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kan väcka intresse för ämnena fysik och kemi 

inom naturvetenskapen. Detta för att öka de 
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The latest PISA study from 2012 tested 

students´ skills in math, reading and science. 

The study was focused on fifteen year olds 

worldwide. Sweden was the country that 

impaired their results most of all the 

participating countries in all areas. This 

suggests that something needs to be done. We 

have studied how to intrigue interest in the 

subject’s physics and chemistry in school. Our 

method is a case study where we collected and 

critically reviewed previous research to answer 

our research questions. Our questions are Can 

teachers with a different content and approach 

create a bigger interest for science and in wich 

way? and What should the teacher base the 

education on and in which teaching 

environments is it easiest to capture the 

students curiosity about science education? 

Our result from this study shows that the 

content of the education must be based on the 

students´ interest and education must relate to 

students´ everyday lives to intrigue an interest. 

It also shows that themes must be worked with 

in the natural environments which mean that 

teaching must be moved outside the traditional 

classroom environment. We recommend that 

further research creates a concrete material that 

follows the curriculum and is based on research 

on how to intrigue interest in science education 
in primary school. 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................ 1 

Bakgrund............................................................................................................ 2 

Påverkas elevernas intresse av befintliga argument för naturvetenskap ..................2 

Hur påverkar genus och språket elevenas intresse för naturvetenskap ....................3 

Syfte ................................................................................................................... 4 

Frågeställning ..................................................................................................... 4 

Metod ................................................................................................................. 5 

Datainsamling ...........................................................................................................5 

Kvalitetsgranskning ...................................................................................................8 

Databearbetning .......................................................................................................9 

Arbetsfördelningen .................................................................................................11 

Resultat ............................................................................................................ 12 

Utgångspunkter för en intresseväckande inledning till arbetet med fysik och kemi 12 

Hur kan läraren skapa goda lärmiljöer för intresseväckande fysik- och 

kemiundervisning i skolan? .....................................................................................13 

Ett innehåll som väcker intresse för fysik och kemi .................................................14 

Experiment och laborationer - ett sätt att väcka intresse .......................................16 

Diskussion ........................................................................................................ 18 

Metoddiskussion ....................................................................................................18 

Resultatdiskussion ..................................................................................................21 

Konklusion och implikation ............................................................................. 25 

Referenser .......................................................................................................... 1 

Bilaga nr. 1: Litteraturstudie ........................................................................................3 

Bilaga nr. 2 Mallen för kvalitetsgranskning ..................................................................8 

Bilaga nr. 3 Kvalitetsgranskning: (Andrée, 2007) ...................................................... 11 

Bilaga nr. 4 Kvalitetsgranskning (Berg och Löfgren, 2007)........................................ 14 

Bilaga nr. 5 Kvalitetsgranskning: (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). ....................... 17 

Bilaga nr. 6 Kvalitetsgranskning: (Ellervik, Mirholm & Axelsson, 2007) .................. 20 

Bilaga nr. 7 Kvalitetsgranskning: (Högström, Ottander och Benckert , 2006) ............ 23 

Bilaga nr. 8 Kvalitetsgranskning: (Jidesjö, 2012) ....................................................... 26 



 
 

Bilaga nr. 9 Kvalitetsgranskning: (Lindahl, 2003) ...................................................... 29 

Bilaga nr. 10 Kvalitetsgranskning: (Nilsson, 2012) .................................................... 32 

Bilaga nr. 11 Kvalitetsgranskning: (Persson, 2005) .................................................... 35 

Bilaga nr. 12 Kvalitetsgranskning: (Sjøberg, 2000). ................................................... 38 

Bilaga nr. 13 Kvalitetsgranskning: (Skolverket, 2009) ............................................... 41 

Bilaga nr. 14 Kvalitetsgranskning: (Tankesmedjan, Skolverket, 2010)....................... 44 



1 
 

Inledning 
I undersökningarna från PISA (Programme for International Student Assessment) testas 

kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskap hos femtonåringar runt om i världen. 

PISAs undersökningar görs vart tredje år sedan 2000. Den senaste rapporten är från 2012 

vilket är den vi har utgått från. Av de 34 OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) länderna som deltog låg Sverige på plats 28. I rapportern från PISA kom det 

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

områden (Skolverket, 2013). Med tanke på detta finner vi det intressant att undersöka hur man 

kan väcka intresse hos eleverna för naturvetenskapen. Vi vill hitta tillvägagångssätt för att 

skapa en nyfikenhet hos alla elever, även hos de elever som har lärare som känner sig osäkra 

och omotiverade inför naturvetenskapen. PISA undersökningen görs i årskurs nio och då 

resultaten försämras för varje år anser vi att intresseväckande i naturvetenskap är ett aktuellt 

område. Vår studie inriktar sig mot grundskolans tidigare år då vi anser att det är i dessa 

åldrar man bör lägga en grund för senare kunskapsutveckling. Grundat på de försämrade 

resultaten vill vi redan i tidiga åldrar skapa en lust att lära hos eleverna. Vi vill studera hur 

undervisningen bör läggas upp, vilket innehåll den ska ha samt vad läraren bör inleda 

undervisningen i naturvetenskap med för att väcka ett intresse hos eleverna.  

 

I syftet för de naturvetenskapliga ämnena i läroplanen (Skolverket, 2011) står det att 

undervisningen skall utveckla nyfikenhet och intresse för dessa ämnen. När vi har varit ute i 

verksamheten under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) har vi inte sett något intresse 

eller engagemang för fysik och kemi från lärarnas sida. Vi har upplevt att följden av detta blir 

att lärarna inte har undervisning i dessa ämnen kontinuerligt. Då eleverna inte får möjlighet att 

arbeta med och skaffa sig kunskaper inom ämnena väcks inte heller deras intresse och 

nyfikenhet kring naturvetenskapen. Pedagogerna vi mött ute i skolverksamheten har 

uppmärksammat oss på denna brist i undervisningen. Då det finns ett behov för vår forskning 

i skolverksamheten har vi motiverats att forska kring detta område. 

 

I tidigare forskning har det framkommit att biologi är överrepresenterat ute i skolorna då 

största delen av naturvetenskapsundervisningen innebär studerande av människan, träd och 

djur (Lindström, 2008). Vi valde därför att inrikta oss på fysik och kemi i vår forskning. 

Tidigare nämnd forskning är utförd bland elever i årskurs fyra till sex vilket gör att vi finner 

det intressant att forska på liknande område men då i de lägre årskurserna. Detta valde vi då vi 

kommer vara verksamma i denna kategori i vår kommande yrkesutövning. Grundat på de 

försämrade resultaten i internationella undersökningar, hur vi upplevt att skolverksamheten 

ser ut samt vårt engagemang för naturvetenskapen gör att vi vill undersöka om ett annorlunda 

arbetssätt och innehåll kan skapa ett större intresse för kemi och fysik. Hur ska lärarna göra 

för att utveckla ett intresse hos elever i grundskolans tidigare år? 
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Bakgrund 
Naturvetenskapen kan definieras som ett stort område där alla händelser och fenomen ingår, 

där allt från det största vi har i universum till där det absolut minsta möjliga är en del. Där allt 

som vi har nu idag till allt det som var för flera miljoner år sedan innefattas (Sjøberg, 2010).  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) innebär naturvetenskapen en lära om sig själv och 

omvärlden och är en betydande faktor för samhällsutvecklingen. Då naturvetenskapen är ett 

omfattande område är det viktigt att förstå vad vi syftar till när vi skriver om naturvetenskap. 

Naturvetenskap för oss i denna litteraturstudie innebär de naturorienterade ämnena fysik, 

kemi och biologi som används i skolan i Sverige.  

Påverkas elevernas intresse av befintliga argument för naturvetenskap 

Varför ska vi ha naturvetenskap i skolan? Vad finns det för argument som motiverar elevernas 

intresse för denna typ av undervisning och kunskap? Roberts skriver i Fensham (1988) om sju 

argument för naturvetenskap i skolan. Det första argumentet han tar upp är everyday coping 

vilket innebär att eleverna ska kunna få en förståelse för fenomen i deras vardag genom att 

använda kunskaperna i naturvetenskap. Det andra argumentet är Structure of science som 

innebär att eleverna ska kunna se samband mellan modeller, teori och verklighet. Det tredje 

argumentet är Science, technology and decisions och innefattar elevernas förmåga att kunna 

använda sina kunskaper i vårt demokratiska samhälle. Det fjärde argumentet innebär att 

eleverna ska förstå den naturvetenskapliga modellen, detta kallar Roberts för Scientific skill 

development. Correct explanations är det femte argumentet vilket betyder att eleverna ska 

kunna svara på ett korrekt sätt på frågor om naturvetenskap. Det sjätte argumentet är self as 

explainer, eleven ska kunna förklara sina egna och samhällets problem på olika sätt samt 

förstå bakgrunden och naturvetenskapens historia. Det sista argumentet innebär att eleven ska 

samla på sig kunskap för en vidare kunskapsutveckling, detta kallar Roberts för Solid 

fondation.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) kan liknande argument hittas. De argument som bland annat 

lyfts fram är att eleverna skall utveckla kunskaper, nyfikenhet och intresse för naturkunskap 

samt att undersöka omvärlden. Eleverna skall även få redskap som kan bidra till en hållbar 

utveckling, ett exempel på detta är vad vardagliga föremål är gjorda av för material och hur de 

ska källsorteras. Den tar även upp att eleverna ska få kännedom om naturvetenskapens 

begrepp, modeller och teorier. Vidare belyser läroplanen att eleverna skall utveckla ett kritiskt 

tänkande mot sig själva, samhället och olika informationskällor.  

 

Det finns dock enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) flera forskare är kritiska till 

naturvetenskapen som ett ämne för alla och menar att denna typ av undervisning och kunskap 

endast skulle vara till för en elit. Shamos (1995) skriver i Helldén, Lindahl och Redfors 

(2005) att naturvetenskapens kunskaper är för omfattande för alla samhällsmedborgare. Han 

anser att eleverna klarar sig utan denna typ av kunskap och i annat fall går det enligt Shamos 

lätt att inhämta denna själv. I Helldén, Lindahl och Redfors (2005) forskningsöversikt 

refererar författarna till Fensham (2002) som framhäver att det är genom spänningen, 

mystiken och förundran i naturvetenskapen som eleverna väljer en naturvetenskaplig karriär. 

Fenshams argument motsätter sig Shamos då Fensham belyser vikten av att alla elever får 



3 
 

erfara den naturvetenskapliga undervisningen i skolans verksamhet. Ett annat argument för 

naturvetenskapsundervisningen som Brogren och Jonasson (2011) tar upp är att barn ofta utan 

att vuxna behöver påverka dem funderar kring naturfenomen, är nyfikna och har frågor. 

Vidare skriver de att barn gillar att utforska och experimentera vilket lärarna i skolan bör ta 

vara på. Ett argument för naturvetenskapen i skolan kan då vara att skapa en förståelse hos 

eleverna för det som eleverna redan funderar på och har frågor kring. Arbetet med 

naturvetenskapen i skolan kan stärka deras känsla av att de kan förklara och har kunskap om 

naturliga fenomen. Detta skapar en nyfikenhet och lust att lära vilket i sin tur ger eleverna ett 

bättre självförtroende (Brogren & Jonasson, 2011).  

 

Utifrån vårt samhälle och vårt lands perspektiv och behov har Sjøberg (2010) utvecklat 

argument för naturvetenskapen i skolan. Han skriver om ett ekonomiargument vilket han 

motiverar med behovet av utbildade tekniker och naturvetare i vårt moderna samhälle om vi 

ska klara att följa med i den välfärd och konkurens som existerar. Han lyfter även fram ett 

nyttoargument vilket innebär att alla elever och individer i dagens samhälle är i behov av 

vissa grundläggande kunskaper inom naturvetenskap för att klara av vardagslivet. Ur ett 

demokratiargument menar Sjøberg att naturvetenskapen i skolan är ett krav för att eleverna 

ska bli demokratiska medborgare som klarar av att delta i den demokratiska processen. 

Sjøberg skriver även om ett kulturargument då han anser att naturvetenskapen är en 

kulturprodukt som är ytterst viktig för mänskligheten. Det sista argumentet han tar upp är det 

sociala argumentet vilket han förklara som ett medel för att skapa en mer positiv bild av 

naturvetenskapen och förebygga främlingskap inför detta ämne. Detta tyder på att tidigare 

forskning har funnit flera viktiga argument för undervisning i naturvetenskapen i skolan. 

Dessa är främst kopplade till samhället och gruppen men det finns även några få argument för 

individen. Det finns även argument som ställer sig emot naturvetenskaplig undervisning i 

skolan där forskare anser att denna typ av kunskap bara är till för en elit.  

Hur påverkar genus och språket elevenas intresse för naturvetenskap  
I PISA undersökningen (Skolverket, 2013) som vi nämnt tidigare i inledningen kan man 

utläsa att elevernas resultat sjunkit. Det är killarnas resultat som sjunkit mest. Trots detta är 

det enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) flickornas attityd till ämnet som är mest 

negativ. Enligt Öhrn (2002) är naturvetenskap ett typiskt manligt ämne och hon skriver att det 

är killarna som dominerar klassrumsinteraktionen. Pojkar är enligt Adolfsson (2011) mer 

positiva till ämnet fysik medan flickor har en mer positiv bild av biologi. De områden som 

Adolfsson beskriver att både pojkar och flickor har lika stort intresse för är miljön, rymden 

och meteorologi. Pojkar är enligt författaren mer intresserade av teknologi och vapen medans 

flickor är mer intresserade av människokroppen och hälsa. Adolfsson (2011) refererar till 

Schiefele, Krapp och Winteler, (1992) som uppmärksammar att flickor trots bra resultat i 

naturorienterade ämnen i skolan har ett bristande intresse. Detta förklarar författarna genom 

att flickor är mer villiga att anstränga sig för bra resultat och betyg även om de saknar 

intresse.  

 

Naturvetenskapen kännetecknas av en annan typ av språk än vad eleverna är vana vid. Detta 

ämne har sina egna begrepp och facktermer som används inom området samt ett annat sätt att 
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samtala kring teorier och modeller. Sutton (1998) i Helldén, Lindahl och Redfors (2005) 

menar att det är viktigt att eleverna upplever att språket är viktig för att lära och tala om 

naturvetenskap. Språket har sitt ursprung i människors sätt att uttrycka sig. Det har sedan 

utvecklats och blivit mer objektivt och den personliga dimensionen är avskalad vilket kan 

göra att språket känns främmande för eleverna. Vidare visar Sutton på att det är viktigt att 

eleverna är medvetna om detta och att de får uppleva språkets betydelse för sitt eget lärande. 

Även Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2011) menar på att det svåra språket inom 

området är en av anledningarna till att naturvetenskapen upplevs svårare och mer komplicerad 

än övriga kunskapsområden i skolan vilket gör att intresset för dessa ämnen sjunker. Helldén 

m.fl. (2011) refererar till Lemke (1990) som tar upp att elever lätt uppfattar 

naturvetenskapliga texter som att de riktar sig mot specialister. Därför är det viktigt att skapa 

ett brett ordförråd av termer inom området men även att eleverna förstår hur de olika termerna 

hänger ihop i ett större sammanhang. Då eleverna endast förstår enskilda termer och inte hur 

dessa hör ihop eller kan öka förståelsen innebär det brister i kommunikationen mellan läraren 

och eleverna och det kan uppstå missförstånd. Detta motiverar ett arbete där man bygger upp 

en gemensam grund i språket och bland begreppen som klassen sedan gemensamt kan utgå 

ifrån. Metaforer kan och bör användas i naturvetenskapen för yngre barns lärande. Det är med 

hjälp av bildliga uttryck som eleverna kan skapa sig en förståelse för de abstrakta och svåra 

fenomen som kunskapen i naturvetenskap innebär. Detta kan även hjälpa eleverna att hitta en 

egen koppling och relation till begreppen utifrån deras vardag (Helldén, Jonsson, Karlefors & 

Vikström, 2011). Använder man tydliga och enkla metaforer på ett bra sätt kan detta bygga en 

bro mellan vardagsspråket och de språk man använder inom naturvetenskapen. Genom en 

interaktion med hjälp av språket kan läraren stötta sina elever i deras tankesätt och i sina 

formuleringar. Det är genom att eleverna får utmanande frågor, själva får formulera svar och 

lyssna till andras förklaringar som en kunskaps- och begreppsbildning uppstår. Det är alltså av 

stor betydelse att det finns en språklig interaktion som innefattar diskussioner, samtal, 

frågeställningar och texter inom området (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011). I 

PISA undersökningen som togs upp i inledningen fann vi att femtonåringars resultat i både 

svenska och naturvetenskap har försämrats de senaste åren. Detta utgör ett argument för att 

arbeta mycket med språket och svenskan inom naturvetenskapen. 

