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Sammanfattning Vattnets kretslopp presenteras oftast med hjälp av ett diagram som illustrerar 
cykelns cirkulära bana, dock råder det problematik för eleverna att förstå de 
samband och händelseförlopp som sker inom detta kretslopp. Forskning visar 
att undervisningen om vetenskapliga fenomen, som vattnets kretslopp, kan 
hamna på en hög abstraktionsnivå. Syftet med kunskapsöversikten är att ta 
reda på vad forskning säger om hur elever tillskansar sig kunskap om 
naturvetenskapliga fenomen och hur läraren kan anpassa undervisningen för 
att skapa en pedagogisk förståelse hos eleverna. Vilka metoder kan läraren 
använda för att skapa lärande hos elever om vattnets kretslopp inom 
naturvetenskap i årskurs F-3? För att besvara frågeställningen har vi tagit fram, 
analyserat och sammanställt vetenskapliga studier inom naturvetenskap med 
fokus på vattnets kretslopp. Vårt resultat framhäver multimodala arbetsformer 
som visat sig vara mest lämpade för att undervisa om vattnets kretslopp. 
Multimodalitet visar att elever får en positiv inställning till ämnet och 
möjlighet att vara delaktiga, vilket leder till en mer detaljerad förståelse. Det 
råder dock tveksamheter ifall dessa metoder är anpassade för alla elever. För 
att implementera multimodala metoder i undervisningen krävs goda 
ämneskunskaper hos läraren för att kunna stötta eleverna i deras lärprocesser. 
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Förord 
Vatten är en livsnödvändig resurs, allt som lever och växer är beroende av vatten. Tillgången på 

resursen är ojämnt fördelad över världen, på vissa ställen är det rikligt med nederbörd och på andra 

ställen är torkan så påtaglig att tillgången på rent vatten blivit en bristvara. Idag lever vi i en värld 

där vi brukar tillgången på vatten på olika vis samt att vi ständigt matas med information om hur 

vi bör ta tillvara på tillgången dels för klimatet och dels för att det är en bristande resurs. Vattnets 

kretslopp är ett komplext system, vilket innebär att det innehåller många delar som är svåra för 

eleverna att på egen hand lära sig förstå. Vårt intresse för naturvetenskap samt hur elever tar till sig 

kunskap är stort, därför har vårt val av ämne och område varit självklart. Alla elever har olika 

föreställningar och förkunskaper inom naturvetenskap. Vattnets kretslopp är ett av de första 

vetenskapliga fenomen som presenteras för eleverna, det har därför varit relevant för oss att 

undersöka vilka metoder läraren kan använda för att undervisa om detta fenomen. Vilka metoder 

visar sig vara mest lämpade?  

 

Det här är den första kunskapsöversikt vi producerat under vår tid på högskolan. Under vårt 

samarbete har vi stöttat varann och dragit nytta av våra olika förkunskaper, där vi har kompletterat 

varandra och haft förståelse för våra olikheter. En bidragande framgångsfaktor tror vi har varit att 

vi haft ett gemensamt mål att sträva mot samt att vi från start har haft en plan över hur vi ska ta 

oss dit.  

 

Vi vill rikta ett tack till alla som hjälpt oss under denna process. Ett särskilt tack vill vi rikta till våra 

handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för att ni har stöttat och besvarat våra frågor 

under arbetets gång. Vi vill även tacka ämnesdidaktikern Pernilla Granklint Enochson som 

inledningsvis hjälpt oss att avgränsa vårt arbete.  

 

 

Jennie Kristensson & Maja Rydén 
Högskolan i Halmstad, 7 juni 2019 
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1. Bakgrund 
I kommande text redogörs argument om varför denna kunskapsöversikt har varit relevant att 

genomföra. Vidare presenteras vår kunskap inom området och centrala begrepp för 

undersökningen definieras. Avslutningsvis redovisas studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Naturvetenskap i skolan 
Förklarandet av fenomenet vatten inom naturvetenskap framlägger att elever i årskurs F-3 ska lära 

sig om vattnets olika former och fasövergångar (Skolverket, 2018). Att lägga upp en undervisning 

som ger elever de förutsättningar som behövs för att de ska kunna lära sig om vetenskapliga 

fenomen, som vattnets kretslopp, kräver planering och ett pedagogiskt förhållningssätt. 

Naturvetenskap har en stor påverkan på samhällsutvecklingen och har blivit en viktig del av 

kulturen.  

 

För att skapa förståelse för utvecklingen behöver varje individ en grundläggande utbildning inom 

de naturvetenskapliga ämnena. Jidesjö (2012) framhäver i sin studie att tidigare forskning har visat 

att ett stort antal barn och ungdomar har svårt att skapa förståelse till varför de ska lära sig ämnen 

som ingår i naturvetenskap samt att de har en negativ inställning till ämnet. Författaren menar att 

det inte handlar om ointresse, utan problematiken ligger mer i att elever inte finner det innehåll 

som berörs inom dessa ämnen i skolan intressant. Elever är mer intresserade av den naturvetenskap 

som tas upp i medierna, han ger exempel som medicin, miljö och hälsa. Han menar på att 

påståendet att elever inte är intresserade av naturvetenskap är ett alldeles för brett påstående och 

det är viktigt att ta hänsyn till vilket innehåll man pratar om.  

 

Precis som Jidesjö (2016) skriver även Areskoug (2015) att undervisningen inom vetenskap ska 

väcka elevers nyfikenhet för att fortsatt vilja utforska ämnet. Vidare ska elever i den 

naturvetenskapliga undervisningen få redskap för att utveckla sin förmåga att förstå den värld vi 

lever i. Han menar att ha det som en naturlig del i undervisningen blir gynnsamt, det är något som 

går i linje med styrdokumentens innehåll. Där de läggs stor tyngd vid att läraren ska skapa ett 

intresse och nyfikenhet för omvärlden (Skolverket, 2018).  

 

Gunnarsson (2008) skriver i sin studie att en vanligt förekommande metod inom undervisning i 

naturvetenskap är laborativt arbete. Många pedagoger idag använder sig av metoden “learning by 

doing” som går ut på att eleven lär genom att arbeta praktiskt. Denna metod används för att 

eleverna ska lägga märke till händelseförloppet i undervisningen om vetenskapliga fenomen, men 

att kunna förklara vad som händer är inte lika viktigt. I hennes studie diskuterar hon det laborativa 

arbetet och lägger tyngd vid att en laboration inte uppfyller sitt syfte om eleverna inte bli vägledda 

till målet. 

1.2 Fenomenet vatten i styrdokumenten 
De ämnen som ingår i naturvetenskap är biologi, kemi och fysik. Gemensamt för samtliga ämnen 

är att undervisningen ska främja elevernas nyfikenhet och intresse, inte bara för ämnet utan även 

för den omvärld de lever i. Undervisningen ska innehålla systematiska undersökningar likväl som 

praktiska (Skolverket, 2018). 
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I Skollagen står det att “grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas 

förmåga att tillägna sig dessa” (2010:800). Fortsatt säger skollagen att undervisningen ska bidra till 

lärande och utveckling samt att eleverna ska utbildas till demokratiska samhällsmedborgare. 

Skolverket (2018) framhäver att undervisningen inom naturvetenskap ska syfta till att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla förmåga och att använda kunskaper inom ämnet för att granska 

information samt ta ställning till frågor som rör miljö och samhälle. Eleverna ska fortsatt ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att undersöka samt få förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp och samband. 

 

Centralt för denna kunskapsöversikt är vad styrdokumenten skriver om de kunskapskrav som finns 

inom de naturvetenskapliga ämnena med fokus på vatten. I det centrala innehållet står det att 

eleverna ska få kunskap om olika material och ämnen i deras omgivning, centralt för fenomenet 

vatten är de olika fasövergångarna avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning 

(Skolverket, 2018). I kunskapskraven står det att eleven ska utveckla sin resonemangsförmåga samt 

kunna ge exempel på vattnets egenskaper och kunna knyta an till egna iakttagelser. Eleven ska 

kunna utföra enkla fältstudier samt andra enklare undersökningar och kunna göra jämförelser 

mellan sitt och en annan elevs resultat (Skolverket, 2018). Fasövergångar kan introduceras på olika 

sätt, i detta arbete kommer fokus ligga på vilka metoder läraren kan använda för att skapa ett lärande 

hos eleverna om fasövergångarna i vattnets kretslopp. 

1.2.1 Lärares ämneskunskaper om vattnets kretslopp 
En viktig del i rollen som lärare är att hen besitter goda ämneskunskaper för att kunna lära ut, det 

är även en grundläggande förutsättning för elevens lärande skriver Andersson och Gullberg (2014). 

I Garbett’s studie (2003) undersöktes lärarstudenternas kunskaper inom naturvetenskap, resultatet 

visade att dessa var generellt låga. Lärarstudenterna som deltog i studien kände inte till hur låga 

deras kunskaper i ämnet var eller vilken påverkan detta kunde ha på eleverna. Lindar, Lundqvist 

och Östmans studie (2005) visar att lärarens syn på vetenskap kan påverka elevernas lärande. 

Författarna menar att kunskapsutvecklingen beror på lärarnas tolkningar av vetenskapen samt hur 

de väljer att förmedla dessa till eleverna.  

 

Resultatet av Holmbergs (2007) undersökning visade på liknande resultat som Garbett’s (2003) 

studie. Syftet var att undersöka lärarstudenters förståelse och hur hen utförde själva 

undervisningen, resultatet visade låga ämneskunskaper samt en osäkerhet i att undervisa i ämnet. 

