till hur lärare genomför en sådan undervisning. 

  

Dock visade studier att då lärarna kombinerade aktivitetsorienterad- med 

kommunikationsorienterad undervisning gynnade det elevernas begreppsförståelse. På så vis 

förstår vi att då en form av stöttande och vägledande kommunikation skapas av lärare finns större 

möjlighet att elever också får förståelse för de naturvetenskapliga begreppen och ämnets 

innehåll.  Därför anser vi att om det även hade skett i studierna där inte en begreppsförståelse hos 

eleverna uppkom, borde samma goda resultat uppnåtts.  

  

Studierna av Almuntasheri et al. (2016:21), och Haug och Ødegaard (2014:782) är 

interventionsstudier, där lärarna fått utbildning om hur undervisning bör bedrivas och som de 

senare ska genomföra i sina klasser. Vi kan ställa oss frågande till och se kritiskt på Almuntasheris 

et al. (2016:21) studie, där elever fått olika slags undervisning guidad respektive lärarstyrd, vilket 

bidrog med olika resultat gällande deras begreppsförståelse. Det vi ställer oss frågande till är om 

det var lärarens undervisningsmetod guidad undervisning som ökade begreppsförståelsen hos 
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eleverna. Eller om undersökningen tillsammans med undervisningsmetoden medverkade till 

elevernas bättre resultat, vilket tidigare benämndes som Hawthorne effekten. Det intressanta är 

dock att liknande resultat gällande en guidad undervisning som gynnar elevers begreppsförståelse 

även har framgått i studien av Hackling och Sherriff (2015:17) som inte är en interventionsstudie. 

Där har forskare istället undersökt naturvetenskaplig undervisning utan att tillämpa en 

undervisningsmetod som läraren skulle följa. Därför är det troligare att det faktiskt var 

undervisningsmetoden guidad undervisning som hade betydelse för begreppsförståelsen hos 

eleverna. 

  

Ytterligare resultat vi finner intressanta har påvisats i Haug och Ødegaards (2014) 

interventionsstudie. Till skillnad från studien av Almuntasheri (2016:21) fick lärarna i Haug och 

Ødegaards (2014:782) studie likadan utbildning att applicera i sin undervisning, men elevernas 

begreppsförståelse i de olika undervisningsgrupperna skilde sig ändå åt på grund av att lärarna hade 

olika sätt att förmedla kunskap på. På så vis förstår vi att det är viktigt att inte bara tillämpa en 

guidad undervisningsmetod i tron om att det ska ge effekt utan sättet hur lärare förmedlar innehåll 

på även är viktigt att se till. Att lärare behöver vara medvetna om hur undervisning bör framföras 

var något som Haug (2014:87) tidigare framhöll som att lärares pedagogiska innehållskunskap 

(PCK) är viktigt att belysa och ta fasta på. 

  

Att utveckla pedagogisk innehållskunskap är även en undervisningsmetod som framkom i 

litteraturstudien, och som bidrog till att naturvetenskapliga begrepp användes mer i 

undervisningen. Likaså presenterades verktyget CoRe som kan användas för att systematisera 

planeringen och genomförandet av undervisning inom naturvetenskap. Lärarna gjorde då målen 

för undervisningen tydliga för sig själva, vilket bidrog till att också eleverna fick enklare att nå dessa 

mål. Liknande resultat påvisades även i undervisningsmetoden synliggöra ämnets innehåll, som belyste 

innebörden av att lärarna delade upp undervisningen i hanterbara delmål för eleverna, då det 

gynnade deras begreppsförståelse. Dock visar studier att undervisningsmetoden synliggöra ämnets 

innehåll inte bara kunde appliceras i undervisningen och på så vis gynna elevernas begreppsförståelse 

utan att en stöttande kommunikation av läraren behövdes. Detta kan vi se som en likhet med 

undervisningsmetoden guidande undervisning då resultat visat att även den inte bara kunde appliceras 

i undervisningen utan att läraren hade en viktig bidragande roll i form av stöttning för att det skulle 

gynna elevernas förståelse. 
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En ytterligare undervisningsmetod som framkommit är att ställa frågor där lärarna i studierna ställde 

fördjupande följdfrågor till eleverna, vilket medförde att eleverna fick en djupare förståelse för 