 

Syfte 

Syftet med vår litteraturstudie är att kartlägga och beskriva hur läraren kan uveckla intresse 

för fysik och kemi hos eleverna i grundskolans tidigare år. 

Frågeställning 
De frågeställningar vi valt att utgå från är: 

 Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större intresse för 

naturvetenskapen och på vilka sätt? 

 Vad ska läraren utgå från och i vilka lärmiljöer är det lättast att fånga elevernas 

nyfikenhet kring naturvetenskapen?  
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Metod 
Vår forskning genomfördes som en systematisk litteraturstudie för att besvara studiens 

frågeställningar samt uppfylla syftet med studien. Då vår intention med arbetet var att skapa 

en analys av tidigare forskning kring hur man utvecklar intresse för fysik och kemi i 

grundskolans tidigare år ansåg vi att en litteraturstudie var lämplig. Det finns olika 

litteraturstudier och vi valde att göra en systematisk litteraturstudie då vi inte enbart ville 

sammanställa tidigare forskning utan även kritiskt granska vårt insamlade material. Enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en systematisk litteraturstudie när 

litteratur söks, granskas och sammanställs inom ett valt område. De menar även att studien 

bör fokusera på aktuell forskning, därför har vi granskat vetenskapliga forskningar och texter 

som är genomförda och skrivna på 2000-talet. Vi fördjupade oss i litteratur inom vårt 

avgränsade forskningsområde kring intresseväckande naturvetenskapsundervisning. Denna 

fördjupning och vår insamlade data bearbetades och analyserades. Litteraturen hittade vi 

genom att söka i olika databaser samt i bibliotekskataloger efter tryckta verk. Gustafsson, 

Hermerén och Pettersson (2011) från vetenskapsrådet belyser vikten av att forskningen följer 

vissa etiska aspekter. Dessa är enligt författarna att man väljer texter och tidigare forskning 

som gjort noggranna etiska överväganden, att man presenterar resultaten man hittat både om 

de stödjer eller motsätter sig studiens syfte och hypotes samt att alla artiklar man använt 

redovisas och arkiveras i tio år efter att forskningen gjorts. Dessa punkter är vi medvetna om 

och har tagit hänsyn till i vår forskning.   

Datainsamling  

Vi utgick ifrån Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013)  steg i urvalsprocessen som 

de rekommenderar för att arbeta fram data. Deras steg i denna process innefattar: 

1.  Att bestämma sökord samt intresseområde. 

2.  Att välja kriterier för sökningen och för data att bygga studien på 

3.  Att använda relevanta databaser 

4.  Att även göra manuella sökningar 

5. Att göra ett urval bland titlar samt deras abstract till den fortsatta urvalsprocessen.  

6.  Slutligen att läsa hela artiklarna för att kunna göra kvalitetsgranskningen. 

Vår litteraturstudie påbörjades efter dessa steg med att diskutera syfte och frågeställningar 

efter vårt intresse och valda område för studien. Efter resonemang kom vi fram till följande 

kriterier att utgå från. Alla vetenskapliga texter skulle grundas på kvalitativa forskningar då vi 

anser att denna typ av forskning besvarar våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi bestämde 

också att alla texter till resultatet skulle vara skrivna på 2000-talet vilket betyder att de ej får 

vara äldre än 14 år. All forskning som används till resultatet ska vara vetenskapligt granskad 

samt att de ska på något sätt kunna knytas an till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde 

att utgå från en fritextsökning. Detta innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) att man utgår från sitt syfte och sina frågeställningar för att hitta relevanta 

sökord och söka på dessa separat samt i kombination med varandra. Vi startade vår sökning 

genom att söka i SwePub på fysik, kemi, intresse och grundskolan dels i en kombination och 

dels uppdelat (Se tabell 1).  
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Tabell 1: Vår första sökordsöversikt i SwePub 

  

 

 

 

  

Då vi inte fann forskning genom denna sökning som besvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar valde vi att gå vidare med andra sökord. Vid vår andra sökning blev våra 

sökord naturvetenskap, väcka intresse samt grundskolans tidigare år. Detta gjorde att vi valde 

att undersöka forskning kring de skilda delarna från vårt syfte och våra frågeställningar med 

fysik och kemi som samlingsnamnet naturvetenskap. Vi har sökt fram forskning kring 

naturvetenskap, väcka intresse samt grundskolans tidigare år enskilt för att själva kunna 

analysera och dra egna slutsatser kring dessa områden som ett samlat område. Vi valde att 

söka efter tidigare forskning i ERIC (Educational Resources Information Center) då denna 

databas inriktar sig på pedagogik, i SwePub eftersom att man här kan hitta svenska 

publicerade vetenskapliga texter. I NorDiNa (Nordic Studies In Science Education) sökte vi 

efter vetenskapliga artiklar kring naturvetenskap. Vi sökte även i DiVA (digitala 

vetenskapliga arkivet) där tidigare kandidatuppsatser publicerats för att undersöka om vårt 

område studerats tidigare och om där fanns några rekommendationer för fortsatt forskning. Vi 

använde även bibliotekskataloger för att söka efter tryckta verk.   
     

 I Tabell 2 - sökordsöversikt ERIC översattes  Tabell 2: Sökordsöversikt ERIC 

sökorden till engelska då svenska sökord inte ger  

några resultat. Vi diskuterade lämpliga ordval vid 

översättningarna. De vi kom fram till stämde bäst 

överrens med våra sökord och tanken bakom vår 

studie var Science, intrigue interest och primary 

school.  Där fick vi fram 122995 träffar när vi 

sökte på science, sex träffar på intrigueinterest och 

16888 träffar på primary school. När vi sedan 

kombinerade dessa fick vi flest träffar på   

science och primary school. 
    Tabell 3: Sökordsöversikt SwePub  

I tabell 3 - sökordsöversikt SwePub sökte vi på 

naturvetenskap och fick fram 115753 träffar,  

tolv träffar på att väcka intresse och 20 träffar på 

grundskolans tidigare år. Även här fick vi flest 

träffar på naturvetenskap och grundskolans tidigare 

år där vi fick fram sex träffar.  
   
  

Ord: Antal träffar: 
1. Kemi AND Intresse 50 

2. Fysik AND Intresse 48 

3. Kemi AND Intresse AND Grundskolan 0 

4. Fysik AND Intresse AND Grundskolan 0 

Ord:  Antal träffar: 
1. Science 122995 
2. Intrigue interest  6 

3. Primary school 16888 

4. 1 AND 2 1 

5. 1 AND 3 2657 

6. 2 AND 3 0 

7. 1 AND 2 AND 3 0 

Ord:  Antal träffar: 
1. Naturvetenskap 115753 

2. Väcka intresse 12 

3. Grundskolans tidigare år  20 

4. 1 AND 2 2 

5. 1 AND 3 6 

6. 2 AND 3 0 

7. 1 AND 2 AND 3 0 
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I tabell 4 - sökordsöversikt NorDiNa fick vi fram Tabell 4: Sökordsöversikt NorDiNa 

betydligt färre träffar. Här fanns inga träffar på 

väcka intresse. Ingen av dessa tre databaser gav oss 

någon träff på alla våra tre sökord när vi sökte på 

dessa i en kombination. Med tanke på detta valde 

vi att använda oss av en del texter som behandlar 

bara ett eller två av våra sökord i kombination för 

att besvara våra forskningsfrågor och vårt syfte. 

Hur många abstract vi läst och vilka texter som 

användes finns noggrannare beskrivet under rubriken  

avgränsningar. 
 

Avgränsningar 
När vi skulle göra avgränsningar och välja ut vetenskapliga texter från våra sökningar, utgick 

vi från tidigare nämnda inklusionskriterier. Dessa var att alla texter ska vara kvalitativa 

studier, de får ej vara äldre än 14 år, de ska vara vetenskapligt granskade samt att de ska på 

något sätt kunna knytas an till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi undersökte vid 

sökningen att de artiklar och avhandlingar som vi valt stämde överens med våra kriterier och 

om vi fann dem relevanta för vår studie valdes dessa ut till vårt första urval (se tabell 5). 

 
Tabell 5: Sökhistorik 

Datum:  Databas: Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
Abstract:  

Urval 1: 

3/4-14 ERIC Science 122995 25 2 

3/4-14 ERIC Intrigue interest 6 4 - 

3/4-14 ERIC  Primary school 16888 15 - 

      

3/4-14 SWEPUB Naturvetenskap 115753 21 2 

3/4-14 SWEPUB Väcka intresse 12 4 4 

3/4-14 SWEPUB Grundskolans 
tidigare år 

20 4 - 

      

4/4-14 NORDINA Naturvetenskap 7 5 2 

4/4-14 NORDINA Väcka intresse 0 0 - 

4/4-14 NORDINA Grundskolans 
tidigare år 

2 2 1 

8/4-14  Bibliotekskatalog, 
Högskolan i 
Halmstad 

Science 11565 3 1 

 

Vår sökhistorik visar att vi fick fram en stor mängd träffar när vi sökte på science i databasen 

ERIC. Alla titlar överblickades, dock var många av titlarna i denna sökning enligt oss 

irrelevanta för vår studie och därför lästes bara 25 abstract. Av dessa blev endast två utvalda 

till vårt första urval. När vi sökte på Intrigue interest i ERIC fick vi fram sex träffar varav fyra 

abstract lästes. Ingen av dessa var enligt oss passande för vår studie. När vi sökte på primary 

school fick vi fram 16888 träffar och när vi läste titlarna på dessa ansåg vi att 15 var 

intressanta men när abstract var läst gick ingen av dessa vidare till vårt första urval. I 

databasen SwePub sökte vi på naturvetenskap och bestämde oss för att läsa 21 abstract. Av 

dessa valde vi ut två artiklar till vårt första urval. Vid sökningen på väcka intresse i samma 

Ord:  Antal träffar: 
1. Naturvetenskap 7 

2. Väcka intresse 0 

3. Grundskolans tidigare år  2 

4. 1 AND 2  0 

5. 1 AND 3 0 

6. 2 AND 3 0 

7. 1 AND 2 AND 3 0 
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databas fick vi endast fram tolv träffar varav fyra abstract lästes och alla dessa ansågs 

passande i vår studie. Dessa fick gå vidare till urval ett. Grundskolans tidigare år sökte vi 

också på i SwePub och fick fram 20 träffar, varav fyra lästes men ingen ansågs relevant för 

vår studie. I NorDiNa sökte vi på samma sökord som i SwePub men fick betydligt färre 

träffar. Detta kan bero på att denna databas är mindre och bara innehåller vetenskapliga 

artiklar från denna tidsskrift. Vi fick fram sju träffar på naturvetenskap varav två gick vidare i 

urvalet. När vi sökte på väcka intresse fick vi inte fram någon träff och på grundskolans 

tidigare år fick vi fram två träffar. Härifrån gick en vidare men denna var den samma som 

gick vidare från sökningen på naturvetenskap i samma databas. Denna vetenskapliga artikel 

inkluderades vid sökningarna med båda dessa sökord.  

 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) 

bedömningsmall Checklista för kvalitativa artiklar (se bilaga nr. 2). De vetenskapliga texterna 

granskades utifrån om de hade ett syfte, om undersökningsgruppen var lämplig, vilka metoder 

som användes, om dessa var relevanta, om analysen och resultaten är pålitliga samt om vi som 

läsare kan drar samma slutsatser som författaren. Alla artiklar lästes igenom enskilt. När vi 

skulle fylla i checklistan för kvalitetsgranskningarna gjordes detta i samband med att vi förde 

en diskussion kring de olika punkterna i checklistan. Vi arbetade systematiskt igenom alla 

artiklar var och en för sig (se bilaga nr 3 - 14). Den sista frågan i checklistan var huruvida 

artikeln skulle inkluderas eller inte samt en motivering till detta. Denna punkt upplevde vi 

svårast att ta ställning till. Vi utgick främst från den vetenskapliga textens resultat, textens 

relevans för vår studie och huruvida vi ansåg att den kunde hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. Med hjälp av denna kvalitetsgranskning valdes artiklar ut till vårt andra urval 

(se tabell 6). 
 
Tabell 6: Urval 

 

Titel:  Urval 1 Urval 2 
Den levda läroplanen – en studie av naturorienterade undervisningspraktiker i grundskolan. (Andrée, 
2007). 

Vald Vald 

Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurera med 
målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap. (Berg & Löfgren, 2007). 

 
Vald 

 
Vald 

Science in the air. (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). Vald Vald 

Den kemiska julkalendern – Ett nätbaserat rekryteringsprojekt. (Ellervik, Mirholm & Axelsson, 2007). Vald Vald 

Lärares mål med laborativt arbete. Utveckla förståelse och intresse. (Högström, Ottander & Benckert, 
2006) 

Vald  Vald 

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skolan och samhället – 
innehåll, medierna och utbildningens funktion. (Jidesjö, 2012). 

Vald Vald 

Lust att lära naturvetenskap och teknik? (Lindahl, 2003). Vald  Vald  

Att se helheter I undervisningen. Naturorienterat perspektiv. (Nilsson, 2012). Vald Bortvald 

Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans tidigare årskurser. 
(Persson, 2005). 

Vald  Vald  

Science and scientists: The SAS- study. Cross-cultural evidence and perspectives on pupils´ interest, 
experience and perceptions. Background, development and selected results. (Sjøberg, 2000). 

 
Vald 

 
Bortvald  

Redovisning av regeringsuppdrag om undervisning i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar. 
(Skolverket, 2009).           

Vald Bortvald 

Hur väcker och bibehåller vi intresset för NO och teknik? (Tankesmedjan, 2010). Vald Bortvald 



9 
 

Här gjordes ett andra urval. Vi insåg vid kvalitetsgranskningen att tre av våra artiklar från vårt 

första urval bestod av rapporter vilka inte får vara med i resultatet. Dessa var: 

 Hur väcker och bibehåller vi intresset för NO och teknik? (Tankesmedjan, 2010) 

 Att se helheter i undervisningen. Naturorienterat perspektiv (Nilsson, 2012)  

 Redovisning av regeringsuppdrag om undervisning i naturvetenskap och teknik i 

tidiga åldrar (Skolverket, 2009).  

De innehöll heller inget syfte, metod eller liknande och valdes därför bort. Studien Science 

and scientists: The SAS- study. Cross-cultural evidence and perspectives on pupils´ interest, 

experience and perceptions. Background, development and selected results av Sjøberg (2000) 

valdes bort på grund av att innehållet inte ansågs relevant för vår studie. Denna vetenskapliga 

text inriktade sig mer mot genus inom naturvetenskapen och bilden av ämnet än mot hur man 

väcker intresse för naturvetenskapen. Av de tolv vetenskapliga texter som valdes ut till vårt 

första urval blev åtta kvar i vårt andra urval. Dessa vetenskapliga texter valdes att inkluderas 

då vi anser att de uppfyller våra kriterier för vår studie samt att de har ett intressant innehåll 

som hjälper oss att besvarar våra frågeställningar. För mer information kring varje enskild 

vetenskaplig studie se bilagor för kvalitetsgranskningarna. Här finns samtliga texters 

perspektiv, metod, undersökningsgrupp, urval, datainsamling resultat och så vidare beskrivet 

och analyserat.  

 

Databearbetning 
Då vi skulle bilda lämpliga kategorier för våra vetenskapliga texter lästes dessa enskilt ännu 

en gång. När vi skulle skapa kategorier utgick vi från vårt syfte och våra frågeställningar.  

Kategorierna gjordes först enskilt för att sedan tillsammans diskutera och besluta kring dessa. 

De omarbetades flera gånger och till slut kom vi fram till de kategorier som vi ville använda. 

Vi skapade andra kategorier än våra forskningsfrågor då det i resultaten från våra studier 

tydligt framkom olika teman som besvarar våra forskningsfrågor. För att besvara 

forskningsfrågan Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större 

intresse för naturvetenskapen och på vilka sätt? skapade vi kategorierna:  

 Ett innehåll som väcker intresse för fysik och kemi  

 Experiment och laborationer - ett sätt att väcka intresse.  