Författaren skriver däremot att de lärarstudenter som deltog i studien, som hade goda 

ämneskunskaper, kunde använda fler representationer och variera sin undervisning i större bredd 

än de som hade låga ämneskunskaper. Areskoug (2015) betonar, precis som ovannämnda, vikten 

av att lärarna som undervisar i naturvetenskap bör ha goda ämneskunskaper, undervisningen ska 

väcka elevernas nyfikenhet för att fortsatt vilja utforska ämnet. 

1.2.2 Komplexa system  
Naturvetenskapen innehåller många begrepp som har en abstrakt förklaring, dessa begrepp kan 

vara svåra för eleverna att konkretisera och eleverna behöver därför stöd av läraren för att förstå. 

Areskoug (2015) skriver att det är viktigt att eleverna delges konkreta upplevelser och exempel i 
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undervisningen utan att dessa hamnar på för hög abstraktionsnivå. Fortsatt skriver författaren att 

det kan vara en fördel för elevernas inlärning att koppla lärandet till vardagsnära situationer som är 

bekanta för eleverna. Han menar att vatten är något eleverna möter och använder i vardagliga 

situationer och sammanhang, därmed är det viktigt att eleverna lär sig om vattnets olika former, 

som ingår i vattnets kretslopp, för att se samband i sin omgivning och i sin miljö. Följande 

forskning visar att elever som blir undervisade i naturvetenskap har svårt att koppla ihop det som 

sker på olika kunskapsnivåer. Eskilsson (2001) skriver i sin avhandling att pedagoger inte ska vara 

rädda för att introducera begrepp inom naturvetenskap i de yngre åldrarna. Får elever i de yngre 

åren träna på sin resonemangsförmåga, exempelvis förklara vart regnet kommer från, ökar således 

deras begreppsförståelse för ämnet i och med att de får diskutera och resonera kring det. 

 

Westman (2016) skriver om de problem som kan uppkomma under undervisningen av 

naturvetenskap då yngre elever kan uppleva begreppen som abstrakta.  Hon menar att elever har 

svårt att förstå sambanden, eller som hon beskriver det “koppla ihop det lilla med det stora”. I 

hennes studie ges exempel på när elever arbetar med blodets kretslopp. I studien introduceras 

eleverna för olika arbetssätt där de ges olika förutsättningar med olika hjälpmedel, dock med samma 

syfte att skapa ett meningsskapande. Eleverna ges möjlighet att närma sig det naturvetenskapliga 

förhållningssättet och de naturvetenskapliga begreppen. Ett av arbetssätten är att eleverna tittar på 

en film om blodomloppet som de vidare i arbetet kommer att diskutera i grupp. I diskussionerna 

framgår det att eleverna har förstått blodets väg och blodets förmåga att transportera syre men har 

svårigheter att koppla ihop det med blodets andra funktioner. Resultatet visar att om eleverna ska 

utveckla en vetenskaplig förståelse från samtalen utifrån filmen krävs då också stöttning från läraren 

för att skapa ett meningsskapande som närmar sig det naturvetenskapliga förhållningssättet. 

 

Areskoug (2015) skriver att de förklaringar som ges av olika naturvetenskapliga fenomen behöver 

vara konkreta och kompletteras med laborativa moment i undervisningen av naturvetenskap under 

de yngre åren. Fortsättningsvis skriver han att elevers förståelse kan utvecklas genom att 

pedagogerna för diskussioner med eleverna, detta utvecklar både deras förmåga att resonera samt 

deras begreppsförståelse.  

1.3 Centrala begrepp 
Nedan redogörs kunskapsöversiktens centrala begrepp.  

1.3.1 Multimodalitet 
Precis som med andra begrepp finns det många olika tolkningar om vad multimodalitet betyder. 

Danielsson och Selander (2014) beskriver multimodalitet som samverkan mellan olika 

uttrycksformer. Multimodalitet utgör en central del i denna kunskapsöversikt då multimodala 

arbetsformer är vanligt förekommande vid undervisningen i naturvetenskap. Enkelt beskrivas 

multimodalitet som arbetsformer där innehållet framställs med hjälp av olika uttrycksformer (Liber, 

2003). Det kan exempelvis vara drama, konst, modellering eller visuella modeller. Multimodala 

uttrycksformer kan hjälpa eleverna konkretisera både vattnets kretslopp och de begrepp som ingår 

i detta fenomen. Liber (2003) beskriver att multimodalitet sker genom verbalt och icke verbalt 

språk, hon ger exempel på att icke verbalt språk kan vara inre bilder och sinnesintryck samt att 

verbalt språk kan vara gester och ljud. Danielsson och Selander (2014) menar att all undervisning 

bör erbjuda multimodalitet eftersom det ger eleverna en variation som kombinerar olika 
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uttryckssätt. En modell är en vetenskaplig representation av ett fenomen, vattnets kretslopp kan 

exempelvis redogöras med hjälp av visuella modeller där kretsloppet illustreras i ett diagram. 

Modellering kan användas för att redogöra cykelns olika moment, faser eller steg. Läraren kan med 

hjälp av modellering exempelvis visa vattnets fasövergångar genom praktiska demonstrationer.  

1.3.2 Pedagogiskt förhållningssätt 
Pedagogiken grundar sig på att människan ska ändra sina gamla föreställningar och på så sätt kunna 

se världen på ett nytt sätt. Kunskapen ska bidra till att utveckla förståelse och förmågan att uttrycka 

sig samt förmågan att påverka (Bergstedt & Herbert, 2011). 

Ett pedagogiskt förhållningssätt handlar om vilket synsätt pedagogen har på barn, hur de lär sig 

och hur de tar till sig ny kunskap (Maltén, 1997). Pedagogen måste se världen från elevernas 

synvinkel för att kunna möta dem på deras nivå för att sedan kunna vägleda dem vidare i sitt 

lärande.  

1.4 Problemområde 
Vatten spelar en central roll för allt levande på jorden och är ett vardagsnära fenomen som eleverna 

stöter på varje dag, det är därför viktigt att eleverna får förutsättningar att använda kunskap inom 

naturvetenskap för att i sin tur granska information och ta ställning till frågor som rör miljö och 

samhälle. Vattnets kretslopp är ett komplext system vilket innebär att det består av många delar 

med många svåra begrepp som behöver brytas ner och konkretiseras. Valet av undervisningsmetod 

är därför nästintill avgörande för hur eleverna ska kunna ta sig ann kunskapen. Undervisningen ska 

främja elevers lärande och väcka intresse för att fortsatt vilja utforska ämnet. Lärares bristande 

ämneskunskaper spelar därmed en central roll för elevers lärande. Det vill säga, har läraren 

missuppfattningar i ämnet är det lätt att dessa förmedlas vidare. Undervisningsmetoderna bör 

varieras med såväl teoretiska som laborativa moment för att de begrepp eller fenomen som kan 

upplevas som svåra ska kunna konkretiseras.  

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här kunskapsöversikten är att ta reda på vad forskning säger om vilka metoder 

läraren kan använda för att skapa lärande hos elever om vattnets kretslopp inom naturvetenskap i 

årskurs F-3. Det finns många olika undervisningsmetoder, men vi vill presentera vilka som visat 

sig vara mest lämpade för undervisningen om vattnets kretslopp för elever i årskurs F-3. Vi har 

valt detta fokus därför att vattnets kretslopp är ett komplext system då det består av många olika 

delar vilka kan vara svåra för eleverna att förstå.  

 

Genom studiens syfte har vi formulerat en frågeställning som lyder: Vilka metoder kan läraren 

använda för att skapa lärande hos elever om vattnets kretslopp inom naturvetenskap i 

årskurs F-3? 
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2. Metod 
I detta avsnitt redogörs de metoder som använts för att samla in data till denna kunskapsöversikt. 

Inledningsvis redogör vi för systematiska sökningar och sökstrategier följt av urval. Det redogörs 

därefter för vilka inklusions- och exklusionskriterier urvalet gjorts utifrån samt vilka databaser som 

använts för systematiska sökningar och hur manuella sökningar gjorts.  

2.1 Systematiska sökningar och sökstrategier 
Våra sökningar har genomförts i olika databaser vilka fungerar som ett onlinebibliotek där man 

kan ta del av olika publikationer. Sökningar har gjorts i SwePub, ERIC och OneSearch som finns 

tillgängliga via Högskolan i Halmstads bibliotek. Utöver digitala sökningar har manuella sökningar 

genomförts för att komma åt publicerat material som inte finns tillgängligt via dessa databaser. 

Systematiska sökningarna utfördes genom att söksträngar skapades med hjälp av relevanta sökord 

som har grund i kunskapsöversiktens syfte och frågeställning. 

 

Det finns olika sökstrategier att utgå ifrån när det kommer till att samla in sitt empiriska material 

(Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s.78). Att utgå ifrån sin frågeställning och komma 

fram till lämpliga sökord är en strategi de nämner. Ett annat tillvägagångsätt är att använda sig av 

olika ordkombinationer där sökaren tar hjälp av booleska operatorer för att bli mer specifik på 

resultatet. Vi tog hjälp av den booleska operatoren ”AND” för att kombinera våra sökord och få 

mer specifika träffar i sökmotorerna. I söksträngarna har vi även använt oss av citattecken, vid 

användandet av citattecken ges endast träffar som inkluderar samtliga ord inom citattecknet och i 

den följd de är skrivna. När vi exempelvis sökte på “the water cycle” ville vi få resultat om vattnets 

kretslopp och inte träffar som bara innefattar vatten eller cykel.  