ämnet. I ytterligare en studie ledde även följdfrågorna till att elevernas förutfattade tankar om 

begrepp fick en ny förståelse. Att elever ofta har förutfattade tankar om begrepp är något som 

Osborne (1996:104,105) tidigare belyste, vilket även styrks av Harlen (1996:11,12).  Harlen 

förespråkar därför att naturvetenskapens begrepp tidigt bör introduceras i skolan, för att undvika 

att missförstånd följer med eleverna upp i de högre åldrarna. Att begrepp inte introduceras för 

eleverna på ett djupare vis i de lägre årskurserna tänker vi kan vara en av anledningarna till att 

elevernas resultat i TIMSS (Skolverket, 2016) för årskurs 8 inte är lika höga som de varit tidigare 

år. Anledningen till dessa tankar kan liknas till Harlen (1996:11,12) som menar att ju äldre eleverna 

blir desto svårare blir det naturvetenskapliga innehållet. Har då inte begreppen och dess förståelse 

introducerats i en tidig ålder kommer elevernas förutfattade meningar att kvarstå (Ibid.). Detta 

tänker vi kan utgöra ett svar på de tidigare funderingar gällande varför elevers resultat i de högre 

årskurserna inte är lika höga som de tidigare varit.   

  

Dewey menar enligt Säljö (2015:72) att den naturvetenskapliga undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklas som samhällsmedborgare, vilket även Areskoug et al. (2013:10,11) och Wickman 

och Persson (2008:28) framhåller. SACO (2017:32,43,55,90,91) nämner samtidigt att det behövs 

utvecklas professioner inom ämnet. Dock visade studien av Zhai et al. (2014:562,566) att eleverna 

inte ser naturvetenskapens ämne som något betydelsefullt för deras vardagliga liv utan något som 

bara ska genomföras i skolan. Det ovan nämnda är en stor del av litteraturstudiens problemområde 

och de undervisningsmetoder som tidigare nämnts som givande för elevers begreppsförståelse har 

medfört att eleverna har sett betydelse och förståelse av ämnets innehåll. Vi förstår på så vis att 

lärare har ett behov av undervisningsmetoder som medför att elever kan ta till sig ämnet. 

  

Dewey och Vygotskij menar enligt Säljö (2015:76,103) att undervisningen behöver stötta elever till 

begreppsförståelse och att läraren är den viktiga länken till att undervisningen bidrar till elevers lust 

att lära sig om ämnet, vilket även Lemke (1990:172) och Skolverket (2014) talar för. Ytterligare en 

undervisningsmetod som framkom i litteraturstudien är kommunicera naturvetenskap med olika sinnen. 

Att lära med olika sinnen är även något som Dewey framhåller enligt Säljö (2015:72), vilket även 

Gibbons (2012:12) påtalar. Dock visade studier att det krävs stöttning genom kommunikation av 

läraren för att en multimodal undervisning exempelvis med ett taktilt uttryckssätt ska bli gynnsam 

för elevers begreppsförståelse. Med detta förstås att det inte är den multimodala metoden i sig som 
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är lösningen och återigen framkommer det att lärarens stöttning är av största vikt för att kunna 

förmedla det naturvetenskapliga innehållet till eleverna.  

 

De undervisningsmetoder som presenterats innefattar både nationella och internationella studier 

vilka har visat på liknande resultat gällande elevers begreppsförståelse. Däremot är vi medvetna om 

att det sociokulturella aspekterna ser olika ut beroende land och att det kan ha påverkat 

klassrumsundervisningen på olika vis. Då vi ändå har uppmärksammat att likheter finns kan 

litteraturstudiens funna undervisningsmetoder ändå medverka till en viss överförbarhet mellan 

olika länder. Dock har dessa studier varit olika omfångsrika då vissa studier endast berört ett mindre 

antal lärare och elever, vilket medverkar till en problematik om att inte kunna dra större slutsatser 

från källornas resultat.    