För att besvara vår andra forskningsfråga Vad ska läraren utgå från och i vilka lärmiljöer är 

det lättast att fånga elevernas nyfikenhet kring naturvetenskapen? skapade vi kategorierna: 

 Utgångspunkter för en intresseväckande inledning till arbetet med fysik och kemi 

 Hur kan läraren skapa goda lärmiljöer för intresseväckande fysik- och 

kemiundervisning i skolan? (se tabell 7).  
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Tabell 7: Kategorier 

 

Vi har valt att använda en del vetenskapliga texter till fler än en kategori då vi anser att dessa 

texters innehåll från deras resultat kan kopplas till flera kategorier. De olika vetenskapliga 

texterna innehöll både likheter och skillnader som användes för att kategorisera dessa på ett 

lämpligt sätt. De likheter vi såg var att många av texternas resultat tog upp laborativt 

arbetssätt och experiment som det enda exemplet för att väcka intresse. Det var dock en 

vetenskaplig text som belyste vikten av att variera sin undervisning och använda många olika 

arbetssätt och arbetsformer men här gavs inga förslag på hur. I de flesta av resultaten 

framgick det att ett intresse för fysik och kemi finns men att detta avtar med åren. De 

framkom även att intresset skulle kunna bibehållas bättre med fokus på ett annat innehåll än 

det traditionella från naturvetenskapen som finns i skolan idag. Det traditionella innehållet 

Kategori: Vetenskapliga texter som ingår: 
Utgångspunkter för en intresseväckande 
inledning till arbetet med fysik och kemi 

Science in the air (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). 

 Den kemiska julkalendern – Ett nätbaserat rekryteringsprojekt. 
(Ellervik, Mirholm & Axelsson, 2007). 

 En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och 
teknik i skolan och samhälle – innehåll, medierna och utbildningens 
funktion. (Jidesjö, 2012). 

 Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i 
grundskolans tidigare årskurser. (Persson, 2005). 

 Lärares mål med laborativt arbete. Utveckla förståelse och intresse. 
(Högström, Ottander & Benckert, 2006) 

Hur kan läraren skapa goda lärmiljöer 
för intresseväckande fysik- och 
kemiundervisning i skolan? 

Science in the air (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). 

 Lust att lära naturvetenskap och teknik? (Lindahl, 2003). 

 Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i 
grundskolans tidigare årskurser. (Persson, 2005). 

Ett innehåll som väcker intresse för fysik 
och kemi 

Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur 
ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna 
intresserade av naturvetenskapen (Berg & Löfgren, 2007). 

 Science in the air (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). 

 En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och 
teknik i skolan och samhälle – innehåll, medierna och utbildningens 
funktion. (Jidesjö, 2012). 

 Lust att lära naturvetenskap och teknik? (Lindahl, 2003). 

 Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i 
grundskolans tidigare årskurser. (Persson, 2005). 

Experiment och laborationer - ett sätt 
att väcka intresse 

Den levda läroplanen – en studie av naturorienterade 
undervisningspraktiker i grundskolan. (Andrée, 2007). 

 Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur 
ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna 
intresserade av naturvetenskapen (Berg & Löfgren, 2007). 

 Den kemiska julkalendern – Ett nätbaserat rekryteringsprojekt. 
(Ellervik, Mirholm & Axelsson, 2007). 

 Lust att lära naturvetenskap och teknik? (Lindahl, 2003). 

 Lärares mål med laborativt arbete. Utveckla förståelse och intresse. 
(Högström, Ottander & Benckert, 2006) 
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tolkar både de forskarna från de utvalda vetenskapliga studierna och vi i denna litteraturstudie 

som att lära sig om t.ex. atomer och molekyler utan att sätta in det i något sammanhang eller 

att lära sig fysikaliska lagar utan att förstå uppkomsten eller innebörden med dem.  En annan 

likhet mellan texterna är att de innehåller forskning kring utgångspunkter och hur kreativa 

samt inspirerande miljöer kan skapas för att väcka nyfikenhet kring undervisning i 

naturvetenskap.  

Arbetsfördelningen  
Vid skapandet av denna litteraturstudie har vi varit två författare involverade. Vi inledde med 

att gemensamt formulera ett syfte och en problemställning utifrån vilka områden det redan 

fanns befintlig forskning kring. Detta för att inrikta och specificera vår studie mot något nytt. 

Efter detta sökte vi fakta för att skaffa oss en bild av vårt valda område till vår 

forskningsöversikt. Inledning och bakgrund till arbetet skrev vi tillsammans och fokuserade 

på att belysa läsarna kring dessa områden. Vid sökningen tog vi ett beslut om att 

friordssökning skulle användas. När vi sedan genomförde våra sökningar gjordes detta på två 

datorer jämte varandra. Evelina sökte i ERIC och Emma i SwePub. När vi hittat passande 

titlar lästes dessa abstract högt för varandra och vi valde då gemensamt ut om den 

vetenskapliga texten skulle gå vidare till vårt första urval. När sökningarna i SwePub och 

ERIC var genomarbetade gjorde vi tillsammans sökningarna i NorDiNa.  

 

Efter sökningen gjordes en kvalitetsgranskning. Båda författarna läste alla artiklar enskilt för 

att sedan träffas och gemensamt fylla i kvalitetsgranskningarna för hand och diskutera dessa 

punkter. När vi genom kvalitetsgranskningarna valt fram de vetenskapliga texter som skulle 

utgöra vårt resultat lästes dessa enskilt igen för att sedan på egen hand skapa passande 

kategorier utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi träffades igen och presenterade våra 

förslag på kategorier för varandra. Vi utgick tillsammans från de kategorier vi valt enskilt för 

att skapa nya gemensamma kategorier. Vi tog de mest passande kategorierna från båda våra 

uppdelningar och bildade en del nya. Evelina skapade tabellerna på datorn i programmet 

Word och fyllde i informationen i dessa. Emma fyllde i kvalitetsgranskningarna med hjälp av 

samma program.  

 

När vi kom fram till resultatdelen valde vi att dela upp de olika underrubrikerna mellan oss. 

Vi satt tillsammans jämte varandra vid varsin dator och bearbetade samt skrev texten till 

resultatet. Fördelen med detta var att vi då kunde diskutera frågor som dök upp, fundering, 

tolkningar och formuleringar. När all text i resultatdelen var färdig lästes denna igenom av 

båda författarna och vi korrigerade gemensamt texten. Diskussionsdelen gjordes ihop. Vi 

började med att diskutera vad vi ansåg skulle ingå i diskussionen, skrev stödord och gjorde en 

tankekarta. Detta gjorde vi för de båda underrubrikerna metod- och resultatdiskussion en i 

taget. När detta var klart började vi gemensamt formulera och skriva texten. På samma sätt 

skapades texten kring slutsatser. Till sist skrevs denna rubrik kring arbetsfördelningen 

gemensamt.  
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Resultat 
Syftet med studien var att kartlägga och beskriva hur man kan väcka intresse för fysik och 

kemi i grundskolans tidigare år. I resultatet presenterar vi våra fyra kategorier för att besvara 

vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa kategorier är:  

 Utgångspunkter för en intresseväckande inledning till arbetet med fysik och kemi  

 Hur kan läraren skapa goda lärmiljöer för intresseväckande fysik- och 

kemiundervisning i skolan? 

 Ett innehåll som väcker intresse för fysik och kemi   

 Experiment och laborationer - ett sätt att väcka intresse  

Utgångspunkter för en intresseväckande inledning till arbetet med fysik 

och kemi 
Vi vill genom vår analys påstå att den granskade forskningen tyder på att en bra utgångspunkt 

till arbetet med fysik och kemi är att undervisningen bör grundas på elevernas intresse. 

Inledningen till arbetet bör vara vardagsanknutet men som väcker frågor, nyfikenhet och en 

inre drivkraft till att lära sig mer. Goda utgångspunkter är experiment och lekar där man 

bygger vidare på de naturvetenskapliga delarna som läraren uppmärksammar i elevernas 

vardagliga samtal och funderingar. Vi grundar vårt resultat på Ellervik, Mirholm och 

Axelssons (2007) forskning där de i sitt resultat kom fram till att det fanns ett stort intresse för 

filmklipp som innehåller experiment i kemi. I filmklippen får eleverna se ett experiment för 

att sedan ställa en hypotes kring resultatet för att efter det få en förklaring till experimentet. 

Detta menar forskarna kan användas som en utgångspunkt för det senare arbetet med kemi i 

skolan. Deras forskning visar på att elevernas intresse väcks genom att de får se experiment 

med dels vardagliga föremål och händelser samt mer kemiska förklarade experiment där 

eleverna blir hänförda. Det är både häftiga reaktioner med ingredienser man har hemma och 

mer kemiska ämnen som förundrar eleverna samt skapar en nyfikenhet att förstå resultaten av 

experimenten. Deras forskning rekommenderar att undervisningen påbörjas i denna del med 

experimenten. Detta kan man knyta till Bosse, Jacobs och Andersons (2009) resultat som 

tyder på att de bästa områden att starta upp undervisning i fysik och kemi med är det som 

eleverna möter dagligen i deras vardag där man kan arbeta med att praktiskt undersöka 

fenomenen. Detta skulle kunna vara experiment med de vardagliga ingredienserna som finns i 

hemmen. Även Högström, Ottander och Benckert (2006) fann att det laborativa arbetet bör 

vara anpassat till verkligheten och att eleverna måste förstå att naturvetenskapen inte bara är 

ett ämne i skolan utan att det finns runt oss i vår omvärld hela tiden.  

 

De finns olika synsätt på utgångspunkter för undervisningen. Persson (2005) har en annan syn 

på goda utgångspunkter än vad Ellervik, Mirholm och Axelsson har då hon skriver om leken 

som en bra start i undervisningen. Det är Enligt Persson genom lekar som elevernas intresse, 

nyfikenhet och funderingar kring naturvetenskapens fenomen väcks och kan därför vara en 

bra utgångspunkt. I lekar kan läraren tillsammans med eleverna starta upp naturvetenskapen 

som en inledning till ett nytt område. Det område lärarna bör starta upp arbetet i 

naturvetenskap med för att väcka intresse och nyfikenhet är enligt Bosse, Jacobs och 

Anderson (2009) utifrån elevernas intresse. De framhåller att läraren bör lyssna till elevernas 
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konversationer för att hitta naturvetenskapliga områden i elevernas samtal som läraren kan 

utgå från och bygga upp undervisningen kring. Även Jidesjö (2012) har genom forskning 

kommit fram till att en god utgångspunkt för naturvetenskapen är elevernas intresse. Dock 

fann han att de eleverna är intresserade av inte alltid är samma områden som läroplanen tar 

upp att eleverna ska lära sig.  Detta har han funnit en lösning på då han menar på att läraren 

ska använda sig av media och deras framställning av naturvetenskapen som en inledning till 

arbetet. Detta för att han i sin forskning kom fram till att eleverna finner tidningarnas sätt att 

framställa och samtala kring naturvetenskapen mer attraherande än de läromedel som används 

i skolan. Detta betyder att olika medier som tv, tidningar samt dokumentärer bör användas 

som utgångspunkt för undervisningen.  

 

Vad ska läraren då utgå från för att fånga elevernas nyfikenhet kring naturvetenskapens olika 

fenomen? Sammanfattningsvis fann vi i resultatet att man bör inleda arbetet i fysik och kemi 

med experiment, lekar och texter eller filmklipp från media med verkliga texter som är 

skrivna på ett mer intresseväckande sätt. Arbetet bör vara vardagsanknutet men som väcker 

frågor, nyfikenhet och en inre drivkraft till att lära sig mer. Undervisningen ska även bygga 

vidare på de naturvetenskapliga delarna som läraren uppmärksammar i elevernas 

vardagliga samtal och funderingar.   

Hur kan läraren skapa goda lärmiljöer för intresseväckande fysik- och 

kemiundervisning i skolan? 
Vi fann i vårt insamlade material att goda lärmiljöer för undervisning i fysik och kemi i 

grundskolans tidigare år innebär att hålla undervisningen i ämnets och områdets naturliga 

miljöer, att ha material tillgängligt för eleverna samt att försöka flytta undervisningen från 

klassrummen och den traditionella skolmiljön. Det är effektivt att även här använda sig av 

lekar för att väcka intresse. I leken skapas en bra miljö för att eleverna ska kunna ta till sig 

kunskap och sedan befästa denna. Detta är vårt resultat vilket vi fann genom bland annat 

Lindahls (2003) forskning som framhäver betydelsen av goda lärmiljöer för att skapa en 

positiv bild av undervisningen samt för att motivera och engagera eleverna inom olika ämnen. 

De elever hon har intervjuat upplever salarna som de har naturvetenskap i som tråkiga, mörka 

och illaluktande. Vidare säger eleverna i intervjuerna att de helst vill ha det fint runt sig. 

Eleverna som deltog i intervjun var mellan 11 och 15 år och gick under denna tid på 

mellanstadiet eller högstadiet vilket kan ha en inverkan på elevernas upplevelser av salarna. 

Då denna forskning inte är utförd i grundskolans tidigare åldrar kan vi inte dra slutsatsen att 

deras salar är tråkiga som eleverna beskriver dem men vi inser att lärmiljön har betydelse. 

Lektionssalar och miljön eleverna vistats i under naturvetenskapliga ämnen påverkar enligt 

Lindahl elevernas upplevelse och erfarenheter av ämnet. Erbjuder läraren och skolan tråkiga, 

mörka och illaluktande lärmiljöer kommer detta att få en effekt hos eleverna av att det blir 

svårare att fånga upp intresset för naturvetenskapen.  

 

Lärmiljöerna i skolan har Bosse, Jacobs och Anderson (2009) forskat mycket kring. De har 

kommit fram till hur man kan skapa goda miljöer för undervisning i naturvetenskap. De har 

även funnit olika yttre faktorer som påverkar lärandemiljön positivt samt väcker ett intresse 

och en nyfikenhet hos eleverna. Ett av deras exempel på hur man med lärmiljöer kan skapa en 
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förutsättning för naturvetenskap i klassrummet är att upprätta en utforskningshörna. Denna 

plats i klassrummet kan bestå av ett bord eller en bokhylla där naturvetenskapen finns 

tillgänglig för eleverna hela tiden. Bosse, Jacobs och Anderson belyser vikten av att det finns 

mycket spännande och inspirerande material på olika kunskapsnivåer för alla elever i klassen. 

De menar på att det ska finnas lättare redskap att använda själv, böcker, spännande 

naturfenomen som väcker frågor och vardagliga saker som berör området. Exempel som 

forskarna tagit fram kring material är förstoringsglas, prismor, växter och balansvågar. En 

annan utgångspunkt för naturvetenskaplig undervisning enligt forskarna är att läraren 

tillsammans med klassen skapar planteringsboxar på skolgården. Där kan klassen plantera 

växter, se dessa växa och studera hur detta går till. Genom denna plantering tar eleverna enligt 

Bosse, Jacobs och Anderson till sig naturvetenskapliga begrepp, utforskar och upptäcker 

naturens betydelse vilket väcker ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna.   

 

Genom lek skapas bra förutsättningar för lärande, detta har Persson (2005) analyserat i sin 

forskning. Hon fann i sitt resultat att läraren genom lek kan skapa bra miljöer och en god 

grund att stå på för naturvetenskapsundervisningen. Det är när man är ute och leker som 

kunskapen på ett roligt sätt kan utvecklas och eleverna kan ställa spontana frågor. Lekar kan 

hjälpa till när läraren vill använda naturvetenskapens begrepp på ett inspirerande sätt där 

eleverna får representera olika fenomen i naturen. När de sedan lekt något som finns i vår 

omgivning inom ämnet naturvetenskap blir det lättare för eleverna enligt Persson att omsätta 

detta till teoretisk kunskap i ämnet. Forskaren ger ett exempel på en lek hon använt för sin 

forskning samt utvärderat. Den går ut på att eleverna leker en näringspyramid där eleverna får 

representera olika konsumenter i kedjan. En del får vara hoppstjärtar, några spindlar och en 

elev får vara en kungsfågel. Leken går ut på att eleverna får springa runt och fånga varandra 

men innan leken startar får alla veta hur många man får fånga. När de lekt klart diskuterar 

eleverna med stöd av läraren varför det finns olika antal av de olika djuren, varför de kunde 

fånga olika många andra djur och hur en näringspyramid fungerar och är uppbyggd. Här 

bygger läraren sin diskussion kring leken på öppna frågor vilket Bosse, Jacobs och Anderson 

(2009) lyfter som en god utgångspunkt för att skapa givande diskussioner bland eleverna.  