 

Vår frågeställning innehåller begreppen vattnets kretslopp och naturvetenskap, det var därför 

relevant att använda dessa begrepp i våra söksträngar. De sökord som använts har brukats på både 

svenska och engelska, dock gav de engelska orden mer specifika träffar.  De sökord som använts 

är “hydrologic cycle”, “science education”, “water”, “individual”, “science”, “elementary school”, 

”water cycle”, “analysis” och ”pupil”. Samtliga sökord är relevanta till vårt valda område, mer 

specifikt vilka kombinationer av begrepp vi använde och hur de kombinerades kommer att 

redovisas i kommande avsnitt.  

 

Samtliga systematiska och manuella sökningar har gett ett resultat på 11 valda källor med 

vetenskapligt underlag (Bilaga A).  

 

2.2 Urval och avgränsningar  
Denna kunskapsöversikt är avgränsad till att undersöka vad forskning säger om hur elever 

tillskansar sig kunskap om naturvetenskapliga fenomen och hur läraren kan anpassa 

undervisningen för att skapa en förståelse hos eleverna. Mer specifikt har vi valt att avgränsa arbetet 

till att undersöka vilka metoder läraren kan använda för att skapa lärande hos elever om vattnets 

kretslopp inom naturvetenskap i årskurs F-3. För att avgränsa oss yttligare användes endast 

granskat forskningsmaterial, peer rewied. Det var relevant för oss att strukturera upp våra 

inklusions-och exklusionskriterier, vilka redogörs mer specifikt i tabellen nedan.   
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Tabell över inklusionskriterier och resonemang 

Inklusionskriterier Resonemang 

Forskning som svarar på 
kunskapsöversiktens syfte och 
frågeställning. 

Att endast ta med forskning som är relevant för att 
besvara syfte och frågeställning samt bibehålla en röd 
tråd.  

Forskning inom naturvetenskapliga 
ämnen med fokus på 
undervisningsmetoder om vattnets 
kretslopp. 

För att kunna besvara vår frågeställning har studier 
som endast berör undervisningsmetoder om vattnets 
kretslopp valts ut.  

Studier som berör grundskolan F-3 Det är inte av relevans för denna undersökning att 
läsa studier som berör de övriga åldersgrupperna 
eftersom kunskapsöversiktens syfte och 
frågeställning riktas mot F-3. 

 

Tabell över exklusionskriterier och resonemang  

Exklusionskriterier Resonemang 

Studier som inte är gjorda i en 

skolmiljö. 

Kunskapsöversikten syftar till vilka metoder läraren 

kan använda, därför är det irrelevant att läsa studier 

som inte är gjorda i skolmiljö. 

 

Resultatet av det empiriska material som valts ut redogörs i en tabell (Bilaga C). 
 

2.2.1 ERIC 
ERIC är en internationell databas med engelska artiklar och avhandlingar, därav översattes 

sökorden till engelska. Vi har gått in via Högskolan i Halmstads biblioteks databas för att få åtkomst 

till studierna i fulltext, de studier som inte fanns tillgängliga via databasen direkt kom vi åt genom 

att beställa studierna online. Sökningarna har avgränsats till att endast ge träffar på granskade källor, 

peer reviewed, som riktar sig till årskurserna F-3. Källorna valdes ut efter att abstraktet och resultat 

bearbetats, detta för att säkerhetsställa att det var relevant för undersökningens syfte och 

frågeställning. Nedan följer en tabell där söksträng och valda källor till resultatet redovisas.  
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Tabell 1: genomförda söksträngar i databasen ERIC 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda källor till resultatet 

ERIC “the water cycle” 

 

Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

18 4 

ERIC Hydrologic cycle Peer reviewed 

Scholarly Journals 

5 1  
 

 

ERIC Science education AND water AND 

individual 

Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

3 1  

ERIC Water cycle AND science AND elementary 

education 

Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

14 1 

 
 

ERIC “the water cycle” AND pupils 
 

Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

3 1 

 

2.2.2 OneSearch 
OneSearch är bibliotekets egen sökfunktion, den innehåller både nationella och internationella 

källor. Söksträng “Water cycle AND science education” gav upp över 300’000 träffar, vilket gör 

det nästintill omöjligt att välja en relevant källa. Vi valde att lägga till “analysis” då vi var ute efter 

studier som gjorts där metoderna i studierna innehöll arbetssätt där eleverna fick undersöka 

vattnets kretslopp. Genom att kombinera våra söksträngar "Hydrologic cycle - Analysis" AND 

"Sciences education - Analysis" fick vi ett resultat på fyra träffar.  Samtliga källor var avgränsade 

till “peer reviewed” och “academic journals” samt riktade sig till grundskolan. Efter att ha läst 

abstraktet samt studiernas resultat valdes en källa av resultatet på denna söksträng ut. Nedan 

följer en tabell som visar söksträng och vald källa till resultatet. 

 

Tabell 2: genomförda söksträngar i databasen OneSearch 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda källor till resultatet 

OneSearch "Hydrologic cycle - Analysis" AND 

"Sciences education - Analysis" 

Peer reviewed 

Academic Journals 

 

4 1 

 

2.2.3 SwePub 
SwePub är en databas med endast nationella publikationer, vilket innebär att det endast är svenska 

forskare som publiceras där. Det genomfördes sökningar med hjälp av olika söksträngar i SwePub, 

precis som i ovan nämnda databaser, för att hitta relevanta källor. Söksträngen “water AND science 

education” som avgränsats till “peer reviewed”, “scholarly journals” och studier som riktar sig mot 

grundskoleelever.  Även källorna från SwePub bearbetades genom att abstraktet lästes igenom, om 

studien upplevdes relevant för att besvara vår frågeställning bearbetades fortsatt resultatet. 

Söksträngen resulterade i 19 olika källor varav vi valde ut en till resultatet. 
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Tabell 3: genomförda söksträngar i databasen SwePub 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda källor till resultatet 

SwePub water AND science education 

 

Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

19 1 

 

2.2.4 Manuella sökningar 
Till denna kunskapsöversikt har även en manuell sökning genomförts genom att läsa artiklar och 
litteratur. NO didaktikern bidrog med manuell litteratur som var relevant att använda dels för att 
synliggöra problemområde och dels vid utformning av syfte och frågeställning. 
 

 Tabell 4: genomförd manuell sökning 

Databas Sökord Avgränsningar  Valda källor till resultatet 

Manuell Vattnets kretslopp Peer reviewed 

Scholarly Journals, F-3 

1  

  

 

2.3 Analys 
Vid analys av data användes analysmetoden innehållsanalys, vilket innebär att texten först läses 

igenom översiktligt, för att sedan djupläsa och därefter kategorisera textens innehåll i kategorier 

(Eriksson, Forsberg. & Wengström, 2013). Efter att samtliga studier och artiklar har bearbetats har 

gemensamma kategorier synliggjorts. Källmaterialet har kategoriserats in i olika kategorier med 

tillhörande underkategorier, för att synliggöra de likheter och skillnader som finns mellan studierna. 

Vid urvalet av våra kategorier var det betydande att dessa bidrog till att besvara 

kunskapsöversiktens frågeställning. Det fanns flertalet nyckelord i texterna som kändes relevanta 

för frågeställningen, vilket resulterade i svårigheter med avgränsningarna i urvalet av kategorier. 

Vid djupläsning av källmaterial hittades färre och mer specifika nyckelord för kunskapsöversikten 

vilket resulterade i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. I bilaga B redogörs 

sammanställning av kategoriseringen.   
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3. Resultat 
Efter bearbetning av insamlad empiri har kategorisering genomförts för att kunna sammanställa 

resultatet. I detta avsnitt presenteras två huvudkategorier; multimodalitet och pedagogiskt 

förhållningssätt. Huvudkategorierna har tillhörande underkategorier för att tydliggöra och 

framhäva resultatet på ett strukturerat sätt. 

3.1 Multimodalitet 
I kommande avsnitt redogörs det resultat som forskning framhäver som mest lämpade för 

undervisning om naturvetenskap i årskurs F-3 med fokus på vattnets kretslopp. Avslutningsvis 

följer en sammanfattning för att tydliggöra resultatet.  

3.1.1 Estetiska lärprocesser 
Att använda drama som undervisningsmetod ger en positiv effekt på majoriteten av barnen visar 

Kambouri-Danos och Michaelides (2015) resultat i deras studie som utgår ifrån att använda drama 

som en undervisningsmetod för att hjälpa elever att förstå vattnets kretslopp. Syftet med studien 

var att konkretisera ett abstrakt ämne genom praktiska moment för att hjälpa barnen att förstå 

processen i vattnets kretslopp och omfattade 7 elever i åldrarna 4-5 år från Cypern. Undervisningen 

bestod av olika metoder, till grund låg en historia om vattnets kretslopp. En metod de använde var 

“hot seating” där eleverna fick sitta i mitten av en ring och ta sig an en roll i historien, karaktären 

fick ta emot frågor från klasskamraterna om vilken del av vattnets kretslopp hen skulle föreställa. 

Genom denna metod gavs eleven möjlighet att framhäva sina kunskaper samt tala om fenomenet. 

En annan metod som användes var “mime” där eleverna fick skapa egna rörelser som skulle 

dramatisera någon del av vattnets kretslopp samtidigt som historien berättades. Eleverna delades 

in i två grupper där grupp 1 tränade på sin dramatisering och grupp 2 tränade på att berätta historien 

med egna ord, för att sedan byta metodik innan de tillsammans spelade upp historien i par. Studiens 

resultat visar att genom användning av drama som ett redskap i undervisningen fick barnen bättre 

förståelse för vattnets kretslopp och kunde i slutet förklara kretsloppet mer i detalj. 