  

De resultat som nu har presenterats och diskuterats utgår från de källor som framkommit av 

sökningarna i litteraturstudien. Eriksson Barajas et al. (2013:31) menar att all forskning som har 

relevans till en studie bör inkluderas men att det inte är genomförbart. Vi är medvetna om att vi 

inte har kunnat ta del av all forskning och att de undervisningsmetoder som påvisats som 

användbara för elevers begreppsförståelse endast utgör en del av det som troligen finns.  Däremot 

har de undervisningsmetoder vi funnit visat sig vara givande oavsett om det behandlat biologi, fysik 

eller kemi och på så vis ges en förståelse om att undervisningsmetoderna kan användas genom alla 

de naturvetenskapliga ämnesområdena.   
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Slutsats och implikation  
Sammanfattningsvis har undervisningsmetoderna, utveckla pedagogisk innehållskunskap, guidad 

undervisning, synliggöra ämnets innehåll, ställa frågor och kommunicera naturvetenskap med olika sinnen visat 

sig vara givande för elevers begreppsförståelse. Dock har resultaten även visat att då en stöttning i 

form av att en medveten och framåtsyftande kommunikation från lärarna uteblivit har heller inte 

elevernas begreppsförståelse gynnats. En viktig aspekt att lyfta är därför att 

undervisningsmetoderna guidad undervisning, synliggöra ämnets innehåll, ställa frågor och 

kommunicera naturvetenskap med olika sinnen inte bara kan tillämpas i tron om att det ska bidra 

till elevernas kunskaper och begreppsförståelse i naturvetenskap. Istället behöver lärare samtidigt 

tillämpa undervisningsmetoden att utveckla pedagogisk innehållskunskap för att kunna strukturera 

undervisningen efter elevernas behov, vilket ska bidra till deras begreppsförståelse. Även om lärare 

besitter en hög ämneskunskap måste denna kunna formuleras på ett vis som blir förståeligt för 

elever. Litteraturstudiens resultat har visat att detta kan uppnås genom kommunikation där elever 

får vara aktiva då vägledande frågor ställs, där begrepp sätts i dess sammanhang och att innehållet 

för undervisningen på så vis blir förståeligt och hanterbart för elever. Med detta sagt kan vi inte 

frångå att den första undervisningsmetoden att tillämpa som lärare för att möjliggöra elevers 

begreppsförståelse är att se till sin pedagogiska innehållskunskap och utveckla den i takt med 

undervisningen.   

 

Litteraturstudiens frågeställning om vilka undervisningsmetoder forskning belyser som användbara 

för lärare att använda för elevers begreppsförståelse inom de naturvetenskapliga ämnesområdena 

har nu genom resultat, diskussion och slutsats besvarats. På så vis medför detta arbete till en 

yrkesrelevans för verksamma och blivande lärare som undervisar i naturvetenskap i årkurserna F-

6, då resultaten visat på användbara undervisningsmetoder.  

 

Efter genomförd litteraturstudie har vi uppmärksammat att det finns undervisningsmetoder som 

gynnar elevers naturvetenskapliga kunskaper men att lärarna i studierna inte alltid använder dessa 

på ett sätt som är givande för elevers begreppsförståelse. Dock har flertalet av dessa studier varit 

interventionsstudier och ett behov av att se till vad som sker i det verksamma fältet uppstår. Därför 

av relevans att undersöka undervisningsmetoder gällande elevers begreppsförståelse, men att detta 

genomförs utan att tillämpa specifika undervisningsmetoder och istället undersöka vad som sker i 

den verksamma skolan. Till examensarbete II tar vi därför med dessa tankar och funderingar, då 

det vore intressant att undersöka hur verksamma lärare bidrar till elevers begreppsförståelse i 

naturvetenskap.  
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Bilaga - Artikelöversikt  