 

I vilka lärmiljöer är det då lättast att fånga elevernas nyfikenhet och spontana funderingar 

kring naturvetenskapens olika fenomen? Huvudinnehållet i vårt resultat visar att 

undervisningen ska hållas i ämnets naturliga miljöer. Det är effektivt att använda sig av lekar 

för att inleda undervisningen samt att material ska finnas tillgängligt för eleverna för att fånga 

deras intresse.  

Ett innehåll som väcker intresse för fysik och kemi  

Vår analys visar på att innehållet i undervisningen har stor betydelse. Vi finner ett samband 

mellan hur stort intresset är för ämnet och hur duktiga eleverna känner sig i ämnet. Det 

framkom även att eleverna finner ett vardagligt innehåll mest intressant och användbart. 

Alltså bör man utgå från ett innehåll där eleverna kan samla på sig kunskaper som de kan ha 

nytta av och på en nivå där eleverna kan känna att de kan följa med rent kunskapsmässigt. Det 

innehåll som eleverna finner givande och intressant är lektioner där de får experimentera, 
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skapa texter tillsammans med läraren samt ett innehåll som erbjuder redskap för att använda 

det eleverna lär sig.  

 

Innehållet i naturvetenskapsundervisning har stor betydelse för elevernas intresse enligt 

Lindahl (2003). Vidare tar hon i sin forskning upp att redan i årskurs fem är elevers intresse 

för naturvetenskap lägre än för andra ämnen. Intresset för biologi stannar på samma nivå men 

för fysik och kemi sjunker intresset med åren. Det finns ett samband mellan hur intresserade 

eleverna är av ämnet och hur duktiga de tycker att de är enligt Lindahl. Alla elever som deltog 

i Lindahls studie tyckte att det var roligt att laborera och se på experiment. De tyckte att kemi 

var roligt när de fick laborera och slapp lära sig formler och beteckningar. Detta innebär att 

läraren bör använda ett innehåll av laborationer och experiment i undervisningen. I samma 

undersökning framkom det även att eleverna fick en chock när de i årskurs sex skulle börja 

med naturvetenskap. Fram till årskurs sex hade det mest varit lek för att sedan inrikta sig mer 

på svåra ord och begrepp. Eleverna tror att det hade varit lättare för dem om de hade fått lära 

sig naturvetenskapens begrepp redan i skolans tidigare åldrar. Detta har Persson (2005) hittat 

en lösning på då hon i sin forskning påpekar lekens betydelse för att förstå de grundläggande 

begrepp som finns och används i naturvetenskapen. Hon visar i sitt resultat att det är av stor 

vikt att eleverna får lära med hela kroppen och att hitta lekar som kan ha ett 

naturvetenskapligt innehåll. Det är efter leken som eleverna och läraren tillsammans ska 

omsätta kunskaperna från lekarna till teoretisk kunskap. Detta tyder på att leka sig till kunskap 

i grundskolans tidigare år är viktigt men att kunskapen också måste utvecklas och befästas 

teoretiskt för att undvika chocken som eleverna uppger att de känner när naturvetenskapen i 

de högre årskurserna blir mer avancerad. Även Berg och Löfgren (2007) har i sin forskning 

kommit fram till hur läraren kan hjälpa eleverna att använda begreppen från naturvetenskapen 

på ett givande och korrekt sätt. De menar att om läraren skapar texter tillsammans med 

eleverna på tavlan kan detta träna eleverna på att använda begreppen rätt och i att skriva 

naturvetenskapligt. Vidare skriver de att denna text blir en förebild för eleverna kring hur 

texter skapas inom detta ämne i skolan.  

 

Innehållets betydelse för hur intresserade eleverna är av ämnet har det forskats mycket kring. I 

Lindahls (2003) forskning framkom det att läraren inte har någon avgörande betydelse när det 

kommer till om eleverna finner att ämnet är roligt eller ej. Det är innehållet i undervisningen 

som påverkar elevernas intresse vilket indirekt blir läraren då han/hon väljer innehåll utifrån 

läroplanens innehåll. Lindahl menar då alltså att läraren som individ i klassrummet inte har 

någon betydelse. Detta motsätter sig Jidesjö (2012) till då han i sin forskning fann att elevers 

attityder påverkas av läraren och att läraren har stor betydelse för elevernas intresse. 

Motsättningarna kan bero på olika frågeställningar samt att Lindahls forskning är utförd bland 

äldre elever på mellanstadiet och högstadiet medans Jidesjö har forskat på hela grundskolan. 

Detta går att tolka som att både innehåll och läraren har betydelse för intresset inom ämnet. 

Bosse, Jacobs och Andersons (2009) forskning belyser möjligheten med ett innehåll där 

eleverna får skapa presentationer av vad de kommit fram till då detta kan göra att intresset för 

naturvetenskapen bibehålls och öka motivationen för att utföra uppgifterna. De konstaterar att 

läraren ska låta eleverna rita, ta foton och skriva ner med egna ord vad de lärt sig för att sedan 

hänga upp dessa presentationer i t.ex. korridorerna. Författarna påpekar att ett annat sätt att 
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väcka intresse hos eleverna är att skapa gemensamma klassböcker där läraren och eleverna 

tillsammans dokumenterar vad som händer i undervisningen genom fotografier, elevernas 

frågor och lärarens kommentarer. Genom att låta eleverna ställa egna hypoteser och använda 

sig av öppna frågor uppmuntras eleverna att själva söka fram svaren och samtidigt ta del av de 

naturvetenskapliga begreppen. Detta är enligt Bosse, Jacobs och Anderson (2009) något att 

sträva efter. Vidare i deras forskning fann forskarna även att eleverna får en djupare förståelse 

för naturvetenskapens fenomen om man arbetar med teman som berör naturvetenskapliga 

områden än om man arbetar med isolerade övningar. Jidesjö (2012) redovisar i sin forskning 

ett innehåll för naturvetenskapen som kan öka intresset hos eleverna. Det han kom fram till 

var att undervisningen bör innehålla betydelsefulla utmaningar som går att koppla till 

samhället och elevernas vardag samt utgå från ett arbetssätt där eleverna släpps fram. Lindahl 

(2003) menar även hon att eleverna lär sig bäst, tycker fysik och kemi är roligast och mest 

intressant om innehållet handlar om vardagliga ämnen. Eleverna vill även få redskap till att 

använda det de lärt sig. 

 

Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större intresse för 

naturvetenskapen? Vårt resultat visar att innehållet är av stor vikt. Det är när innehållet är 

vardagsanknutet som eleverna finner det mest inressant. De arbetssätt man bör använda är att 

skapa texter tillsammans mellan lärare och elever samt att läraren erbjuder redskap för att 

använda sina kunskaper.  

Experiment och laborationer - ett sätt att väcka intresse  
I de vetenskapliga texter vi granskat och använt till vårt resultat skriver många av forskarna 

kring hur experiment och laborationer kan väcka intresse och skapa nyfikenhet i 

naturvetenskapen. Vårt resultat visar även på att experiment som används på ett ofullständigt 

vis inte ger någon kunskapsutveckling eller ökat intresse. Experimenten måste dels prövas och 

erfaras praktiskt av eleverna, dels måste eleverna få chansa och bilda sig en uppfattning av 

vad som sker och slutligen få experimentet förklarat för sig på deras nivå. Vår analys grundar 

vi på den tidigare forskning vi använt för vårt resultat. Där fann vi bland annat att Andrée 

(2007) har analyserat hur laborationer i naturvetenskapliga ämnen används. Hon belyser att 

kemi och fysik är ämnen som är laborativa medan biologi ses som ett ämne där man läser sig 

till kunskap. Trots att fysiken och kemin båda ses som laborativa ämnen skiljer sig dessa åt 

enligt forskaren. Hon framhäver att i fysiken arbetar eleverna med dels vardagliga föremål 

och dels med nya och för eleverna okända mätinstrument och redskap. I kemin innehåller 

laborationerna oftast samma kemikalier och instrument. I detta ämne är det de olika tekniker 

och processer som laborationen lägger fokus på menar Andrée. Att intresset hos eleverna är 

stort för experiment tyder Ellervik, Mirholm och Axelssons (2007) forskning på. De gjorde i 

sin forskning en julkalender med små filmklipp som bestod av kemiska experiment som gick 

att följa och öppna luckor i genom internet. Deras resultat visar på ett stort intresse för 

experiment i kemi då julkalendern i snitt besöktes 617 gånger per dag. På julafton besöktes 

julkalendern 200 gånger vilket visar att experiment väcker intresse hos eleverna och skapar en 

nyfikenhet.  
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En kritisk reflektion till hur användandet av experiment i skolan ser ut tar Lindahl (2003) upp 

då hennes forskning visar på att när eleverna ska experimentera i skolan får de ett papper med 

instruktioner på vad de ska göra. Efter experimentet får de ingen förklaring på vad som hände 

eller varför det hände. Forskaren menar att sättet läraren använder sig av experiment är 

avgörande. Om eleverna inte får ta reda på resultaten eller får förklarat varför experimentet 

fick just detta utfall kommer intresset och motivationen för fysik och kemi att minska. Enligt 

Lindahl är användandet av experiment på ett ofullständigt sätt en bidragande faktor till varför 

intresset för kemi och fysik är lågt. Även Berg och Löfgren (2007) har uppmärksammat att 

eleverna lär sig mycket genom förklaringen av experimentet. De menar att genom läraren och 

elevernas samtal efter experimenten erbjuds ett stöd till eleverna att sätta ord på och förklara 

vad de sett i sina observationer. Högström, Ottander och Benckert (2006) har i sina intervjuer 

med flera lärare funnit att då eleverna reflekterar kring resultaten från experiment utvecklas 

deras kritiska förmåga. Vidare menar de att eleverna genom detta kan utveckla sin förmåga att 

bedöma rimligheten i resultaten. Berg och Löfgren visar på att om läraren tillsammans med 

eleverna skapar en text till förklaringen av experimentet kan eleverna lättare bli medvetna om 

förklaringarna. Även Andrée (2007) har i sin forskning kommit fram till hur man kan göra 

något mer av laborationerna och experimenten som används i skolan för att bygga upp 

elevernas förståelse och intresse. Genom att skriva eller presentera laborationer och 

experiment med text, bilder och foton som en labbrapport bildas en representation som kan 

väcka andra elevers nyfikenhet för det eleverna undersökt.  

 

Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större intresse för 

naturvetenskapen? De huvudsakliga resultaten som vi fann i vår studie visar att 

naturvetenskapsundervisning bör innehålla experiment och laborationer. Det är av stor vikt att 

experimenten används på ett fullständigt sätt. Med ett fullständigt sätt menas att experimenten 

dels måste prövas och erfaras praktiskt av eleverna, dels måste eleverna få chansa och bilda 

sig en uppfattning av vad som sker och slutligen få experimentet förklarat för sig på deras 

nivå.  
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Diskussion 
Under detta kapitel diskuterar vi kring den metod som vi har använt och om detta anses som 

en lämplig metod för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi diskuterar även kring 

resultaten vi fått fram från tidigare forskning. Vi har valt att dela upp denna rubrik i metod- 

och resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en systematisk litteraturstudie som metod eftersom vi ansåg att 

detta var lämpligt då den bedömdes kunna besvara våra frågeställningar. En annan metod som 

vi övervägde att använda var en allmän litteraturstudie. Efter diskussion valde vi den 

systematiska litteraturstudien då man här inte bara sammanställer tidigare forskning utan även 

kritiskt granskar den. I den systematiska litteraturstudien är det vi som författare som kritiskt 

granskar vår data.  Detta gör vi efter våra referensramar. Vi sökte i ERIC, SwePub, NorDiNa, 

bibliotekskataloger samt gjorde en del manuella sökningar. Hade vi valt andra databaser för 

att söka fram tidigare forskning hade vi förmodligen fått ett annat resultat. Vi valde även att 

dela in vårt syfte till vissa specifika sökord. Hade vi valt andra sökord hade också detta 

påverkat att vi fått ett annat utfall. Då vi fick många träffar på dessa ord valde vi att stå kvar 

vid dessa. Det kan verka konstigt att vi vid sökningen i ERIC på science fick fram 122995 

träffar och endast läste 25 abstract varav två gick vidare till vårt första urval. Detta berodde på 

att vi läste alla titlar men ansåg att de flesta inte passade vår studie. När vi sedan läste 

texternas abstract insåg vi även här att många titlar och deras abstract motsatte sig varandra 

och de uteslöts. På samma sätt gjorde vi med de andra sökorden i ERIC och i de andra 

databaserna. Vi hade hoppats på att fler forskningar kring hur man väcker intresse hos 

eleverna hade gjorts vilket vi trodde då arbetet startade.  

 

Svårigheter som inträffat under studiens gång har varit att leta fram tidigare forskning som 

stämde in på de inklusionskriterier vi valt. Det fanns ingen tidigare forskning kring exakt det 

specifika område och den problemformulering vi utgått från vilket var hur man utvecklar 

intresse för fysik och kemi för grundskolans tidigare år. Detta kan ses som dels en fördel då vi 

inriktat vårt syfte och vår problemställning till något outforskat inom denna begränsade del vi 

valt att söka kring där vi kan komma fram till mer kunskap som har betydelse för skolans 

verksamhet och vårt samhälle idag. Dock kan det även ses som en nackdel då vi inte hittat 

omfattande tidigare forskning kring just vårt specifika område. Detta har gjort att vi fått dela 

upp våra forskningsfrågor och leta fram tidigare forskning kring de olika delarna i våra 

frågeställningar. Detta för att sedan koppla samman resultaten från forskningarna själva för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har utgått från hur man kan väcka intresse för 

naturvetenskapen, naturvetenskapsundervisning i grundskolan tidigare år samt hur man kan 

väcka intresse för elever i grundskolans tidigare år.  

 

När vi sedan skulle göra kvalitetsgranskningarna av våra vetenskapliga texter som vi valt ut 

till vårt första urval användes en mall som Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

rekommenderar. Vi ansåg att denna mall var användbar och omfattande då den tog med det 

som, enligt oss, bör finnas med i en kvalitetsgranskning samt att den var välutformad. I 

mallen fanns bland annat en fråga kring om det fanns risk för bias vilket innebär att man tar 



19 
 

hänsyn till om forskaren tolkat resultatet på ett sätt som stämmer överrens med dennes 

hypotes kring forskningsfrågan eller ej. Denna punkt i mallen tillsammans med allt annat 

menar vi gör kvalitetsgranskningen värdefull. När kvalitetsgranskningen skulle fyllas i lästes 

alla artiklar enskilt och sedan fyllde vi i kvalitetsgranskningarna tillsammans. Detta anser vi 

är en god utgångspunkt för att få fram en sanningsenlig bild av granskningen då den är 

noggrant ifylld och bearbetad av båda författarna. Det är dock samma sak här som med den 

kritiska granskningen av vår studie att det är vi som författare som gjort denna granskning. Vi 

utgår därför från hur vi tolkat de vetenskapliga texterna och vad vi upplever utefter våra 

referensramar. Detta påverkar uppenbarligen granskningen och hade någon annan gjort 

samma granskning av de vetenskapliga texterna hade denne säkert fått fram andra resultat 

även här. Då man läser våra bilagor med kvalitetsgranskningarna som ett komplement till vår 

beskrivande text i metodkapitlet påstår vi att läsaren får en tydlig bild av vår bearbetning. 

Hade vi valt att bearbeta vår data på ett annorlunda sätt hade vi troligtvis fått fram ett annat 

resultat och andra vetenskapliga texter att utgå från till resultatet. Det finns t.ex. flera andra 

mallar att utgå från för att göra en kvalitetsgranskning som hade gett ett annat resultat. Vi 

anser att Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) mall var mest lämplig för oss då 

den gav en bra utdelning av vetenskapliga texter i jämförelse till vad vi ville få fram utifrån 

vårt syfte och vår frågeställning. 