 

Utifrån en studie gjord om att använda sig av multimodalitet för att lära elever om vattnets 

kretslopp, fann Smith och Samarakoon (2016) att integrera konst i undervisningen är en effektiv 

strategi för elevers lärande. Studien omfattade 12 elever, 7 pojkar och 5 flickor, i åldrarna 5-6 år. 

Undervisningen bestod av att rita vattnets kretslopp, dramatisera en dikt om vattnets kretslopp 

samt skapa och designa vattentäta stövlar. Resultatet visar på att eleverna får en djupare förståelse 

om vattnets kretslopp genom att integrera konst i undervisningen. Forskarna poängterar även att 

elever i de yngre åldrarna inte har några problem att förstå vetenskapliga fenomen som vattnets 

kretslopp om de erbjuds rätt verktyg för lärandet.  

 

Alla elever kan utveckla förståelse och kunskap om vattnets kretslopp, oavsett ålder (A. Bradley’s, 

2017). I hennes studie redogörs de arbete hon gjort tillsammans med en förskoleklass 

förskoleklasslärare, antalet elever som deltar framgår inte av studien.  Tillsammans utformade de 

ett upplägg med olika modeller för att hjälpa eleverna att konkretisera och förstå vattnets kretslopp. 

Först presenterades hela cykeln för att sedan under kommande lektioner bryta ner den hydrologiska 

cykeln och fördjupa sig inom varje element, metoden kallas “to-part-to”. Lektionerna skulle 

innehålla informativa läroböcker, olika multimodala uttrycksformer, leda till engagerade elever i de 
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undersökningar och diskussioner som genomförs och samtliga elever ska ges möjlighet att samla 

material i en arbetsbok. 

 

Under lektionerna som utfördes användes olika estetiska metoder och experiment för att synliggöra 

de olika elementen i vattnets kretslopp. De estetiska lärprocesser läraren använde för att 

introducera vattnets kretslopp var färg, form, bild och sång. För att illustrera kretsloppet fick 

eleverna ett utklippt diagram som de fick färglägga och klistra in i sina arbetsböcker. Därefter fick 

de frågorna “hur rör sig vattnet genom kretsloppet?” och “varför är vattnets kretslopp viktigt?”, 

vilket resulterade i aktiva diskussioner och gav eleverna möjlighet att skriva egna frågor vilket väckte 

deras nyfikenhet för ämnet. Ett annat arbetssätt eleverna fick ta del av var att arbeta med en sång 

om vattnets kretslopp, “Water cycle song”, som hjälpte eleverna att memorera fakta om vattnets 

kretslopp.  I början av studien var elevernas kunskaper om vattnets kretslopp svaga och eleverna 

saknade förståelse för helheten. Resultatet av arbetet, med sång och illustrationer, visade att 

eleverna kunde besvara de frågor som ställdes om fenomenet (A. Bradley’s, 2017). 

3.1.2 Modellering 
I Forbes, Vo, Zangori och Schwarz (2015) studie har sex olika lärare genom kollaborativt arbete 

tagit fram en åtta veckor lång undervisningsplan om vattnets kretslopp för att främja elevers 

utveckling. Lektionerna innefattar olika modeller för att förstå och förklara vattnets kretslopp och 

riktar sig främst till grundskolans äldre elever, men går använda vid undervisning av grundskolans 

yngre elever med. I sin studie lägger de vikt vid att använda modeller som en del i undervisningen 

för att förklara vattnets kretslopp, detta för att öka elevernas förståelse. Några av de modeller 

eleverna fick arbeta med var illustrationer där man framställt vattnets kretslopp på olika vis och 

laborativa moment för att redogöra hur vatten rör sig i exempelvis jord. De påvisar att 

modellbaserad undervisning kan vara en effektiv metod att hjälpa elever, oavsett ålder, att förstå 

naturvetenskapliga system. Om modeller används på rätt sätt hjälper de eleverna att relatera sina 

observationer till deras egna erfarenheter, däremot krävs det stöttning och hjälp för att modellerna 

ska fungera fullt ut. 

               

Utgångspunkten i A. Bradley’s (2017) artikel har redogjorts tidigare i resultatavsnittet. Den del av 

studiens resultat som är relevant för modellering kommer att presenteras här. Första lektionen 

inleddes med att eleverna fick delge sina förkunskaper om vatten, därefter introducerade läraren 

en film där vattnets kretslopp redogörs. Genom att visa en film kombineras ljud och rörliga bilder. 

Under en lektion fick eleverna med hjälp av kritor rita runt linjerna på vattenpölar på skolgården, 

detta för att läraren ville att eleverna under eftermiddagen skulle upptäcka att vattenpölen var 

mindre. I denna studie använder läraren en variation av olika metoder för att redogöra vattnets 

kretslopp. Genom att studera och modellera vattnets kretslopp blev eleverna involverade i arbetet 

vilket ökade deras motivation till att lära sig det vetenskapliga konceptet.  

 

Tidigare har forskning visar att elever, särskilt i de yngre åldrarna, ofta kämpat med att förstå 

fenomen och de vetenskapliga systemen (Forbes, Zangori & V.schwartz, 2015). Forskarna betonar 

att modellering som undervisningsmetod tyvärr inte är vanligt förekommande i grundskolans lägre 

åldrar, men att det är i dessa åldrar som eleverna själva måste få pröva för att skapa förståelse. Ur 

en population med 179 årskurs tre klasser valdes endast sex av dessa ut genom en urvalsmetod 

kallad för Full Options Science System (FOSS). Resultatet som framhävs i denna studie är från det 
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första av de tre år som studien genomfördes under. Syftet med undersökningen var att undersöka 

elevers modellbaserade förklaringar om vattnets kretslopp. Modeller fungerar både som 

representationer av vetenskapliga fenomen och som ett verktyg för att genom en praktisk övning 

skapa lärandesituationer. Detta är vad forskarna kallar “designe-based-reserch” (DBR) vilket 

innebär att olika modeller för undervisningen har konstruerats för att sedan prövas dessa på 

eleverna. Genom denna process kan man testa modellerna för att se hur väl de fungerar, vilket ger 

möjlighet till att utveckla nya teorier och ramverk för inlärning och utbildning. I denna studie 

genomfördes olika moment för att ta reda på hur elevernas utveckling påverkades av denna metod.  

 

Första momentet eleverna fick genomföra var att rita diagram över vattnets kretslopp, genom detta 

moment skulle de få en djupare förståelse över hur allt går i en cirkulär bana och över de elementen 

som ingår. Detta diagram låg till grund för nästa steg där eleverna uppmanades att återigen redogöra 

vattnets kretslopp, denna gång genom modellering. Till hjälp hade de pennor, papper och annat 

laborativt material. Eleverna ritade, skev och strukturerade vattnets kretslopp med hjälp av siffror 

som tydliggjorde händelserna i cykeln. Dessa skisser samlades sedan in för att bedömas. 

Bedömningen av elevernas inlärning gjordes genom att titta på elevernas modeller samt att det 

genomfördes intervjuer med fem elever från vardera klass som deltog i undersökningen. För att 

kunna analysera intervjuerna så spelades dessa in och skisserna sparades för att kunna användas 

vid analysen. I slutet av denna studie fick eleverna göra samma arbete igen, illustrera vattnets 

kretslopp, detta för att forskarna ville undersöka deras utveckling. Utifrån modellerna eleverna 

producerat har de delats in i fyra olika nivågrupper beroende på hur detaljerade deras modeller 

varit. Nivågrupp tre var den grupp som hade hög kunskapsnivå och grupp noll visade inget bevis 

på lärande. Forskarnas bedömning utgår från jämförelsen mellan den första illustration den 

slutgiltiga illustration av vattnets kretslopp, samt de intervjuer som genomförts.  

 

Resultatet visar att när man studerar de olika modellerna skapade eleverna en större och mer 

detaljerad förståelse vid användning av diagram för att bryta ner vattnets kretslopp. Dessutom vid 

användning av diagram som modell blev elevernas ritningar mer vetenskapligt korrekta, däremot 

kvarstod svårigheter med förståelse om i vilken ordning vattnets kretslopp sker i. Det framgår 

däremot i resultatet att genom att illustrera vattnets kretslopp skapade eleverna en djupare 

förståelse för fenomenet.  

3.1.3 Visuella modeller 
I en studie om att använda visuella verktyg för att leda ett samtal kring vattnets kretslopp upptäckte 

H. Sträng och Åberg-Bengtsson (2010) en del svårigheter i sin studie. Totalt medverkade 12 

grundskolelärare i studien där några av lärarna nyligen deltagit i en kurs. Syftet med kursen var att 

öka lärarnas kunskaper inom ämnet och hjälpa dem forma undervisning inom vetenskap för elever 

i de yngre åldrarna Istället för att visa den typiska bilden som illustrerar vattnets kretslopp, diagram, 

valde lärarna att presentera en bild på en regnskog. Bilden ligger till grund för de samtal som 

genomförts mellan lärare och elev, målet med samtalen var att det skulle resultera i en diskussion 

där elevernas kunskaper om vattnets kretslopp synliggörs. I studien fick 36 elever i åldrarna 7–10 

år delta och genomföra enskilda samtal med lärare som spelades in och analyserades. Dessa 

intervjuer är grunden till studiens analys och resultat. Resultatet visade att elevernas samtal kring 

bilden på regnskogen handlade mer om illustrationen i sig än vattnets kretslopp som var syftet med 
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övningen. Resultat framhäver även problematiken med att illustrationer blir dekorativa och 

undervisningen uppfyller därför inte sitt syfte.   