 SYFTE 

METOD POPULATION ÅLDER  
 
 
 
 
PÅ ELEVER 

EXPERIMENTELL 
DESIGN 

KVASI-
EXPERIMENTELL  

ICKE- 
EXPERIMENTELL 
DESIGN INTERVJU 

OBSER- 
VATION 

FÄLTANTECK 
NINGAR 

FÖR OCH 
EFTERTESTER ELEVER LÄRARE 

LÄRAR 
STUDENTER 

Almuntasheri, 
Gillies och 
Wright (2016) 

Jämföra effektiviteten av en guidad 
undervisning jämfört med en mer 
lärarstyrd, för att se hur en undervisning 
borde ske för att förbättra elevernas 
förståelse av naturvetenskap.  X     X X 107 6  12  

Berg, Löfgren 
och Eriksson 
(2007) 

Synliggöra ämnesinnehåll i ämnet kemi 
under pågående undervisning gällande 
elevers genomförande av laborationer.   X X X X  28 1  11 

Gillies, 
Nichols och 
Khan (2015) 

Undersöka hur en multimodal 
undervisning bidrar till elevers 
begreppsförståelse. X    X  X 248 25  11–12 

Hackling och 
Sherriff (2015) 

Undersöka hur en lärare skapar en 
klassrumskultur och språkkunskaper 
som är viktiga för att elever ska kunna 
föra naturvetenskapliga resonemang.   X X X   

 
1  9–10 

Haug och 
Ødegaard 
(2014) 

Undersöka elevers utveckling av 
begreppsförståelse och hur lärare 
underlättar detta vid undersökningar.  X   X    2  9–10 

Havu-
Nuutinen 
(2012) 

Beskriva elevers utveckling gällande deras 
uppfattningar och begreppsförståelse om 
flytande och sjunkande föremål och hur 
detta är kopplat till 
kunskapsförmedlingen i undervisningen.  X  

  
X X   10 1  6  
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 SYFTE 

METOD POPULATION ÅLDER 
 
 
 
 
 

PÅ ELEVER 
EXPERIMENTELL 
DESIGN 

KVASI-
EXPERIMENTELL  

ICKE- 
EXPERIMENTELL 
DESIGN INTERVJU 

OBSER- 
VATION 

FÄLTANTECK 
NINGAR 

FÖR OCH 
EFTERTESTER ELEVER LÄRARE 

LÄRAR 
STUDENTER 

Huziak-Clark, 
Van Hook, 
Nurnberger-
Haug och 
Ballone-
Duran (2007) 

Beskriva effektiviteten av ett 
samarbetsprogram mellan nio olika 
“lärarlag” för att förbättra den 
naturvetenskapliga undervisningen. 

 X  X     9 9  
Jakobsson och 
Wickman 
(2015) 

Hur och om en estetisk naturvetenskaplig 
undervisning kan bidra till elevernas 
kunskaper om blads egenskaper.  X   X X  14 1  7  

Johansson och 
Wickman 
(2013) 

Undersöker vilka selektiva traditioner 
som lärarna utgår ifrån i sin undervisning. 

   X  X    20   
Johansson 
(2012) 

Undersöka lärare och elevers 
klassrumsundervisning för att synliggöra 
hur närliggande syften behöver fungera 
som mål i sikte och hur dessa behöver 
göras kontinuerliga med övergripande 
syften.    X   X   25 1  11 

Johansson och 
Wickman 
(2018) 

Undersöka hur olika syften kan stödja 
lärarna i deras undervisning.    

 X   X   48 2  6–9  
Nilsson och 
Elm (2017) 

Att utveckla pedagogernas undervisning 
gällande kunskapsinnehåll och PCK i 
naturvetenskap med hjälp av 
innehållsrepresentationer (CoRe).    X  X    20    
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