 

Styrkorna i vår studie är att vi anser att metoden vi valt är passande för vårt syfte och våra 

frågeställningar samt att genom vår mall som vi använt till kvalitetsgranskningen har vi 

systematiskt och noggrant bearbetat våra vetenskapliga texter. Det har även varit en fördel i 

vår studie att vi varit två författare. Detta har gjort att vi fått givande diskussioner kring 

insamlad data, trovärdigheten och lämpligheten i dessa, kring resultatet samt arbetets upplägg 

och tillvägagångssätt. Vi har genom att vi gjort studien tillsammans kunnat bredda varandras 

perspektiv kring arbetet, vi har haft olika syn på arbetet och sett allt från två skilda 

infallsvinklar vilket vi anser har gett vår studie ett större djup. De svagheter vi kan se med vår 

studie är att det tyvärr inte fanns en större omfattning av den tidigare forskningen kring vårt 

område och ämne. Hade det funnits mer att utgå från och göra urval kring anser vi att vi hade 

fått fram ett bredare resultat. De som kan ses som en svaghet är våra översättningar av våra 

sökord till databasen ERIC. Hade vi valt andra sökord och flera alternativ till våra 

översättningar menar vi att vi hade fått fram fler och andra alternativ att utgå från. En annan 

nackdel med vår studie är att vi endast använt oss av tre databaser och ett förbestämt antal 

sökord. Vi anser att vi fick fram tillräckligt bra tidigare forskning men hade vi utvecklat våra 

sökord och använt fler databaser hade vi haft mer att utgå från till vår studie.  

 

Här följer en diskussion kring hur heltäckande vår studie varit samt studiens kvalitet. Vi har 

endast använt oss av åtta tidigare vetenskapliga studier kring området för att göra en analys av 

tidigare forskning. Detta gör att man kan utgå från att studien inte riktigt har den omfattning 

som vi hoppats på. Det var dock svårt att hitta material att utgå från men med tanke på att de 

studier vi valt ut enligt oss är välanpassade för vår studie anser vi att resultatet av studien har 

ett kärnfullt innehåll och ett betydelsefullt resultat. Vi har valt att endast använda oss av 

kvalitativ tidigare forskning. Vi valde däremot inte aktivt bort några kvantitativa studier utan 

de vi fann som vi ville använda oss av var kvalitativa. Detta kan både ses som en fördel och 
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som en nackdel. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver kvalitativa 

studier som en studie där människans upplevelse och förståelse för ett fenomen betonas med 

datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer. Med detta i åtanke ansåg vi att 

kvalitativa studier var en god grund att utgå från för att besvara vårt syfte och vår 

frågeställning. Dock skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) om fördelarna 

med att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ studier. En av fördelarna de belyser är 

att forskningen ses från olika synvinklar. Trots att vi hade denna förkunskap valde vi i slutet 

att inte ta med några kvantitativa studier då vi inte fann några som vi kunde ha användning av. 

Hade vi även använt kvantitativa studier hade vi troligen fått ett bredare perspektiv på vår 

litteraturstudie. Det vi såg som en nackdel med att använda båda typerna av forskning i vår 

studie var att det skulle uppstå svårigheter med att jämföra resultaten. Då det är två olika 

metoder med olika sätt att samla in data hade dessa resultat inte kunnat jämföras på ett rättvist 

sätt. Vi hade kunnat anta om resultaten blev de samma att de hade haft samma orsak men då 

fått göra två skilda analyser. Detta ville vi undvika. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat vårt resultat.  

 

När vi skrev vårt resultat och ställde de tidigare studier mot varandra funderade och 

diskuterade vi kring huruvida våra resultat kan jämförs mellan varandra eller ej. Det vi kom 

fram till var att studier och de vetenskapliga texterna är utförda och skrivna på olika årtal. Den 

tidigaste forskningen är från 2003 och den senaste från 2012. Detta gör att deras resultat kan 

motsätta sig varandra då man efter nio år kan ha fått fram ny kunskap kring området att utgå 

från. Metoderna i de olika studierna har också skilt sig. Andrée (2007) samt Berg och Löfgren 

(2007) har en etnografisk utgångspunkt medan Lindahl (2003) är en longitudinell studie och 

Bosse, Jacobs och Anderson (2009) är en litteraturstudie där de utgår från tidigare forskning. 

Detta gör att resultaten inte heller går att jämföra rakt av. Dock har de flesta av de tidigare 

studierna vi använt till vårt resultat använt sig av observationer och intervjuer som 

tillvägagångssätt vid datainsamlingen. All tidigare forskning är utförd på skolor i Sverige 

förutom Bosse, Jacobs och Anderson (2009) vars forskning bedrevs i USA. Dock har dessa 

forskare skrivit generellt kring olika sätt att väcka intresse och utgått från tidigare forskning i 

deras resultat. Detta gör att vi anser att det går att överföra till våra svenska förhållanden. 

Trots att vi inte kan jämföra resultaten rakt av menar vi att man kan finna paralleller mellan 

studiers resultat och hitta kopplingar som gör att vårt resultat blir användbart. Sju av våra åtta 

vetenskapliga studier vi använt till resultatet har utfört sina studier på skolor runt om i 

Sverige. En del har varit på fler än en skola medan t.ex. Lindahls (2003) forskning är utförd 

på en skola, med samma elever varje gång. Detta gör att våra resultat inte kan generaliseras. 

Vi anser, trots att vi inte kan generalisera resultaten, att det som framkom i vår studie kring 

hur man väcker intresse är värdefull och överförbar till andra skolor. Detta eftersom att vi 

utgått från forskning som är utförd på olika skolor runt om i Sverige. De eventuella 

begränsningar vi ser med vår studie är att studien inriktar sig till grundskolans tidigare år från 

förskoleklass till årskurs tre vilket utesluter andra högre årskurser. En annan begränsning kan 

vara att studien bara tar hänsyn till hur man kan väcka intresse för fysik och kemi och inte för 

det andra naturvetenskapliga ämnet biologi.  



21 
 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien var att kartlägga och beskriva olika sätt att väcka intresse för fysik och 

kemi hos elever i grundskolans tidigare år. Våra forskningsfrågor var: 

 Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större intresse för 

naturvetenskapen och på vilka sätt?  

 Vad ska läraren utgå från och i vilka lärmiljöer är det lättast att fånga elevernas 

nyfikenhet kring naturvetenskapen? 

 

Det vi kom fram till i vår studie var att arbetet och undervisningen i fysik och kemi bör 

grundas på elevernas intresse. Det bör även vara vardagsknutet och väcka frågor, nyfikenhet 

och motivation hos eleverna. Elever lär sig bäst fysik och kemi samt finner ämnena roligast 

och mest intressant om innehållet berör vardagliga ämnen och fenomen. De får en bättre och 

större förståelse för naturvetenskapen om den arbetas med i teman för naturvetenskapliga 

områden istället för att ha isolerade övningar. När det kommer till lärmiljöerna som 

naturvetenskapen sker i upplevs de ofta som tråkiga. Forskningen säger att en god lärmiljö är 

den som tilltalar eleverna och är naturlig i det avseendet att undervisningen sker på platser 

som är naturliga för ämnets innehåll. Detta betyder att undervisningen måste flyttas utanför 

den traditionella klassrumsmiljön.  

 

Vi anser att detta är goda råd som med fördel bör testas ute i verksamheten. Med denna 

förkunskap kan man göra fysik- och kemiundervisningen roligare och mer lärorik. Ett hinder 

skulle kunna vara lärarnas brist på motivation för ämnet och oror för att inte räcka till i 

undervisningen. Naturvetenskap är ett typiskt manligt ämne och det är killarna som dominerar 

klassrumsinteraktionen (Öhrn, 2002). Det är även killarna som har störst intresse för fysik och 

kemi då tjejernas största intresse inom naturvetenskap är biologi. Enligt vad vi har sett ute i 

skolverksamheten är majoriteten av lärarna i de yngre åldrarna kvinnliga. Vi har även sett att 

den naturvetenskapsundervisning som dominerar är just biologi. Vi vill påstå att dessa två 

faktorer kan höra ihop. Anledningen enligt oss till varför fysik- och kemiundervisning i 

skolans yngre åldrar är underrepresenterat är för att tjejer enligt forskning generellt har mindre 

intresse för dessa ämnen vilket påverkar eleverna då de flesta lärare i dessa årskurser är 

kvinnor. När vi har varit ute i skolverksamheten har vi upplevt att kvinnliga lärare är osäkra 

och har dåligt självförtroende när de gäller att undervisa i fysik och kemi. Lärare som vi har 

stött på har uttryckt oro när det gäller att bemöta elevernas tankar och funderingar som kan 

uppstå. Lärarna upplever att det finns en möjlighet att de inte kommer kunna besvara 

elevernas frågor. De upplever även att situationer då de måste förklara fysiska och kemiska 

begrepp för eleverna som svåra. Anledningen till detta är att ämnena och fenomenen känns 

abstrakta. Det upplevs svårt att beskriva och förklara komplicerade abstrakta fenomen på ett 

enkelt sätt. Detta anser vi går att koppla ihop med språkets betydelse för naturvetenskapen 

som vi skriver om i bakgrunden. Språket har stor betydelse för hur man förstår och tar till sig 

kunskap i naturvetenskapen enligt Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2011). Vidare 

menar författarna att detta ämne kännetecknas av egna begrepp och facktermer. De 

förespråkar att metaforer används i undervisningen av naturvetenskap. Med detta i åtanke 

menar vi att man bör använda sig av de korrekta begreppen och termerna genom hela 
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skolgången vid förklaringarna av lärarens metaforer. Detta även om begreppen och termerna 

känns svåra och abstrakta. Vi vill påstå att även om eleven inte förstår begreppen direkt får de 

genom att höra dem ofta en större förståelse för naturvetenskapens språk och kan senare ta till 

sig dessa för att göra dem till sina egna. Då PISA undersökningarna (Skolverket, 2013) visar 

på försämrade resultat inom ämnet svenska men även naturvetenskap anser vi att dessa ämnen 

bör arbetas med ämnesövergripande. Detta för att bygga upp en större kunskap kring och 

förståelse för både dessa ämnen.  

 

Det finns flera forskare (Fensham, 1988, Helldén, Lindahl, Redfors, 2005, Brogren & 

Jonasson, 2011, Sjøberg, 2010) som är för naturvetenskapsundervisning i skolan och de anser 

att den ska vara till för alla. Shamos (1995) menar dock att naturvetenskap endast ska vara till 

för en elit och om det finns intresse för naturvetenskap hos eleverna eller om de behöver 

denna typ av kunskap kan eleverna leta upp denna information själva. Vi som författare håller 

inte med Shamos. Vi menar att naturvetenskapen ska vara till för alla. Om den endast hade 

varit till för en elit anser vi att samhällsklyftorna hade ökat ännu mer och blivit större än vad 

de redan är idag. Skolan är till för att eleverna ska lära sig om vår omvärld och hur den 

fungerar. Är det då meningen att de efter skolan skall behöva läsa sig till varför himmeln är 

blå eller är det rimligt att de själva ska behöva ta reda på varför en fotboll alltid kommer ner 

till marken igen oavsett hur högt upp i luften de sparkar bollen? Vi anser att detta är 

kunskaper som eleverna ska få i skolan och kunskaper som kan utveckla ett intresse hos 

eleverna. De argument som lyfts i vår bakgrund för naturvetenskap är bland annat ett 

ekonomiargument då det behövs välutbildade tekniker och naturvetare för vårt lands välfärd, 

ett demokratiargument för att kunna leva i ett demokratiskt samhälle och förstå denna process, 

ett kulturargument då naturvetenskapen är viktig för mänskligheten samt ett socialt argument 

då samhället behöver skapa sig en mer positiv bild av naturvetenskapen. Vårt samhälle 

behöver alltså fler intresserade elever inom naturvetenskapen vilket argumenten tyder på. 

Detta är dock främst argument som riktar in sig på samhället och gruppens förtjänst av 

naturvetenskapen anser vi. Det enda argument som vi fann på individnivå var nyttoargument, 

som Sjøberg (2010) benämner det men som finns beskrivet av andra forskare med andra 

begrepp, vilket innebär att individen är i behov av dessa kunskaper för att klara sig i vardagen. 

Detta anser vi inte är tillräckliga argument för att motivera eleverna för naturvetenskapen och 

påstår därför att fler argument på individnivå bör utvecklas för att väcka ett intresse för 

naturvetenskapen samt för att bibehålla detta intresse längre upp i åldrarna.  

 

Vad ska läraren utgå från för att fånga elevernas nyfikenhet kring naturvetenskapen? Ett sätt 

att skapa nyfikenhet är enligt Bosse, Jacobs och Anderson (2009) att utgå från elevernas 

intresse. Forskarna anser att man på detta sätt lättare får med sig eleverna. Vi som författare 

håller med om att läraren bör utgå från elevernas intresse. Dock hänger inte alltid elevernas 

intresse ihop med det som står i läroplanen vilket är det lärare måste följa. I läroplanen 

(Skolverket, 2011) står det vad eleverna skall kunna efter årskurs tre. Vi ser därför ett problem 

med att enbart utgå från elevernas intresse då läraren även måste förhålla sig till läroplanen 

vilket även Jidesjö (2012) tar upp i sin forskning. Hans lösning är att utgå från media. Vi 

diskuterade även detta och kom fram till ytterligare en lösning. Det vi kom fram till var att vi 

hade inlett undervisningen genom att utgå från något som eleverna är nyfikna på samt har ett 
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intresse för och sedan styrt detta mot de innehåll som finns i läroplanen. Detta skulle kunna 

vara en spontan fråga som en elev ställer om t.ex. varför är en del moln gråa? Då skulle man 

kunna samtala kring detta för att sedan leda in samtal och funderingar på fasomvandlingar 

vilket är en punkt i det centrala innehållet i läroplanen. Det skulle också kunna vara elevernas 

funderingar kring varför himlen är blå vilket läraren kan utgå från och börja förklara för att 

sedan leda in undervisningen på människans upplevelse av ljus vilket även detta är en punkt 

från det centrala innehållet i läroplanen. Detta hade då gjort att vi inkluderat både elevernas 

intresse och läroplanens innehåll. 

 

I vilka lärmiljöer är det lättast att fånga elevernas intresse kring naturvetenskapen? Vi har i 

resultatet tagit upp en del forskning kring vilka lärmiljöer som är mest lämpliga för 

undervisning i naturvetenskap och hur man kan skapa goda lärmiljöer för att väcka ett intresse 

hos eleverna. Bosse, Jacobs och Anderson (2009) fann i sin forskning att utforskarhörnor inne 

i klassrummen skapade en god förutsättning och en bra lärmiljö för intresseväckande 

naturvetenskapsundervisning. Detta menar vi som författare var en bra idé och ett gott 

exempel som vi anser kan fungera. Vi vill påstå att naturvetenskapen bör finnas runt omkring 

eleverna hela tiden och vara tillgängligt för dem.  Det hade varit spännande att testa detta i en 

klass och se om en utforskningshörna hade väckt fler spontana frågor hos eleverna och en 

större nyfikenhet kring naturvetenskapens fenomen. Vid vår diskussion angående en sådan 

här del av klassrummet kom vi fram till att man kan utveckla denna idé. Vi hade velat 

använda oss av tidsskrifter i denna utforskarhörna för att väcka intresse hos eleverna. Genom 

att använda media utgörs enligt Jidesjö (2012) en bra utgångspunkt då elever enligt hans 

studie finner dessa texter mer attraherande. Vi hade även i denna utforskningshörna velat ha 

frågekort till eleverna. Detta hade kunnat vara frågor kring vardagliga fenomen som de 

antingen enskilt eller i par hade fått undersöka praktiskt eller ta reda på teoretiskt. Vi vill 

använda oss av de som finns i elevernas vardag då vår studie tyder på att detta väcker ett 

intresse hos eleverna. Frågekorten kan vara utformade som en uppmaning att göra något, testa 

ett enklare experiment med deras sinnen eller frågor om omvärlden och naturvetenskapliga 

fenomen som finns runt oss hela tiden. Ett exempel skulle kunna vara att testa att släppa två 

olika föremål som är olika tunga från samma höjd. Vilket landar först? Vad tror du? Stå på ett 

ben och kolla på en punkt på väggen ca två meter framför dig. Gör om detta fast blunda denna 

gång. Är det någon skillnad? Varför? Varför fryser vi när vi kommer ut från duschen fast att 

vi duschat varmt? Varför åskar det? Efter att eleverna har gjort sina frågekort kan de få frågor 

som i våra exempel där de ska svara på frågorna. Sedan kan de rita bilder, ta fram fakta i 

böcker eller på datorn. Dessa resultat kan eleverna sedan få presentera på stora blad genom 

text, foton och egna ritade bilder. Detta är en av de metoder och arbetssätt som läroplanen tar 

upp i ämnet kemi. Detta tar även Andrée (2007) upp i sin forskning som ett bra arbetssätt då 

det väcker intresse och nyfikenhet hos de andra eleverna i klassen.  