  

D. Lee och Gail Jones (2017) har i sin metodstudie valt att undersöka vilka visuella modeller 

grundskollärare väljer för att undervisa om vattnets kretslopp, varför de valt dessa modeller samt 

hur de implementerar modellerna i undervisningen. Studien omfattar totalt sätt 134 

grundskolelärare vara av 67 är i tjänst. Syftet med studien var att undersöka lärarens pedagogiska 

tillvägagångssätt vid valet av visuella modeller för att undervisa om komplexa system (vattnets 

kretslopp) och hur de tillämpar dessa modeller i undervisningen.                         

Resultatet visade att båda urvalsgrupperna som deltog i studien tillverkade mycket av sitt material 

själva, exempelvis Powerpoints och prezis (internetbaserat program för att skapa presentationer). 

De mest förekommande modellerna som valdes var bilder eller diagram som gav en översikt över 

vattnets kretslopp i ett cirkulärt mönster. Genom dessa illustrationer får eleverna ta del av alla de 

processer som ingår i kretsloppet. För de yngre eleverna i grundskolan är dessa illustrationer oftast 

mer detaljerade, exempelvis framhävs element som sol, hav, bäckar och berg för att tydligt visa 

kretsloppets bana.  

 

Visuella kommunikationsmedel är användbara för att införa abstrakta begrepp om text och bild 

integreras på rätt sätt (Vinisha & Ramadas, 2013). I sin studie analyserar de vetenskapliga 

läroböcker från “National council of educationl reserch and training” (NCERT) och “The 

maharashtra state board” (MSB). Forskarna har först undersökt hur de visuella representationerna 

framställts generellt i läroböckerna för att sedan undersöka vilka representationer som används för 

att framställa vattnets kretslopp. Fokus har lagts på hur text och bild integreras för att förmedla 

kunskap om vattnets kretslopp i läroböcker. Syftet med studien var att ge författare och illustratörer 

till läroböcker bättre förutsättningar till att skapa pedagogiska illustrationer. Resultatet visar att 

visuella representationer är ett ovärderligt hjälpmedel för att visa vetenskapliga fenomen. 

Kretsloppet presenteras oftast genom ett diagram med förklarande text till, samspelar text och bild 

blir illustrationen ett hjälpmedel för eleven i sin förståelse och kunskapsutveckling.  

3.1.4 Sammanfattning av multimodalitet i undervisningen 
Att arbeta med en multimodal undervisningsform för att förklara olika system kan vara till stor 

hjälp för att skapa lärande hos eleverna. Drama som en undervisningsmetod ger elever en möjlighet 

att uttrycka sig och utforska sina frågor inom ämnet poängterar Kambouri-Danos och Michaelides 

(2015).  Genom konst ges elever möjlighet till att exempelvis måla, synliggörs deras 

missuppfattningar, vilket ger läraren möjlighet att stötta eleverna i sitt lärande. Fenomenet vatten 

och dess cykel kan vara svår att förstå och tolka i sin helhet men med hjälp av modellering kan 

fenomenet konkretiseras. Det är därför viktigt, särskilt i de yngre åldrarna, att bryta ner detta 

fenomen. Forbes et al. (2015) resultat framhäver att om elever får arbeta med modeller kring 

vattnets kretslopp får de en mer detaljerad förståelse för cykeln. Dock är det relevant att ifrågasätta 

varför elever hamnade i nivågrupp noll, vilket är ett resultat på att ingen inlärning har skett.  

  

Visuella bilder kan hjälpa eleverna att konkretisera abstrakta begrepp och komplexa vetenskapliga 

system (Vinisha & Ramadas, 2013). Flertalet studier i denna kunskapsöversikt väljer att illustrera 

vattnets kretslopp med hjälp av ett diagram som visar fenomenets cirkulära bana. Detta kan 

ifrågasättas, då det fram skrivs flera metoder för hur vattnets kretslopp kan illustreras. Precis som 
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Vinisha och Ramadas (2013) beskriver även H. Sträng och Åberg-Bengtsson (2010) problematiken 

med illustrationer. De menar att det finns en problematik med att fokus ibland hamnar på att 

illustration är en dekorativ bild, vilket leder till att den förlorar sitt syfte. En visuell illustration blir 

inte konkret om text och bild inte samspelar, läraren bör därför vara selektiv i sitt val av visuella 

illustrationer. Vid planering av sin undervisning bör läraren ha en varierad undervisningsmetod i 

åtanke där lektionerna ska ge utrymme för diskussioner, multimedia och experiment. Om 

metoderna används på ett sätt som hjälper eleverna att relatera sina observationer till sina egna 

erfarenheter anses den som framgångsrik. Samtliga studier som nämnts i ovanstående avsnitt 

poängterar dock att eleverna behöver hjälp och stöttning då en metod i sig inte är framgångsrik 

utan det är hur metoden används som ger ett positivt resultat. 

 

3.2 Pedagogiskt förhållningssätt  
Här framhävs det pedagogiska förhållningssätt som synliggjorts i studierna, resultatet redogörs 

genom två underkategorier; begreppsförståelse och stöttning. Pedagogiskt förhållningssätt 

synliggör pedagogens val av inlärningsmetod samt hur hen förhåller sig till denna. Avslutningsvis 

följer en sammanfattning.  

3.2.1 Begreppsförståelse   
Att ge eleverna förutsättningar att lära och ta till sig kunskap är i skolan en viktig del av lärarens 

uppdrag. Genom att använda de naturvetenskapliga begreppen från början och låta eleverna 

bekanta sig med begreppen tidigt kommer i det långa loppet vara gynnsamt skriver Lindner (2007) 

i hennes studie. Där hon undersöker vilka faktorer som kan påverka elevernas begreppsutveckling. 

En av framgångsfaktorerna som framkommer under studien är att de naturvetenskapliga 

begreppen som introduceras tidigt för eleverna är också de begrepp eleverna använder sig av när 

de ska försöka förklara olika fenomen. Resultatet visar på att olika modeller kan vara till stor hjälp 

för att skapa förståelse kring begreppen. Har läraren introducerat olika modeller i sin undervisning 

som eleverna lärt sig använda och kan behärska är det vanligt förekommande att de använder fler 

än en modell. Detta har visat sig användbart för eleverna när de själva ska konkretisera de 

naturvetenskapliga begreppen.  

  

Elever i en årskurs tre delades in i två olika grupper där syftet var att undersöka elevers 

uppfattningar om kondens i vattnets kretslopp och hur deras meningsskapande utvecklades genom 

gruppsamtal och individuella arbeten (Southerland, Kittleson, Settlage & Lanier, 2004). Forskarna 

har valt att fokusera på en del av vattnets kretslopp, kondens. De observerar en aktivitet där elever 

får observera en kanna med vatten och is, syftet med aktiviteten är att de stegvis ska beskriva 

händelseförloppet i skrift och bild. Efter observationen delas de in i två grupper där de ska redogöra 

sina observationer och besvara fem frågor, avslutningsvis samlas hela klassen för att gemensamt 

diskutera vad som händer med kannan, vattnet och isen. Forskarna använde flera olika metoder 

för att samla in empirin, strukturerade intervjuer, artefakter som skapades av elever, ljud och 

videoinspelningar av smågrupps-interaktioner och deltagarobservation, som de sedan analyserade 

för att forma lektioner där elever får rätt förutsättningar för meningsskapande. 

 

Studiens resultat belyser vikten av meningsskapande situationer, både individuellt och i grupp 

(Southerland et al., 2004). Med meningsskapande situationer menar forskarna att eleverna i 
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undervisningen ska få ta del av det som behövs för att kunna tolka och förstå vetenskapliga 

begrepp. Genom olika metoder får eleven möjlighet att pröva och se samband vilket ger möjlighet 

till en djupare förståelse, inte bara för begreppet utan även för naturvetenskapliga samband. 

Eleverna i denna åldern behöver vissa förmågor för att skapa ett meningsskapande både 

individuellt men också i gruppsammanhang, särskilt inom det naturvetenskapliga ämnet. Eftersom 

eleverna ofta inte är vana vid det naturvetenskapliga arbetssättet och interaktionen där eleverna är 

involverad i undervisningen, det beror på att det sällan används inom andra ämnen. 

 

Forbes et al. (2015) skriver i sitt resultat fram de effekterna modellbaserat arbete hade på elevernas 

begreppsförståelse. Det framgick att elevernas representationer av begreppen i sina modeller var 

tydligare och att de vetenskapliga begreppen som är en del i vattnets kretslopp blev en del av 

modellerna. Eftersom eleverna kunde sätta in begreppen i andra sammanhang, visar det på att 

eleverna skapat sig en djupare förståelse om begreppen.  

3.2.2 Stöttning 
En viktig del i undervisningen är att eleverna ges stöttning under sin lärprocess, oavsett val av 

metod men framför allt i användning av drama (Kambouri-Danos & Michaelides, 2015). Som 

tidigare nämnt framhäver deras studie att användning av drama som undervisningsmetod varit 

gynnsamt för eleverna, dock lägger de stor vikt vid att stöttning är en avgörande faktor i 

sammanhanget.  Även Forbes et al. (2015) lägger stor vikt vid att stöttning är en viktig del i 

undervisningen. I processen när man använder modeller för att hjälper elever att förstå och förklara 

olika system kan inte eleverna lämnas ensamma i sitt lärande utan kräver stöttning från läraren för 

att lyckas. Ytterligare en studie som tar upp stöttning i undervisningen är Haraldsson Sträng (2013). 

Hon undersöker vilka strategier läraren kan använda i kombination med stöttning. Till skillnad från 

de andra studierna när stöttning var en del av framgångsfaktorerna i undersökningarna så visar 

resultatet här att eleverna inte gavs tillräckligt med stöttning. Vilket resulterade i en problematik för 

eleverna eftersom de inte uppnådde lärarnas förväntningar på de olika momenten. Denna studies 

resultat i relation till de ovanstående studiernas resultat visar att en metod inte fungerar om eleverna 

inte ges stöttning i att förstå den.  

 

Som tidigare nämnts i ovanstående avsnitt visar Sträng och Åberg-Bengtsson (2010) resultat en del 

svårigheter för lärare att leda individuella samtal med eleverna. Lärarna lyckades inte i denna 

undersökning att stötta eleverna, de skulle utifrån en bild som illustrerade en regnskog redogöra 

vattnets kretslopp. Eleverna förstod inte syftet med uppgiften och hade därför svårt att förklara. 

När eleven nämner något av de element som ingår i kretsloppet fångade inte läraren upp detta, 

läraren var mer fokuserad på att eleven skulle förklara den cirkulära banan i vattnets kretslopp, 

vilket resulterade i att hen inte kunde stötta eleven. En kritisk aspekt är att läraren misslyckades 

med sitt uppdrag 

3.2.3 Sammanfattning av pedagogiskt förhållningssätt 
 Att stötta elever i deras lärprocess är en viktig del av en lärares uppgift. Beroende på vilken metod 

som valts och beroende på vilken nivå eleven befinner sig behövs olika mycket stöttning. 

Introducera naturvetenskapliga begrepp i tidig ålder har visat sig vara fördelaktigt för elevers 

begreppsförståelse (Lindner, 2007). Vetenskapliga begrepp kan ofta ha för hög abstraktionsnivå 

och behöver därför brytas ner för att eleverna ska kunna se samband och förstå. Genom att låta 
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eleverna observera fenomenet och sedan föra diskussioner främjar deras resonemangsförmåga 

(Southerland et al., 2004). Dessa diskussioner kan hjälpa elever förstå samband mellan de element 

som finns i vattnets kretslopp samt leder till att de får förståelse för begreppen.  

 

Det finns olika modeller som kan vara till stor hjälp för att lära ut vetenskapliga begrepp, det är 

dock viktigt att läraren inte lämnar eleverna ensamma i sitt lärande. En viktig aspekt att belysa är 

resultatet av Sträng och Åberg-Bengtsson´s (2010) studie där lärarna misslyckades med att stötta 

eleverna i de individuella samtalen. Detta påvisar vikten av att läraren är aktiv och stöttar eleven till 

att våga utveckla sina tankar och resonemang om vetenskapliga fenomen.  
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4. Diskussion  
I detta avsnitt kommer undersökningens metod och resultatet vävas samman. Vi kommer i 

metoddiskussionen diskutera styrkor och svagheter med våra val av metoder för insamling av data 

och analys. I resultatdiskussionen reflekterar vi över det resultat som empirin presenterat och hur 

vi med detta kan besvara vår frågeställning; “Vilka metoder kan läraren använda för att skapa 

lärande hos elever om vattnets kretslopp inom naturvetenskapen med inriktning F-3?” 

4.1 Metoddiskussion  
Metoddiskussionen har delats in i underrubriker för att på ett konsekvent sätt diskutera vårt 

metodval och bearbetning av källmaterial.  

4.1.1 Problematik vid insamling av data   
Vatten synliggörs i alla ämnen inom naturvetenskapen vilket gett våra sökningar ett brett utbud av 

träffar. Samtliga studier som valts ut har på ett eller annat sätt handlat om vatten, lärande och 

förslag på olika metodval. Att genomföra en kunskapsöversikt är nytt för oss, att söka efter studier 

i databaser lika så. Utmaningen har varit att modifiera söksträngar för att få mer specifika träffar. 

De nationella artiklar som sökstrategierna resulterat i är kanske inte de enda som berör detta ämne 

eller som har varit mest lämpade för att besvara undersökningens syfte och frågeställning. Valet av 

nya sökord och ny strategi hade kanske resulterat i fler träffar på studier av högre relevans. Därför 

låter vi det vara osagt om forskning saknas inom området, men tar i beaktning att olika sökstrategier 

hade kunnat ge andra infallsvinklar och utfall och således andra resultat på vår kunskapsöversikt. 

Detta är en indikation på att söksträngar förslagsvis hade kunnat modifieras yttligare samt kanske 

också gjort yttligare avgränsningar. Istället för att undersöka alla metoder som en lärare kan 

använda för att skapa lärande hos eleverna om vattnets kretslopp hade en avgränsning kunnat vara 

att undersöka en metod mer specifikt. Ytterligare ett förslag hade varit att ställa två metoder mot 

varann för att undersöka positiva och negativa effekter.   

  

Sökarbetet i de internationella databaserna resulterade i fler träffar med de söksträngar som 

användes vilket också är anledningen till att stor del av den data som analyserats är internationell. 

Detta ställde höga krav på våra språkkunskaper inom engelska. Tolkningarna av materialet kan 

därför medföra att ord misstolkats, detta i sin tur kan innebära att tolkning av text och resultat 

blivit missvisande. En viktig del i arbetet har varit att bearbeta källmaterialet tillsammans efter den 

individuella bearbetningen. Diskussioner har genomförts angående våra individuella tolkningar av 

texterna och för att på så sätt säkerhetsställa att källmaterialet är så korrekt översatt som möjligt. 

Hur källmaterialet har bearbetats och hur undersökningen har genomförts framgår på ett 

systematiskt sätt i undersökningens metodavsnitt. Där redogörs även vilka sökord och söksträngar 

som använts samt i vilka databaser de brukats, vilket ger våra läsare möjlighet att söka upp den 

forskning som ligger till grund för detta arbete. De sökord som använts är “hydrologic cycle”, 

“science education”, “water”, “individual”, “science”, “elementary school”, ”water cycle”, 

“analysis” och ”pupil”. Orden har varit relevanta att använda då de har en tydlig koppling till 

vattnets kretslopp. Genom att använda “analysis” kunde träffar på forskning inom naturvetenskap 

med fokus på undervisningsmetoder där eleverna fick undersöka vattnets kretslopp vilket var 

relevant för oss att ta del av för att hjälpa oss besvara vår frågeställning. Varje studie som ingår i 

källmaterial har bearbetats från början till slut flertalet gånger. Det som dock går att anmärka på 
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och som hade kunnat göras annorlunda är att innan uppstart fördjupat oss i olika sökstrategier, då 

vi upplevde att brister i denna förmåga påverkade resultatet våra sökningar. Vilket kan innebära att 

vår kunskapsöversikt inte är genomgående systematisk då valet av söksträng påverkar sökningens 

resultat. Med detta sagt innebär det inte att vi valt irrelevanta studier till vårt syfte och frågeställning, 

däremot hade vi möjligtvis kunnat få större utdelning av studier i relation till syfte och 

frågeställning.  

4.1.2 Gemensamma kategorier  
Vid kategoriseringen av källmaterialet gjordes ett urval av centrala begrepp som ansågs representera 

studierna. Problematiken med urvalet av begrepp är att valet är baserat på våra tolkningar av text 

och vilka ord som anses vara centrala och gemensamma för samtliga studier. Då vi är medvetna 

om att tolkning av text sker individuellt kan läsaren därför anse att andra begrepp är mer centrala 

för studierna. De kategorier som är centrala för undersökningen har bestämts efter noga bearbetad 

data där vi har läst och diskuterat studiernas metod och resultat flertalet gånger. Utifrån resultaten 

i studierna har resultatkategorier skapats, med hjälp av dessa har sedan resultatet analyserats. De 

begrepp vi tagit hjälp av vid kategorisering är de som är gemensamma för samtliga studier och 

skapar den röda tråden i vårt arbete.  

4.2 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt vävs den forsknings som presenterats i bakgrunden samman med källmaterialets 

resultat. Det redogörs för vilka metoder som är lämpliga för att hjälpa eleverna skapa en djupare 

förståelse om vattnets kretslopp. Resultatet påvisar att multimodala undervisningsmetoder kan 

användas för att konkretisera abstrakta vetenskapliga fenomen, som vattnets kretslopp. Genom att 

använda de olika metoder som finns att tillgå kan läraren väcka intresset och nyfikenheten för 

ämnet hos eleverna. 

 

Vid analys av de nationella och internationella studierna syns det ett tydligt samband mellan 

studierna. Specifikt för vattnets kretslopp är att eleverna har svårt att upptäcka vilka element som 

ingår, se samband och dra kopplingar. Detta är en av anledningarna till varför just dessa studier 

valts ut till vår kunskapsöversikt, eftersom vi vill belysa problematiken inom ämnet. Ett annat 

samband som syns i studierna är att metodvalet har en genomgående tråd, där metoderna som väljs 

ofta använder sig av multimodalitet för att konkretisera de abstrakta fenomenen och begreppen. 

Med tanke på att det i studierna är genomgående med begreppsförståelse, stöttnings metoder för 

att främja elevers lärande och olika metodval för att bryta ner naturvetenskapliga fenomenen såg 

vi en betydande faktor av det pedagogiska förhållningssättet. I studierna visade sig att det 

pedagogiska förhållningssättet är en viktig faktor för elevernas lärande, därför blev det en viktig 

infallsvinkel i vår kunskapsöversikt. Vi har i denna undersökning valt att lyfta fram de multimodala 

metoderna ur studierna samt fokuserat på hur läraren med hjälp av dessa kan skapa och forma 

undervisning som främjar elevers lärande om vattnets kretslopp.  