 

Kan läraren med ett annorlunda innehåll och arbetssätt skapa ett större intresse för 

naturvetenskapen och på vilka sätt? Innehållet i kemi och fysikundervisning i grundskolans 

tidigare år är något vi sett i vår studie som har stor betydelse för intresset för 

naturvetenskapen. Persson (2005) skriver att innehållet i undervisningen bör finnas med i 

lekar och att kunskapen inhämtas genom lek. Bosse, Jacobs och Anderson (2009) anser att 
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naturvetenskapen bör arbetas med som teman och att detta utvecklar mer intresse hos 

eleverna. Våra tankar som författare är att man även kan arbeta med innehållet i 

undervisningen genom filmer som antingen eleverna skapar själva, som läraren har skapat för 

att utveckla intresse eller fakta filmer. Man kan ta hjälp av estetiska uttrycksformer som att 

bygga molekyler, bygga upp vårt solsystem med papier macché, leka vattnets kretslopp samt 

göra teater om fysikaliska lagar och deras upphovsmän. Vad vi sett i vår studie är att 

experiment när de används på ett fullständigt sätt är ett bra sätt för att väcka intresse och ett 

förslag till planeringen av lektioner som uppmuntrar eleverna att ställa spontana frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

Konklusion och implikation  

Vår slutsats är att lärare kan utveckla intresse för fysik och kemi hos eleverna i grundskolans 

tidigare år. Detta kan de göra genom att variera undervisningen, utgå från elevernas intresse 

samt skapa inspirerande och kreativa lärmiljöer. De fördelar vi ser med vår studie är att vi i 

studien genom att samla in resultat från tidigare forskning funnit nya bredare perspektiv kring 

hur man kan väcka intresse för fysik och kemi i grundskolans tidigare år. Vårt resultat kan 

användas som utgångspunkt för vidare forskning. Används vår studie för vidare forskning bör 

man ha i åtanke att detta är en systematisk litteraturstudie, vilket betyder att vi som utfört 

studien har granskat vårt material kritiskt utifrån våra referensramar för vad som är enligt oss 

lämpliga och fungerande tidigare forskningar för vår studie. De tillämpningsområden vi ser 

med vår studie är att verksamma lärare kan få tips och idéer på hur de kan väcka intresse hos 

sina elever i grundskolans tidigare år. Våra VFU handledare har uttryckt att de vill ta del av 

vår litteraturstudie för att utveckla sin naturvetenskapsundervisning på sina arbetsplatser. Det 

man kan ställa sig kritisk mot i tillämpningen av vår studie är att skolan kanske inte har de 

resurser som underlättar och efterfrågas för goda resultat. Det kan också krävas ett mer 

konkret material som går att använda direkt i skolan vilket hade underlättat för lärarna.  

 

Genom vår studie har vi insett att det finns kunskapsluckor inom området. Det vi fann var att 

det inte finns tillräckligt med konkret material som går att applicera direkt på undervisningen i 

grundskolans tidigare år. Skolverket (2009) har även de sett ett behov av ett 

inspirationsmaterial. Vidare skriver de att detta material bör vara baserat på forskning samt 

kopplat till den svenska läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) för de naturvetenskapliga 

ämnena. Vårt förslag till vidare forskning är därmed att forskare tar fram ett sådant material 

samt att dem finner fler arbetssätt än experiment och laborationer för att väcka intresse, då vi 

har sett att ett laborativt arbetssätt är överrepresenterat i befintlig forskning.   
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Bilaga nr. 1: Litteraturstudie        

   Sökhistorik:        Artikelöversikt:  

Publikations

år, 

Utgivare 

 
  

Databas  

Sökord/ 

Kriterier/  

inklusions- och 
exklusions-

kriterier 

Författare 

 
  

Titel 

 
  

Syfte 

 
  

Metod 

 
  

Urval/ 

Bortfall 

 
  

Slutsats/resultat 

 
  

1. 2007, HLS 
förlag 
 

  

Högskolan i 
Halmstads 

bibliotekskatalog 

sökord: 

naturvetenskap 

Kriterier: 

kvalitativa artiklar, 

vetenskapligt 

granskat, ej äldre 

än 14 år och på 

något sätt relevant 

för vårt syfte och 
frågeställningar.

  

Maria Andrée 
 

  

Den levda 
läroplanen – en 

studie av 

naturorienterade 

undervisnings- 

praktiker i 

grundskolan. 
 

  

Syftet är att utveckla 
kunskap om NO-

undervisningens levda 

läroplan. I den levda 

läroplanen inbegriper 

författaren det innehåll i 

form av redskap för 

produktion av kunskap, 

begrepp, begreppsliga 

strukturer samt värden 

och normer som 

konstituerats genom 
elever och lärares 

gemensamma arbete i 

undervisningen. 

En etnografisk 
innehållsanalys 

där hon använt sig 

av observationer, 

fältarbete, 

intervjuer. 

  

Urval: 
Granskolan i 

Sverige. 

Fältarbete har 

också 

förekommit. 

Det insamlade 

materialet är 

gjort bland 

mellan och 

högstadie- 

elever.
 

  

Studiens slutsats är att elever 
kan göra uppgifter i skolan på 

två sätt. Det ena är att man 

ger läraren ”rätt svar” och de 

andra är att eleverna skapar 

innebörder av sitt arbete och 

begreppen samt relationer 

mellan dessa. På detta sätt 

skapas olika möjligheter för 

eleverna att ta till sig 

kunskap. Analysen av den 

levda läroplanen visar på att 
en sådan här exciterar och 

kan se olika ut på olika skolor 

men den påverkar eleverna.  

2. 2007, 

NORDINA 

tidsskrift  

 

 

  
 

  

NORDINA,   
Sökord: 

naturvetenskap  
Kriterier: 

Kvalitativa 

artiklar, 

vetenskapligt 
granskade, ej äldre 

än 14 år och på 

något sätt relevant 

för vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

Astrid Berg 

och Ranghild 

Löfgren. 
 

  

Kemiinnehåll i 

undervisningen 

för nybörjare. En 

studie av hur 

ämnesinnehållet 

får konkurrera 

med målet att få 
eleverna 

intresserade av 

naturvetenskapen

. 
 

Syftet är att belysa vilket 

kemiinnehåll som görs 

tillgängligt – konstitueras 

– underpågående 

laborationer i en klass i 

årskurs 4. Syftet är 

dessutom att urskilja vad 
som skulle kunna utgöra 

ett potentiellt 

kemiinnehåll i 

laborationerna och att 

analysera relationen 

mellan det potentiella och 

Metoden är en 

etnografisk ansats 

som är gjord med 

hjälp av 

observationer, 

intervjuer samt 

dokument/ kopior 
från skolor.  

 

  
 

  

Urval: 

Undersökning

en ägde rum 

på en 

kommunal 1-6 

skola. 

Eleverna gick 
i årskurs fyra. 

I klassen fanns 

det 28 elever 

och de var 

indelade i fem 

grupper. 

Lärarens ambitioner att väcka 

lust och nyfikenhet och 

värnandet om elevernas 

okränkbara upplevelser kan 

sägas ”skymma” det 

potentiella kemiinnehållet. 

Eleverna erbjuds således ett 
deltagande i en laborativ 
undervisningspraktik med ett 

begränsat kemiinnehåll. 



 
 

    det konstituerade 

kemiinnehållet.  
Läraren var 

kvinnlig och 

hade lång 

erfarenhet 

inom 

läraryrket. 

3. 2009, 

Young 

Children 

tidsskrift. 
 

  

Eric 

Sökord: science 

Kriterier: Peer 

review, kvalitativa 
artiklar, ej äldre än 

14 år och på något 

sätt relevant för 

vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

  

  

Sherrie 

Bosse, Gera 

Jacobs & 

Tara Lynn 
Anderson 
 

  

Science in the 

air.  
 

  

Ta reda på hur utbildning 

i tidigare åldrar kan 

byggas på elevernas 

frågor, nyfikenhet och 
entusiasm för att hjälpa 

dem att lära sig 

naturvetenskap. Att 

undersöka hur man kan 

introducera 

naturvetenskapliga 

begrepp samtidigt som 

man skapar aktiviteter 

som engagerar eleverna.  

En analys av 

tidigare 

publicerade 

vetenskapliga 
artiklar inom 

natur-

vetenskapliga 

områden. 
 

  

Urval: 

Förskolan, 

förskole-

klassen och 
grundskolans 

tidigare år, 

både flickor 

och pojkar.  

 

  

För att skapa mer nyfikenhet 

och intresse ska man grunda 

sin undervisning på elevernas 

intresseområden inom 
naturvetenskapen. Forskarens 

slutsats tyder på att man bör 

utgå från de områden som 

eleverna naturligt tar upp i 

konversationer. Öppna frågor 

och inbjudningar till eleverna 

att ställa hypoteser skapar 

förutsättningar för eleverna 

att aktivt söka svar på sina 

frågor.  

4. 2007, 

Lunds 

Tekniska 

Högskola 
 

  

SwePub 

sökord: 
Naturvetenskap 
Kriterier: 

Refereegranskat, 

kvalitativa artiklar, 

ej äldre än 14 år 

och på något sätt 

relevant för vårt 

syfte och 

frågeställningar. 

  
 

  

Ulf Ellervik, 

Alexander 

Mirholm & 

Anders 

Axelsson 
 

  

Den kemiska 

julkalendern – ett 

nätbaserat 

rekryterings-

projekt. 
 

  

Syftet är att ge en ingång 

till naturvetenskap och 

teknik så att dessa kan bli 

ett verkligt 

utbildningsalternativ. 

Tekniken kan också 

användas för att 

introducera avancerad 

forskning på ett 

populärvetenskapligt sätt. 

 
 

  
 

  

Materialet är en 

videofilm och 

metoden är att de 

skapat denna 

utifrån tidigare 

forskning gjord 

kring ämnet och 

utifrån egna 

tankar kring 

området.  
 

  

Urval: Elever i 

grundskolan 

och 

gymnasiet, 

ämnet kemi.  
 

  

Julkalenderformatet passar i 

stort sett vilken verksamhet 

som helst. Det är lätt att tänka 

sig framtida versioner både 

inom kemi men givetvis 

också från samtliga tekniska 

och vetenskapliga fält. Att 

använda filmsnuttar för att 

presentera även 

spetsforskning på ett 

populärvetenskapligt sätt kan 
fånga mångas intresse både 

för ämnet utan också för 

universitetets och tekniska 

högskolans aktiviteter i 

övrigt.  



 
 

Publikations

år 

Utgivare 

 
  

Databas  

Sökord/ 

Kriterier/  

inklusions- och 
exklusions-

kriterier 

Författare 

 
  

Titel 

 
  

Syfte 

 
  

Metod 

 
  

Urval/ 

Bortfall 

 
  

Slutsats/resultat 

 
  

5. 2006, 
NorDiNa 

tidsskrift   

SwePub sökord: 
väcka intresse, 

Kriterier: 

kvalitativa artiklar, 

vetenskapligt 

granskade, ej äldre 

än 14 år och på 

något sätt relevant 

för vårt syfte och 

frågeställningar. 

Per 
Högström, 

Christina 

Ottander & 

Sylvia 

Benckert 

Lärares mål med 
laborativt arbete: 

Utveckla 

förståelse och 

intresse 

Lärares mål med 
laborativt arbete: 

Utveckla förståelse och 

intresse 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Urval: 
Studiens 

upplägg 

presenterades 

först skriftligt 

för 13 rektorer 

och 55 lärare 

på 13 

grundskolor 

som låg 

centralt i två 

städer i norra 
Sverige. Av 

totalt 18 

skolor fick ett 

par skolor 

ingen 

förfrågan 

eftersom andra 

projekt pågick 

på dessa. 

Skolor med 

speciella 

förutsättningar 
i form av till 

exempel 

elever med 

allergier eller 

elever i stora 

behov av 

resurser 

Det är viktigt att känna till 
vilka mål lärarna väljer att 

arbeta med för att bättre 

kunna förstå hur dessa mål 

kan påverka elevernas 

förutsättningar för lärande 

och för att kunna förändra det 

laborativa arbetet. Skillnaden 

mellan lärarnas mål i 

allmänhet och deras mål i 

förhållande till specifika 

laborationer visade att 
affektiva aspekter fick en 

större betydelse då målen för 

de specifika laborationerna 

beskrevs. 



 
 

undantogs. 

Lärare som 

erbjöds att 

delta fick 

sedan en 

presentation 

av hela 

studien. 

6. 2012, 

Linköping 
University 
 

  

SwePub 
sökord: väcka 
intresse 

Kriterier: 

Refereegranskat,  

kvalitativa artiklar, 

ej äldre än 14 år 

och på något sätt 

relevant för vårt 

syfte och 

frågeställningar. 

Anders 

Jidesjö 
 

 

 

 

 

  
 

  

En 

problematisering 
av ungdomars 

intresse för 

naturvetenskap 

och teknik i 

skolan och 

samhälle – 

innehåll, 

medierna och 

utbildningens 

funktion. 

På ett kritiskt och 

resonerande sätt inordna 
resultaten i de fem 

delstudierna i ett 

medieteoretiskt 

perspektiv.  

 

  

Analys av tidigare 

forskning samt att 
han utgår i 

resultatet från 

ROSE 

undersökningen. 

 

 

  
 

  

Urval: fem 

delstudier 
kring natur-

vetenskap och 

teknik i 

skolan.  

 

  

Resultaten visar att barn och 

ungdomar har intresse för 
naturvetenskap och teknik. 

Intresse finns för olika 

innehållsområden och 

varierar på grund av ålder och 

kön. 

7. 2003, 

ACTA 

Universitatis 

Gothuburgensi

s

 

 

  
 

  

SwePub 

Sökord: väcka 

intresse 
Kriterier: 

Refereegranskat,  

kvalitativa artiklar, 

ej äldre än 14 år 

och på något sätt 

relevant för vårt 

syfte och 

frågeställningar. 

Britt Lindahl 

 

 

  
 

  

Lust att lära 

naturvetenskap 

och teknik. 
 

  

Att ta reda på varför så 

många elever, framför allt 

flickor förlorar intresset 

för naturvetenskap och 

teknik under grundskolans 

senare del samt diskutera 

skolans möjlighet att 

förändra detta. 
  

Det är en 

longitudinell 

studie. Författaren 

har gjort 

observationer av 

en grupp elever 

från skolår fem 

till skolår nio, 

intervjuer med 

eleverna när de 

går i olika 
årskurser vid flera 

tillfällen, enkäter 

som eleverna har 

fyllt i.   

100 elever 

från att dessa 

elever var 11 

år till och med 

att de blev 15, 

den innefattar 

både flickor 

och pojkar, 

andelen med 

utländsk 

bakgrund var 
25 %, alla 

bodde i villor 

och i olika 

radhus-

områden.

  

Mer än hälften av eleverna i 

undersökningen är positiva 

till naturvetenskap och 

teknik, störst intresse finns 

för biologi. För ämnena kemi 

och fysik tappar eleverna 

intresset längre upp i 

åldrarna. Man bör ändra 

innehållet för att bibehålla 

intresset för t.ex. biologi 

genom att arbeta mer med 
kropp och hälsa och mindre 

med alger och mossor.

  



 
 

Publikations

år 

Utgivare 

 
  

Databas  

Sökord/ 

Kriterier/  

inklusions- och 
exklusions-

kriterier 

Författare 

 
  

Titel 

 
  

Syfte 

 
  

Metod 

 
  

Urval/ 

Bortfall 

 
  

Slutsats/resultat 

 
  

8. 2005, 
NorDiNa 

tidsskrift 
 

  

NorDiNa 
sökord: 

grundskolans 

tidigare år 

Kriterier: 

kvalitativa artiklar, 

vetenskapligt 

granskade, ej äldre 

än 14 år och på 

något sätt relevant 

för vårt syfte och 

frågeställningar.  

  

  

Christel 
Persson 
 

  

Nya former för 
lärande: Leken 

som ett redskap i 

lärandet i miljö i 

grundskolans 

tidigare 

årskurser. 
 

  

Syftet med artikeln är att 
beskriva lekens 

möjligheter och 

begränsningar för lärande 

i miljö.  

 

  
 

  

Klassrums-
observationer och 

videoinspelningar 

av lärare och 

elever i klassen. 
 

  

Urval: 29 
elever i 

åldrarna 9 till 

11 år. 

  

Leken, för lärande i miljö, 
kan utgöra ett viktigt redskap. 

Det gäller främst att lära sig 

och förstå olika begrepp och 

sätta in dem i ett större 

sammanhang. Unga elever 

kan genom lekaktiviteter på 

ett naturligt sätt få grepp om 

såväl detaljer som helheter 

genom att sätta sig in i andra 

organismers situation. Minst 

lika viktigt är efterföljande 
reflektioner om hur begrepp 

kan uppfattas men också 

missförstås.  



 
 

Bilaga nr. 2 Mallen för kvalitetsgranskning  

(Hämtad från: Barajas. K. E., Forsberg. C. & Wengström. Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar.)  

A. Syftet med studien? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja          Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja          Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes?  

       Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

       Teoretiskt urval 

       Annan, ange vilken:………………………………………………………………… 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja          Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 



 
 

Ja          Nej     

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................. 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

      Annan, ange vilken: ……………………………………………………………………. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja          Nej   

D. Dataanalys 

E. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………………………. 

Ange om:  

        Teman är utvecklade som begrepp 

        Citat presenteras sporadiskt 

        De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

        Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

……………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja          Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja          Nej   

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)? 



 
 

Ja          Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja          Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja          Nej   

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja          Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja          Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja          Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja          Nej   

Finns risk för bias? 

Ja          Nej   

Vilken slutsats drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja          Nej   

Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja          Nej   



 
 

Bilaga nr. 3 Kvalitetsgranskning: (Andrée, 2007)  

 

Den levda läroplanen 

A. Syftet med studien? 

Syftet är att utveckla kunskap om NO-undervisningens levda läroplan. I den levda läroplanen 

inbegriper författaren det innehåll i form av redskap för produktion av kunskap, begrepp, 

begreppsliga strukturer samt värden och normer som konstituerats genom elever och lärares 

gemensamma arbete i undervisningen.   

Vilken kvalitativ metod har använts? 

En etnografisk innehållsanalys där hon använts sig av observationer, fältarbete, intervjuer.  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X       Nej  

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja X         Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

I Sverige på en F-9 skola som heter Granskolan under läsår 2002/2003.  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

I augusti 2002 kontaktade forskaren rektorn på skolan. Kort därefter anmälde en lärare som 

heter Ann sitt intresse och ett informationsmöte bokades in. Alla elever fick också godkänna att 

forskaren samtalade med dem och observerade dem.  

Vilken urvalsmetod användes?  

       Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

  X  Teoretiskt urval 

       Annan, ange vilken:……………………………………………………………………. 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

Observerationer och intervjuer är gjorda på Granskolan i Sverige. Fältarbete har också 

förekommit. Det insamlade materialet är gjort bland mellan och högstadieelever.  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X      Nej  

C. Metod för datainsamling 



 
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  X     Nej  

Beskriv: 

Forskaren kontaktade skolan, samtalade med personal och elever om vad som kulle hända. Det 

är forskaren själv som har bedrivit forskningen, fältarbetet och undersökningarna. Detta skedde i 

skolan i eleverna och lärarnas naturliga miljö.  

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Fältstudier och fältarbete. Hon har använt sig av ostrukturerade intervjuer.  

Ange datainsamlingsmetod: 

X   Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

X   Observationer 

X   Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

      Annan, ange vilken: ……………………………………………………………………. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja X      Nej   

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Begreppen är beskrivna och tolkade, hon uppger sin tolkning av begreppet den levda läroplanen.  

Ange om:  

          Teman är utvecklade som begrepp 

  X     Citat presenteras sporadiskt 

  X     De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

  X   Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Hon kom fram till att vardagsanknytning förekom både i laborativt arbete och i kriteriebaserad 

undervisning vilka syftar till två olika samhälleliga motiv. Det ena är att skapa en 

medborgarbildning och den andra att skapa en enkulturering till eleven. Detta innebär att 

vardagsbegrepp används för att göra naturvetenskapens begrepp lättare att förstå.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

 Ja X      Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  X     Nej   



 
 

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja  X     Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X      Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej X  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  X     Nej   

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X       Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X       Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja X       Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja X      Nej   

Finns risk för bias? 

Ja          Nej X  

Vilken slutsats drar författaren? 

Studiens slutsats är att elever kan göra uppgifter i skolan på två sätt. Den ena är att man ger 

läraren ”rätt svar” och de andra är att eleverna skapar innebörder av sitt arbete och begreppen 

samt relationer mellan dessa. På detta sätt skapas olika möjligheter för eleverna att ta till sig 

kunskap. Analysen av den levda läroplanen visar på att en sådan exciterar och kan se olika ut på 

olika skolor men den påverkar eleverna.   

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X       Nej   

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  X      Nej   

Motivera: 

Bra innehåll och kan knytas till vår forskningsfråga och vårt syfte.  



 
 

Bilaga nr. 4 Kvalitetsgranskning (Berg och Löfgren, 2007). 

Kvalitetsgranskning: Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av 

hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av 

naturvetenskapen: 

A. Syftet med studien? 

Belysa vilket kemiinnehåll som görs tillgängligt vid laborationer i en årskurs fyra. Undersöka 

potentiellt innehåll och analysera relationer mellan dessa två. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Observationer och intervjuer 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X  Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?(Inklusion- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja  Nej X 

Var genomfördes undersökningen? 

Ort? Står inte 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Nej 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Annan, ange vilken: nämns ej 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund) 

Undersökningen ägde rum på en kommunal 1-6 skola. Eleverna gick i årskurs fyra. I klassen 

fanns det 28 elever och de var indelade i fem grupper. Läraren var kvinnlig och hade lång 

erfarenhet inom läraryrket. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja X  Nej 

C. Metod för datainsamling 



 
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja X Nej 

Beskriv: 

Observationerna ägde rum på elevernas NO-lektioner. En i forskningsgruppen hade ansvar för 

videoinspelning och den andra förde fältanteckningar. 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

Observation – en ansvarade för videokamera och en förde fältanteckningar. Intervjun fördes efter 

observationen och var halvstrukturerad, den hade en öppen karaktär. 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

X Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

X Observationer 

X Video/ bandinspelning 

X Skrivna texter eller teckningar 

Annan, ange vilken:  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja  Nej x  

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

Teman är utvecklade som begrepp 

X Citat presenteras sporadiskt 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X  Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X Nej  

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ?) 

Ja X  Nej 



 
 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X  Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej  Vet ej X 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X  Nej  

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X  Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja X  Nej  

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja X  Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej X 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej X 

Vilken slutsats drar författaren? 

Slutsatsen är att när ämnesinnehållet är fritt från diskussioner och korrigeringar blir allt ”rätt”. 

Kemi är något som kan vara enkelt om man inte behöver förstå varför fenomen uppkommit. 

Kemin som skolämne kan därför framstå som ett ämne där det viktigaste är att göra, uppleva och 

lära in begrepp 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X  Nej  

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X Nej   

Motivera:  
Ja den besvarar vårt syfte och har ett intressant resultat.  

 



 
 

Bilaga nr. 5 Kvalitetsgranskning: (Bosse, Jacobs & Anderson, 2009). 

 

Science in the air 

  

A. Syftet med studien? 

Ta reda på hur utbildning i tidigare åldrar kan byggas på elevernas frågor, nyfikenhet och 

entusiasm för att hjälpa dem att lära sig naturvetenskap. Att undersöka hur man kan introducera 

naturvetenskapliga begrepp samtidigt som man skapar aktiviteter som engagerar eleverna.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

En analys av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom naturvetenskapliga områden. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X          Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja         Nej X 

Var genomfördes undersökningen  

I engelskspråkiga länder. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Uppges ej. 

Vilken urvalsmetod användes?  

       Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

       Teoretiskt urval 

  X  Annan, ange vilken: uppges ej 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund) 

Grundskolans tidigare år, både flickor och pojkar.   

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X      Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja          Nej X 

Beskriv: 

Materialet är insamlat av forskarna.  



 
 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Forskarna gick igenom tidigare forskning av ämnet och andra liknande områden som det 

skrivits om tidigare.  

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

X  Annan, ange vilken: Analyserat och samlat innehåll från tidigare forskning.  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja          Nej X  

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Forskarna har kategoriserat innehållet som ”Hur man skapar kreativa miljöer”, Hur man skapar 

fördjupad utforskning” och ”Hur man möter naturvetenskapens standard”. De har sedan skapat 

teman som naturvetenskapens förfrågan, fysisk naturvetenskap, livets naturvetenskap, jorden 

och rymdens naturvetenskap och naturvetenskap och teknologin.  

Ange om:  

 X    Teman är utvecklade som begrepp 

        Citat presenteras sporadiskt 

        De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

        Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Resultatet visar att projekt som fokuserar på naturvetenskapliga ämnen som teman ger eleverna 

djupare kunskaper än om man arbetar med isolerade övningar.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja          Nej X  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X      Nej   

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja X      Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X       Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej X   



 
 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X       Nej   

F. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X       Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X       Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja  X      Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja           Nej X  

Finns risk för bias? 

Ja          Nej          - Svårt att avgöra men det lutar mot nej.  

Vilken slutsats drar författaren? 

För att skapa mer nyfikenhet och intresse ska man grunda sin undervisning på elevernas 

intresseområden inom naturvetenskapen. Forskarens slutsats tyder på att man bör utgå från de 

områden som eleverna naturligt tar upp i konversationer. Öppna frågor och inbjudningar till 

eleverna att ställa hypoteser skapar förutsättningar för eleverna att aktivt söka svar på sina 

frågor.   

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X      Nej   

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X      Nej   

Motivera:  

Finns mycket tips och idéer på hur man kan skapa nyfikenhet hos eleverna och exempel på hur 

man kan väcka intresse hos eleverna för naturvetenskap.  

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 6 Kvalitetsgranskning: (Ellervik, Mirholm & Axelsson, 2007) 

Den kemiska julkalendern – ett närbaserat rekryteringsprojekt 

A. Syftet med studien? 

Syftet är att ge en ingång till naturvetenskap och teknik så att dessa kan bli ett verkligt 

utbildningsalternativ. Tekniken kan också användas för att introducera avancerad forskning på 

ett populärvetenskapligt sätt.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 
Videofilm och en analys av tidigare forskning (en litteraturstudie med ett skapande av ett 

praktisk material).  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X  Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  
Ja  Nej X 

Var genomfördes undersökningen? 

En laborationssal  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Nej. 

Vilken urvalsmetod användes?  
Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Annan, ange vilken: Framgår ej. 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

Elever i grundskolan och gymnasiet 

Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja  Nej  Både och, filmklippen kan anses töntiga för barn över 12 år.  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  Nej X 

Beskriv: 



 
 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 
Framgår ej. 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

X Video/ bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

Annan, ange vilken:  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja  Nej X  

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Begrepp används hela tiden och på ett korrekt sätt. 

Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 

Citat presenteras sporadiskt 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

X Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 
Kalendern fick stort intresse och uppskattades av många.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X  Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X  Nej  

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 
Ja X  Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X  Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej  Vet ej X 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  Nej X 



 
 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja X  Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X  Nej  

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja X  Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja  Nej X 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej X 

Vilken slutsats drar författaren? 
Julkalenderformatet passar till i stort sett vilken verksamhet som helst och det är lätt att tänka 

sig framtida versioner både inom kemi men givetvis också från i stort sett samtliga tekniska och 

vetenskapliga fält. Att använda filmsnuttar för att presentera även spetsforskning på ett 

populärvetenskapligt sätt kan fånga mångas intresse inte bara för ämnet utan också för 

universitetets och tekniska högskolans aktiviteter i övrigt.  

Håller du med om slutsatserna? 
Ja X  Nej  

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 
Ja X  Nej  

Motivera:  

Bra innehåll med tips och idéer om laborativt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 7 Kvalitetsgranskning: (Högström, Ottander och Benckert , 2006) 

Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse 

A. Syftet med studien? 

Syftet med studien var att analysera lärares mål och avsikter med laborativt arbete.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Intervjuer 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X         Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja X         Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

Fyra olika skolor i norra Sverige.  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Studiens upplägg presenterades först skriftligt för 13 rektorer och 55 lärare på 13 grundskolor 

som låg centralt i två städer i norra Sverige. Av totalt 18 skolor fick ett par skolor ingen 

förfrågan eftersom andra projekt pågick på dessa. Skolor med speciella förutsättningar i form av 

till exempel elever med allergier eller elever i stora behov av resurser undantogs. Lärare som 

erbjöds att delta fick sedan en presentation av hela studien. 

Vilken urvalsmetod användes?  

  X  Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

       Teoretiskt urval 

       Annan, ange vilken:……………………………………………………………………. 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

De elva lärarna från fyra olika skolor som valde att delta, arbetade med undervisning i 

naturvetenskap i årskurserna sju till nio. Samtliga elva lärare har lärarexamen för undervisning i 

naturvetenskap i grundskolans senare år. Fem av de intervjuade lärarna har lång yrkeserfarenhet 

och sex lärare har tre till sex års erfarenhet. 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X         Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja X         Nej  



 
 

Beskriv: 

Intervjuerna var semistrukturerade med intervjufrågor som underlag och ägde rum på den skola 

där lärarna arbetade. De elva intervjuerna spelades in på ljudband, transkriberades och 

analyserades med avseende på vilka mål med det laborativa arbetet som lärarna framhöll och 

vilka mål som framkom i lärarnas beskrivningar av de specifika laborationerna. Vid 

intervjutillfällena samlades elva laborationsinstruktioner in från 8 olika lärare, dvs. alla lärarna 

hade inte skrivna underlag med till intervjun. Laborationsinstruktionerna analyserades både med 

avseende på vilket innehåll och vilka arbetsprocesser som eftersträvades 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Vad är syftet med ditt arbete med laborationer? Försöker du nå olika mål med olika 

laborationer? samt Skulle du vilja eller gör du andra typer av laborationer? 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

 X  Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

      Annan, ange vilken: ……………………………………………………………………. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja X         Nej   

A. Dataanalys 

B. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Hon har genom sin studie kommit fram till olika kategorier. Kategorierna är Att utveckla 

elevers förståelse för begrepp och fenomen, Att tänka och reflektera kring det laborativa 

arbetet, Att anknyta till vardag och verklighet, Att utveckla praktiska och manipulativa 

färdigheter samt Att intressera och roa. 

Ange om:  

       Teman är utvecklade som begrepp 

X    Citat presenteras sporadiskt 

X    De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

X     Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Analysen av intervjuerna med lärarna visade att lärarnas uttalanden om generella mål med 

laborativt arbete kunde inordnas i fem olika teman där varje tema representerar en grupp av 

uttalanden som har liknande innebörd. De teman som framträdde vid analysen av de generella 

målen för det laborativa arbetet var Att utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen, Att 

tänka och reflektera kring det laborativa arbetet, Att anknyta till vardag och verklighet, Att 

utveckla praktiska och manipulativa färdigheter samt Att intressera och roa. 



 
 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X         Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X         Nej   

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja X         Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X         Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja             Nej  Vet ej X  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X         Nej   

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X         Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X         Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja X         Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja          Nej X  

Finns risk för bias? 

Ja          Nej X  

Vilken slutsats drar författaren? 

Det är viktigt att känna till vilka mål lärarna väljer att arbeta med för att bättre kunna förstå hur 

dessa mål kan påverka elevernas förutsättningar för lärande och för att kunna förändra det 

laborativa arbetet. Skillnaden mellan lärarnas mål i allmänhet och deras mål i förhållande till 

specifika laborationer visade att affektiva aspekter fick en större betydelse då målen för de 

specifika laborationerna beskrevs. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X         Nej   

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X         Nej  



 
 

Bilaga nr. 8 Kvalitetsgranskning: (Jidesjö, 2012)  

En problematisering av ungdomars intresse: 

A. Syftet med studien? 

På ett kritiskt och resonerande sätt inordna resultaten i de fem delstudierna i ett medieteoretiskt 

perspektiv.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Analys av forskning. Utgår från ROSE enkätundersökning  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja  Nej X 

Var genomfördes undersökningen? 

I Sverige 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

NEJ 

Vilken urvalsmetod användes?  

X Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Annan, ange vilken: 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

ROSE enkätundersökning  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X  Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  Nej X 

Beskriv: 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 



 
 

Ange datainsamlingsmetod: 

    Ostrukturerade intervjuer 

     Halvstrukturerade intervjuer 

     Fokusgrupper 

     Observationer 

     Video/ bandinspelning 

     Skrivna texter eller teckningar 

X  Annan, ange vilken: Analys av tidigare forskning.  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja  Nej  Vet ej X 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Begreppen är beskrivna och tolkade 

Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp 

Citat presenteras sporadiskt 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

X Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 
Resultaten visar att barn och ungdomar har intresse för naturvetenskap och teknik. Intresse finns 

för olika innehållsområden och varierar på grund av ålder och kön. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja x  Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja x  Nej  

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja x  Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja x  Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej x  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja x  Nej  

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X  Nej  



 
 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X  Nej  

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja X  Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej X 

Finns risk för bias? 

Ja X  Nej  

Vilken slutsats drar författaren? 
Resultaten visar att både pojkar och flickor har intresse för naturvetenskap och teknik 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja till viss del X Nej  

Om nej, varför inte? 

Gentemot vad författaren har presenterat i texten så håller vi med men om det jämförs med vad 

vi läst i andra texter så håller vi inte med.  

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X  Nej  

Motivera:  

Ja den har ett bra innehåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 9 Kvalitetsgranskning: (Lindahl, 2003) 

 

Lust att lära naturvetenskap och teknik? 

A. Syftet med studien? 

Att ta reda på varför så många elever, framför allt flickor förlorar intresset för naturvetenskap 

och teknik under grundskolans senare del samt diskutera skolans möjlighet att förändra detta.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Det är en longitudinell studie. Författaren har gjort observationer av en grupp elever från skolår 

fem till skolår nio, intervjuer med eleverna när de går i olika årskurser vid flera tillfällen och 

enkäter som eleverna har fyllt i.   

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X          Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja  X      Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

På tre skolor i en medelstor svensk kommun i södra Sverige med samtliga elever i den valda 

årskullen.  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Uppges ej.  

Vilken urvalsmetod användes?  

  X   Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

       Teoretiskt urval 

  X  Annan, ange vilken: pragmatiskt urval då forskaren inte ville ha för långt avstånd till                        

skolorna där undersökningarna gjordes. Av dessa möjliga skolor valde hon den skola med flest 

elever som väljer naturvetenskapliga eller tekniska linjer till gymnasiet.  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

100 elever från och med att de var 11 år till och med att de blev 15 år. Den innefattar både 

flickor och pojkar, andelen med utländsk bakgrund var 25%, alla bodde i ville och 

radhusområden.  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X      Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 



 
 

datainsamling)? 

Ja X       Nej  

Beskriv: 

Observationerna är gjorda av forskaren en vecka per läsår i varje klass på skolorna i elevernas 

naturliga miljö. Enkäterna fylldes i av eleverna i skolan vid flera tillfällen.  

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Vid intervjun användes öppna frågor, deltagarna fick själva välja om och när de vill delta i 

intervjuerna. Alla intervjuer skedde i ett avskilt rum där allt material spelades in. Till en början 

hade forskaren strukturerade frågor men ansåg att eleverna gav korta svar och att det blev en 

konstlad miljö pga. detta och bytte då till ostrukturerade frågor.  

Ange datainsamlingsmetod: 

X   Ostrukturerade intervjuer 

X   Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

X   Observationer 

X   Video/ bandinspelning 

X   Skrivna texter eller teckningar 

X  Annan, ange vilken: Tagit del av skriftliga dokument från skolan samt enkäter. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja X       Nej   

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Forskaren delade in elevernas svar från intervjuerna i olika färger som sedan blev kategorierna 

individnivå, gruppnivå och skolnivå. Elevporträtt är gjorda efter observation och intervjuer.  

Ange om:  

 X    Teman är utvecklade som begrepp 

        Citat presenteras sporadiskt 

 X    De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

 X    Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Resultatet blev att eleverna är som mest engagerad och intresserad i årskurs fem, då anser de att 

de själva är duktiga och kan ämnena. I högre årskurser avtar intresset särskilt för fysik och kemi. 

Höjdpunkterna för NO och teknik är experiment och laborationer.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X      Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X      Nej   



 
 

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja X      Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X       Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej X   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X       Nej   

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X       Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X       Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja  X      Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja X       Nej   

Finns risk för bias? 

Ja          Nej X   

Vilken slutsats drar författaren? 

Mer än hälften av eleverna i undersökningen är positiva till naturvetenskap och teknik, störst 

intresse finns för biologi. För ämnena kemi och fysik tappar eleverna intresset längre upp i 

åldrarna. Man bör ändra innehållet för att bibehålla intresset för t.ex. biologi genom att arbeta 

mer med kropp och hälsa och mindre med alger och mossor.  

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X      Nej   

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X      Nej   

Motivera:  

Ja den har ett bra innehåll och med denna kan vi besvara vår forskningsfråga och vårt syfte.   



 
 

Bilaga nr. 10 Kvalitetsgranskning: (Nilsson, 2012) 

Att se helheter i undervisningen 

A. Syftet med studien? 

Det handlar bland annat om att utveckla undervisningen men även om elevers och lärares 

förutsättningar. Fokus är att lyfta forskning som gynnar undervisningen i naturvetenskap men 

också att diskutera modeller och dokumenterad samt beprövad erfarenhet som har en mer 

allmän bäring på undervisningen. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 
Framgår ej. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja x  Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  
Ja  Nej X 

Var genomfördes undersökningen? 

Vet ej 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Nej. 

Vilken urvalsmetod användes?  
      Strategiskt urval 

      Snöbollsurval 

X   Teoretiskt urval 

      Annan, ange vilken: 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

Finns ej. 

Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja  Nej  Finns ej X 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja  Nej X 

Beskriv: 



 
 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 
Finns ej. 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

X   Annan, ange vilken: Ingen av dem 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja x  Nej  

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

    Teman är utvecklade som begrepp 

X  Citat presenteras sporadiskt 

     De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

     Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Då detta är en rapport finns det inget resultat.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja  Nej  Vet ej X 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja X  Nej  



 
 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja  Nej  Finns inget resultat X 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja  Nej X 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej X 

Vilken slutsats drar författaren? 
”Att se helheter i undervisningen” visar inte bara att naturvetenskapen måste ses ur ett 

helhetsperspektiv utan även att den NV-didaktiska forskningen behöver belysas ur flera olika 

perspektiv för att skapa en helhet i den värld den ska bidra till. 

Håller du med om slutsatserna? 
Ja X  Nej  

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 
Ja  Nej X 

Motivera: 

Det är en rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 11 Kvalitetsgranskning: (Persson, 2005) 

Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans 

tidigare årskurser: 

A. Syftet med studien? 
Syftet med artikeln är att beskriva lekens möjligheter och begränsningar för lärande i miljö.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Klassrumsobservationer och videoinspelningar av lärare och elever i klassen. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja X  Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja  Nej X 

Var genomfördes undersökningen? 

I utemiljö – miljöverkstad i kommunen. I en naturlig miljö för barnen.  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Nej. 

Vilken urvalsmetod användes?  

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Annan, ange vilken: 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

29 elever 9 till 11 år. 

Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja X  Nej  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Ja X  Nej  

Beskriv: 

Av författaren i en naturlig miljö för barnen. 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

Stimulated recall användes. Läraren som blev filmad fick efteråt se filmen och kommentera 

innehållet. Frågor ställdes även av författaren till läraren.  



 
 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

X   Video/ bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

      Annan, ange vilken:  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 
Ja X  Nej  

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

     Teman är utvecklade som begrepp 

X  Citat presenteras sporadiskt 

     De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

     Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Leken har stor betydelse för att skapa förståelse av olika grundläggande begrepp. I leken kan 

eleverna exempelvis skapa förståelse av vattnets kretslopp.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja X  Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X  Nej  

 

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 
Ja X  Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X  Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej  Vet ej X 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X  Nej  

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X  Nej  

 



 
 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X  Nej  

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja X   Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej X  

Finns risk för bias? 

Ja  Nej X  

Vilken slutsats drar författaren? 
Leken, för lärande i miljö, kan utgöra ett viktigt redskap. Det gäller främst att lära sig och förstå 

olika begrepp och sätta in dem i ett större sammanhang. Unga elever kan genom lekaktiviteter på ett 

naturligt sätt få grepp om såväl detaljer som helheter genom att sätta sig in i andra organismers 

situation. Minst lika viktigt är efterföljande reflektioner om hur begrepp kan uppfattas men också 

missförstås.  

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X  Nej  

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja X  Nej  

Motivering:  

Vi har valt att använda denna eftersom den fokuserar på vad och hur eleverna kan lära genom lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 12 Kvalitetsgranskning: (Sjøberg, 2000). 

 

Science and scientists: The SAS- study. Cross-cultural evidence and perspectives 

on pupils´ interest, experience and perceptions. Background, development and 

selected results: 

 

A. Syftet med studien? 

Syftet med SAS studien är att belysa några problem som kan vara viktiga vid en diskussion 

kring prioriteringar för naturvetenskapen. Ett annat syfte med studien är att skapa ett nätverk 

och kapacitet för att engagera kvinnliga forskare från utvecklingsländerna i undersökningen.   

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Intervjuer, enkäter.  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X          Nej  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja  X      Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

I både utvecklingsländer och rikare mer teknologiska länder på flera ställen.  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Uppges ej.  

Vilken urvalsmetod användes?  

       Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

  X  Teoretiskt urval 

       Annan, ange vilken:  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund)  

Varierade undersökningsgrupp. Barn i olika åldrar, både flickor och pojkar, yngre och lite äldre 

barn från både utvecklings och rikare mer teknologiska länder.  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja X      Nej  

C.  Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja X       Nej  



 
 

Beskriv: 

Det skedde på många olika platser och i olika länder runt om i världen. Det är forskaren som 

designat frågor, bestämt metod och hur de ska utföras men de är andra som hjälpt honom att 

översätta enkäter och intervjufrågor. Dessa har dock behållit samma format, innehåll och 

exempel även om dessa anses ovanliga för vissa deltagare.  

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

De har använt öppna frågor, gett exempel och föremål att välja mellan.  

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

X   Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

X   Video/ bandinspelning 

X   Skrivna texter eller teckningar   

      Annan, ange vilken:  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja X       Nej   

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

De har delat in svaren i kategorier där svaren från utvecklingsländerna är samlade som ett tema 

och svaren från rikare mer teknologiska länder som ett tema.  

Ange om:  

       Teman är utvecklade som begrepp 

       Citat presenteras sporadiskt 

 X   De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

 X   Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Resultaten visar att barn i utvecklingsländer har större intresse för naturvetenskap och har en 

positivare och bättre bild av vetenskapsmän än vad vi i rikare mer teknologiska länder har.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X      Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X      Nej   

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja X      Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X       Nej   



 
 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej X   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X       Nej   

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X       Nej   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X       Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja           Nej        Till viss del då man kan använda sig av resultatet för att skapa bättre 

inställning till NO i skolan.  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja           Nej X       

Finns risk för bias? 

Ja          Nej X   

Vilken slutsats drar författaren? 

Intresset för att lära sig saker är större i utvecklingsländer än i rika teknologiskt utvecklade 

länder. En förklaring till detta kan vara att i utv. I länder ses utbildning som ett privilegium som 

alla strävar efter medens elever i rikare länder ser skolan som en mödosam plikt som är 

påtvingat. Bilden av naturvetenskap är positivare bland barn i utvecklingsländer där 

vetenskapsmän är hjältar. I de rikare länderna har man en mer negativ bild av vetenskapsmän 

och de ses som galningar.  

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X      Nej   

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja         Nej X  

Motivera:  

Texten handlar inte om saker som är relevant för vår forskningsfråga eller vårt syfte. Den kan 

inte kopplas till vår studie.  

   

 



 
 

Bilaga nr. 13 Kvalitetsgranskning: (Skolverket, 2009) 

 Redovisning av vårt regeringsuppdrag om undervisning i naturvetenskap och teknik i 

tidiga åldrar: 

A. Syftet med studien? 

Analysera och föreslå insatser om hur undervisningen i naturkunskap och teknik kan stärkas i 

skolans tidigare åldrar.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Diskussioner med representanter från lärarutbildningar, kungliga vetenskapsakademien, kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademien, Naturvetenskap och Teknik för Alla 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja X    Nej 

 B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?(Inklusion- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja    Nej X 

 Var genomfördes undersökningen? 

Uppges ej.  

 Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Nej  

Vilken urvalsmetod användes? 

    Strategiskt urval 

    Snöbollsurval 

    Teoretiskt urval 

 X Annan, ange vilken, uppges ej.  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). 

Representanter från lärarutbildningar, kungliga vetenskapsakademien, kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademien, Naturvetenskap och Teknik för Alla 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  X  Nej 

 C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja        Nej    X 



 
 

Beskriv:  

Inget fältarbete finns 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

Framgår ej 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/ bandinspelning 

X   Skrivna texter eller teckningar 

X   Annan, ange vilken: diskussioner mellan forskare (tror jag) 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja Nej X 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

X  Teman är utvecklade som begrepp 

    Citat presenteras sporadiskt 

    De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

    Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X       Nej     

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X  Nej          

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet ? 

Ja X  Nej             

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X  Nej        

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja       Nej            vet ej X 



 
 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja X  Nej              

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja X  Nej              

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja X  Nej              

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja X  Nej              

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja     Nej X   

Finns risk för bias? 

Ja X  Nej              

Vilken slutsats drar författaren? 

För att stödja och utveckla undervisningen bör en väl utformad satsning på kompetensutveckling 

tillsammans med resurser för utveckling och undervisning ske. Särskilda insatser bör göras för att 

stärka skolledarnas kunskaper och tillgång till information. Ytterligare forskning krävs för att hålla 

hög kvalitet på undervisningen. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja X  Nej         

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja   Nej X           

 

Motivera:    

Detta är inte en vetenskaplig text, utan mer av en rapport. Dock hade den ett bra innehåll. Den 

kommer ej att inkluderas.  

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga nr. 14 Kvalitetsgranskning: (Tankesmedjan, Skolverket, 2010) 

 

Hur väcker och bibehåller vi intresset för NO och teknik?  

 

A. Syftet med studien? 

Saknas  

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Saknas 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja          Nej          (info saknas) 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja         Nej           (info saknas) 

Var genomfördes undersökningen? 

Saknas  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Saknas  

Vilken urvalsmetod användes?  

       Strategiskt urval 

       Snöbollsurval 

       Teoretiskt urval 

  X  Annan, ange vilken: uppges ej  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). 

Rapporten är anpassad för årskurserna i grundskolan.   

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja           Nej       (går ej att avgöra)  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja          Nej  

Beskriv: 

Det finns inget beskrivet fältarbete.  



 
 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Uppges ej 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

       Halvstrukturerade intervjuer 

       Fokusgrupper 

       Observationer 

       Video/ bandinspelning 

       Skrivna texter eller teckningar 

X    Annan, ange vilken: Tagit del av skriftliga dokument från skolan samt enkäter. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Ja          Nej X      

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Uppges ej, det är indelat i kapitel från rapporten.  

Ange om:  

X     Teman är utvecklade som begrepp 

        Citat presenteras sporadiskt 

        De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorier är beskrivna 

        Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Det finns mycket som de kommit fram till i varje kapitel kring hur man skapar relevant innehåll 

och kreativa arbetssätt, hur man kan arbeta med naturvetenskap i de tidigaste åldrarna osv. men 

då detta är en rapport är det inte inskrivet som ett resultat av någon forskning.  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja X      Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja X     Nej   

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja X      Nej   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja X       Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja          Nej X   



 
 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja         Nej X  

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja          Nej        Finns ingen forskningsfråga. 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja X       Nej   

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja  X      Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja          Nej X  

Finns risk för bias? 

Ja          Nej X    

Vilken slutsats drar författaren? 

Då det är en rapport och det inte baserats på någon forskning. Från författarnas sida uppges 

detta ej.  

Håller du med om slutsatserna? 

Ja           Nej   

Om nej, varför inte? 

Finns inga slutsatser.  

Ska artikeln inkluderas? 

Ja         Nej X  

Motivera:  

Det är en rapport vilket innebär att den ej får inkluderas. Den innehåller ej syfte, metod, resultat 

eller liknande som kan användas men innehållet i rapporten är mycket bra och intressant. 
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