4.2.1 Lärarens val av metod    
Genom användning av konst i undervisningen uppmärksammas elevernas tankesätt och läraren får 

en större inblick i hur eleven tänker och kan på ett enklare sätt hjälpa eleven med eventuella 

missuppfattningar (Smith & Samarakoon, 2016). De menar att vid planering av undervisning bör 

läraren använda sig av en varierad undervisningsmetod för att ge lektionerna ett utrymme för 



      

 

      19 

diskussioner, multimedia och experiment. Multimodalitet, som Danielsson och Selander (2014) 

beskriver det, ger en variation som kombinerar olika uttryckssätt. Fenomenet vatten och dess cykel 

är ett av de första kretsloppen som introduceras för eleverna. Dock är samtliga studier överens om 

att vattnets kretslopp är ett komplext system som innefattar begrepp som behöver konkretiseras. 

 

Genom multimodala undervisningsmetoder visar forskningen i denna kunskapsöversikt att elevers 

förståelse och kunskaper inom ämnet utvecklas. Dock är det viktigt att belysa elevers svårigheter 

att se samband mellan modellerna och sina egna erfarenheter i de yngre åldrarna, därför krävs det 

att eleverna får stöttning och hjälp att ställa frågor för att förstå modellerna (Forbes et al., 2015). 

Frågan kvarstår dock om multimodala arbetssätt gynnar alla elever, med hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och förmågor. Samtidigt som den forskning som presenterats i denna undersökning 

visar att multimodalitet innefattar många olika metoder, borde det finnas möjlighet för alla elever 

att utveckla sina kunskaper inom ämnet naturkunskap. En kritisk aspekt till att implementera olika 

metoder för elever i de yngre åldrarna kan vara att de få svårigheter med att hålla metoderna isär, 

medan ur en annan aspekt visar forskning att de elever som introducerats till fler modeller sällan 

håller sig till bara en modell (Lindner, 2007). Att elever lär sig kombinera olika metoder visar att de 

inte bara förstår metoden utan de är lösningsorienterade och lär sig förstå samband. Viktigt att 

poängtera är att eleven måste vara medveten om syftet med undervisningen, en metod blir inte 

framgångsrik om de dels inte får stöttning på vägen till målet men heller inte vet vad målet är 

(Gunnarsson, 2008). 

 

En kritisk aspekt i dessa sammanhang är att eleverna i denna ålder behöver vissa förmågor för att 

skapa ett meningsskapande, särskilt inom det naturvetenskapliga ämnet. Eftersom eleverna ofta 

inte är vana vid det naturvetenskapliga arbetssättet och interaktionen där eleverna är involverad i 

undervisningen (Southerland et al., 2004). Lärares ämneskunskaper om vattnets kretslopp är en 

viktig aspekt att belysa, då forskning visar att om läraren har eventuella missuppfattningar eller 

brister inom ämnet förmedlas och överförs dessa vidare till eleverna (Lindar et al. 2005). Ett 

problem som upptäcktes i att använda visuella verktyg som metod var i H. Sträng och Åberg-

Bengtsson’s (2010) studie där lärarna missade att ge den stöttning som krävdes för att få eleverna 

att hamna i ett samtal kring var vattnet kommer från. Precis som forskarna skriver fram kan detta 

bero på lärarnas bristande förmåga att fånga upp elevers resonemang inom ämnet. Eleverna 

framförde inte sina resonemang i samtalen om vatten på det vis som lärarna hade förväntat sig, 

vilket ledde till att eleverna inte utmanades i sina resonemang om vatten då det individuella samtalet 

plötsligt handlade om annat. För att återkoppla till Areskougs (2015) resonemang om att läraren 

ska ge eleven möjlighet att förstå sin omvärld bör läraren själv besitta pedagogiska kunskaper i hur 

de vägleder eleverna i sina resonemang om vatten. Andersson och Gullberg (2014) betonar vikten 

av goda ämneskunskaper hos läraren för att kunna dels vägleda eleverna i lärprocessen och dels för 

att kunna främja deras lärande. Viktigt att poängtera är att de lärare som besitter goda 

ämneskunskaper har i forskning visats vara de lärare som kan ge fler representationer och 

variationer av vetenskapliga fenomen i undervisningen.  

4.2.2 Multimodala metoder framställs som mest lämpade  
Precis som Jidesjö (2016) framhäver i sin studie handlar det inte om att elever har ett icke intresse 

för naturvetenskap utan det rör sig om vad undervisningen inom ämnet lyfter. Stor del av den 

forskning som lyfts fram i detta arbete belyser att elevers intresse för ämnet främjas med hjälp av 
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multimodala arbetssätt. Forskning visar att drama skapar en positiv effekt hos eleverna och ökar 

deras motivation. Fördelarna med att använda drama som en undervisningsmetod enligt 

Kambouri-Danos och Michaelides (2015) är att man ger elever en möjlighet att uttrycka sig och 

utforska sina frågor om ämnet, vilket främjar deras förmåga att förklara vattnets kretslopp. Det har 

visat sig fördelaktigt att skapa förståelse om vattnets kretslopp genom olika uttrycksformer. För 

yngre elever bör kretsloppet brytas ner från helheten till att först arbeta med varje element för sig, 

vilket A. Bradley (2017) gjort i sin studie. Genom bild, sång och modellering exemplifieras vattnets 

kretslopp och dess fasövergångar på många olika sätt. Eleverna får vara delaktiga i undervisningen 

vilket höjer deras motivation att undersöka ämnet, vilket i sin tur främjar deras lärprocess.  

 

Att integrera konst som undervisningsmetod för att beskriva vattnets kretslopp kan vara till en 

fördel. Forskning visar på att elevers intresse väcks, vilket D. Lee och Gail Jones (2017) märkte 

under de praktiska moment som genomfördes i deras studie. När eleverna fick måla med 

vattenfärger kunde läraren synliggöra de eventuella missuppfattningar som fanns kring vattnets 

kretslopp och korrigera dessa. Kreativ konst innebär i detta fall praktiska moment med penslar, 

färg och genom att bygga modeller. Nackdelen med praktiska moment kan vara att det finns risk 

att undervisningen kan bli mer utav en lek istället för ett lärande. Denna reflektion görs utifrån 

Vinisha och Ramadas (2013) samt H. Sträng och Åberg-Bengtsson (2010) studier där de nämner 

problematiken med att illustrationer kan bli mer av en dekorativ bild. Liknande problematik kan 

uppstå med kreativ konst. Dock betyder detta inte att undervisningen inte får innehålla lek men en 

viktigt aspekt att ha i åtanke är vikten av att läraren vägleder eleverna och redogör syftet med valet 

av metod (Gunnarsson, 2008).  

 

Genom studierna framgår det att vattnets kretslopp ofta exemplifieras via ett cirkulärt diagram. 

Läraren bör välja fler metoder för att illustrera och arbeta med fenomenet då elever kan ha 

svårigheter att genom ett cirkulärt diagram se samband mellan sina vardagliga händelser och 

vattnets kretslopp. Att endast använda det cirkulära diagrammet kan innebära att eleven skapar 

förståelse för diagrammet men har svårigheter att förstå vattnets kretslopp i andra sammanhang, 

exempelvis varför ett glas vatten avdunstar inomhus. Forskning visar att genom varierade 

uttrycksformer för att undervisa om vattnets kretslopp främjar dels elevers intresse och dels deras 

förståelse (A. Bradley, 2017).  Elever kan ha svårigheter med att förstå samband mellan de 

modellerna och sina egna erfarenheter skriver Forbes et al. (2015), därför krävs det att eleverna får 

stöttning och hjälp att ställa frågor för att förstå modellerna. Att konkretisera undervisningen inom 

naturvetenskap är något som Areskoug (2015) lägger stor tyngd vid, detta för att undvika att hamna 

på för hög abstraktionsnivå. Det finns en del brister i de studier som framhäver att 

undervisningsmetoden ska främja elevers resonemangsförmåga och lärande om ämnet genom 

drama och diskussioner om visuella bilder. Studierna framhäver inte de elever som kanske är blyga 

och inte har tillräckligt med självförtroende för att anta en roll i en dramatisering eller framföra sitt 

resonemang inför en grupp.  

 

 
Att variera undervisningen anses vara en viktig del för att bibehålla elevernas intresse för ämnet. 

Forskning som lyfts fram i kunskapsöversikten visar att drama, sång, estetiska lärprocesser och 

modellering är användbara metoder för att skapa och forma lärandesituationer hos eleverna. 

Modellbaserad undervisning visar att elever skapar sig en mer detaljerad förståelse för vattnets 
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kretslopp och att deras begreppsförståelse främjas (Forbes et al., 2015). En viktigt fråga att belysa 

i sammanhanget är varför samtliga studier benämner fenomenet med begreppen vattnets kretslopp 

och water cycel. Samtliga studier konkretiserat detta fenomen till en så hög grad att begrepp som 

hydrologisk cykel glömts bort. Forskning påvisar att vetenskapliga begrepp bör introduceras i de 

yngre åldrarna då det leder till en ökad förståelse. Elever lär sig bruka begreppen i diskussioner och 

förstå sambanden. Viktigt är att abstrakta begrepp som hydrologisk cykel inte ska uteslutas utan 

bör presenteras i samband med ovannämnda benämningar för att ge förståelse för att ett fenomen 

kan benämnas på flera sätt.  

4.2.3 Problematiken med multimodala metoder 
Problemet med representationer i form av visuella bilder är att det pedagogiska syftet med bilden 

oftast kan döljas vilket beror på att bilderna i böckerna blir mer attraktiva än det faktiska innehållet 

i texten (Vinisha & Ramadas, 2013). Istället för att fungera som ett komplement till att redogöra 

vattnets kretslopp, där text och bild ska samspela, drar bilden oftast fokus från texten och strävan 

att uppnå synergi förloras. Det innebär att en attraktiv visuell bild kan få en motsatt effekt, precis 

som D. Lee och Gail Jones (2017) nämner i sin studie, då bilden i sig är mer intressant än vad den 

illustrerar (Vinisha & Ramadas, 2013). 

 

I D. Lee och Gail Jones (2017) studie upptäcktes att lärare baserade sina val av bild till 

undervisningen utefter hur dekorativ den var. Detta kan vara ett vanligt förekommande misstag 

som många lärare gör. Valet borde inte ligga i att bilden är dekorativ, då det kan betyda en förlust 

av det avsedda lärandet som i sin tur kan leda till att fokus hamnar mer åt att det är en fin och 

färgglad bild än åt att förstå vattnets kretslopp. Hur text och visualiseringar framställs i läroböcker 

är därför en viktig aspekt att ha i åtanke vid val av läromedel (D. Lee & Gail Jones, 2017).  
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5. Slutsats och implikation 
Naturvetenskap är ett ämne som är komplext, ämnet innehåller flertalet begrepp och system som 

är svåra att konkretisera. Det har varit centralt för oss att undersöka vilka metoder läraren kan 

använda för att lära ut om vattnets kretslopp, eftersom vatten spelar en central roll för allt levande. 

Med denna kunskapsöversikt kan vi dra slutsatsen att användandet av multimodala metoder vid 

undervisningen om vattnets kretslopp hjälper eleverna att konkretisera detta fenomen och ger dem 

ett mer detaljerat lärande. Mer specifikt är de multimodala metoderna som visats vara mest 

framgångsrika drama, konst, samtal, modellering och musik. Eleverna får genom dessa 

uttrycksformer en djupare och mer detaljerad förståelse och kan på så vis se samband till andra 

vetenskapliga fenomen och vardagsnära händelser.  

 

Stöttning har visat sig vara en viktig del i undervisningen och vid valet av metod. Hur läraren stöttar 

eleverna i sitt lärande om vattnets kretslopp eller inom de naturvetenskapliga ämnena är avgörande 

för elevernas inlärning. Vi kan därför dra slutsatsen att bristande kunskaper om naturvetenskapliga 

fenomen inte bara beror på att eleven har svårigheter att konkretisera fenomenet utan det handlar 

även om lärarens bristande förmåga att stötta eleven i lärprocessen. Genom att implementera 

multimodala arbetssätt som dramatisering eller konst kan läraren individanpassa undervisningen 

till varje elev, på så vis kan eleven ges rätt förutsättningar för att lyckas. Med multimodala metoder 

finns det många valmöjligheter när det kommer till olika uttrycksformer, då alla elever har olika 

behov och behöver olika mycket stöttning i sitt lärande är det därför fördelaktigt att arbeta med 

multimodala metoder eftersom det finns många olika arbetssätt att tillgå. Det är avgörande hur 

metoderna används i undervisningen, bara för att en metod i sig är framgångsrik betyder det inte 

att alla elever kommer att gynnas av denna eller att deras lärande kommer att främjas. Hur läraren 

väljer att integrera dessa multimodala metoderna i undervisningen är därför en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. 

 

Då multimodal undervisning visat sig vara genomgående de bästa metoderna att använda för att 

skapa lärande hos eleverna vill vi belysa de brister vi ser inom forskningen för detta ämne. Vi 

anser att det hade varit relevant om forskning hade belyst hur undervisningen kan formas för att 

lärande ska ske hos de elever som har en funktionsvariation. Är multimodalt lärande anpassat för 

alla elever och om inte vilka är bristerna. För att kunna forma undervisning som innehåller 

variationer av olika uttryckssätt är goda ämneskunskaper viktiga. Valet av metod spelar en central 

roll för elevernas lärande, men hur metoden används och varför är en avgörande faktor för att 

metoden ska bli framgångsrik. Vidare forskning inom hur läraren kan skapa lärande för elever 

inom naturvetenskapliga ämnen är vilka metoder som lämpar sig för elever med 

funktionsnedsättning. Inom multimodalitet ingår, som framskrivet i detta arbete, flera metoder. 

Det är därför relevant att i fortsatt arbete undersöka vilken av metoderna som gynnar flest elever 

och vad är det som avgör lärarens val av metod? 
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7. Bilaga  
 

Bilaga A  
Valda källor till resultat 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Valda källor 
till resultatet 

Källor 

OneSearch "Hydrologic cycle - 
Analysis" AND 
"Sciences education - 
Analysis" 

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

4 1 1.Elementary teachers' selection and use of 
visual models. Journal of Science Education 
and Technology 

ERIC “the water cycle” 
 

  
  

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

18 4 1. Round and round the water cycle 
2. dramatic water  
3. scientific models help students understand 
the water cycle  
4. Teaching Kindergarten Students about the 
Water Cycle through Arts and Invention 

ERIC “the water cycle” AND 
pupils  

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

3 1 1."Where Do You Think the Water Comes 
from?" Teacher-Pupil Dialogues about Water 
as an Environmental Phenomenon 

ERIC Hydrologic cycel  

  
Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3  

5 1 1. Empirical Validation of Integrated Learning 
Performances for Hydrologic Phenomena: 
3rd-Grade Students' Model-Driven 
Explanation-Construction 

ERIC Science education AND 
water AND individual 

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3  

3 1 1. Individual and group meaning-making in an 
urban third grade classroom: Red fog, cold 
cans, and seeping vapor. 

ERIC Water cycle AND science 
AND elementary education 
  

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

14 1 1.Visual Representations of the Water Cycle 
in Science Textbooks 

SwePub water AND science 
education 

Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

19 1 1. Yngre elevers lärande om naturen 

Manuell 
sökning 

Vattnets kretslopp Peer reviewed 
Scholarly 
Journals, F-3 

 
1 1.Avdunstning och molekyler  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

Bilaga B  
Utifrån kategorier har vi utformat en tabell för att få en översikt.  

 
Tabell: Tema efter bearbetning av empirin 

Kategorier Multimodalitet Pedagogiskt 

förhållningssätt 

 

Underkategorier Estetiska 

lärprocesser 
Modellering Visuella 

modeller 
Begrepps- 
förståelse 

Stöttning 

Kambouri-Danos & Michaelides (2015) 

Dramatic water  
X    X 

Forbes, Vo, Zangori & Schwarz (2015)  

Using models scientifically 

 

 X   X 

Smith och Samarakoon (2016)  

Teaching kindergarten students 

 

X     

Lindner (2007) 

Avdunstning och molekyler  
   X  

Sträng & Åberg-Bengtsson (2010)  

Where do you think the water comes from  
  X  X 

D. Lee & Gail Jones (2017) 

Elementary teachers selection and use of visual models 

   

  X   

Vinisha & Ramadas (2013)  

Visual representations  
  X   

Haraldsson Sträng (2013)  

Yngre elevers lärande om naturen  
    X 

Forbes, Zangori, Schwartz (2015)  

Emperical validation of integrated learning 

performances for hydrologic 

 X  X  

A. Bradley’s (2017)  

Round and round the water cycle  

 

X X    

Southerland, Kittleson, Settlage, Lanier (2004) 

Individual and Group Meaning-Making in an Urban 

Third Grade Classroom: Red Fog, Cold Cans, and 

Seeping Vapor  

 

   X  

 

 



      

 

 

Bilaga C 

Författare. (År). SYFTE 

METOD POPULATION 
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A. Bradley’s (2017) 
Att undersöka om elever med hjälp av multimedia kan lära sig 

vattnets kretslopp. 
     x  x   

1 

klas

s 

   F-klass 

D. Lee & Gail Jones 

(2017)  

Att undersöka vilka visuella modeller grundskollärare väljer för 

att undervisa om vattnets kretslopp, varför de valt dessa 

modeller samt hur de implementerar modellerna i 

undervisningen 

    x  x     

1

3

4 

   

Forbes, Vo, Zangori 

& Schwarz (2015) 

Att om man i undervisningen kan använda modeller för att 

förklara olika system och skapa förståelse hos elever. 
     x      6   

3:e-5:e 

klass 



      

 

 

Forbes, Zangori, 

V.schwartz, 2015) 
Att lärare i skolans tidigare år ska integrera modellering.      x     

6 

klas

ser  

   3:e klass 

H. Sträng & Åberg-

Bengtsson (2010) 

Att använda visuella verktyg för att leda ett samtal kring 

vattnets kretslopp. 
    x x x    36 

1

2 
  7-10 

Haraldsson Sträng 

(2013) 
Att undersöka hur stöttning påverkar eleverna i lärprocessen.       x x   x x    

Kambouri-Danos & 

Michaelides (2015) 

Att konkretisera ett abstrakt ämne genom praktiska moment 

för att hjälpa barnen att förstå processen i vattnets kretslopp. 
     x x x   7    

 

F-klass 

Lindner (2007) 
Att undersöka vilka faktorer som kan påverka elevernas 

begreppsutveckling. 
      x x        

Smith och 

Samarakoon (2016) 

Om man kan använda sig av multimodalitet för att lära elever 

om vattnets kretslopp. 
     x x    12    5-6 år 

Southerland, 

Kittleson, Settlage, 

Lanier (2004) 

Att undersöka elevers uppfattningar om kondens i vattnets 

kretslopp och hur deras meningsskapande utvecklades genom 

gruppsamtal och individuella arbeten. 

     x x x   x    3:e klass 

Sträng & Åberg-

Bengtsson (2010) 

Att använda visuella verktyg för att leda ett samtal kring 

vattnets kretslopp. 
      x     

1

2 
   

Vinisha & Ramadas, 

2013) 

Om visuella kommunikationsmedel är användbara för att 

införa abstrakta begrepp om text och bild integreras på rätt 

sätt. 

        x    x   
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