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Representationer. 
Sammanfattning Detta är en litteraturstudie, vars syftet är att undersöka vilka 

undervisningsmetoder som kan påverka elevernas förståelse och 
studieresultat i naturvetenskap. De frågeställningar som det 
i denna litteraturstudie eftersökts svar på är följande: ”Vilka 
undervisningsmetoder används enligt forskning i  naturvetenskaplig 
undervisningen i den svenska grundskolan?” och ”Vilka 
undervisningsmetoder påverkar enligt forskning elevers studieresultat 
i den svenska grundskolan?”. 12 studier har analyserats, både svenska 
och internationella, som behandlar detta område. Studierna hittades i 
databaserna Eric, Diva och Academic Search Elite. De visade att 
laborationer är effektfulla för elevers förståelse i NO-ämnet, där det 
kan skapas diskussioner, frågor och tankar som är lärorika för 
eleverna. Andra studier som behandlats tar upp naturvetenskapliga 
läroböcker som undervisningsmaterial, NTA-projektet 
(Naturvetenskap och Teknik för Alla) som arbetar för skolutveckling i 
NO ämnet, men även digitala hjälpmedel som datorer och surfplattor. 
I resultatdelen behandlas internationella studier från Australien, vilka 
tog upp multimodala representationer och interaktiva skrivtavlor. 
Slutligen diskuteras och ställs några studier emot varandra. Dessa tas 
sedan upp i slutsatsen som är att lärare bör variera sina 
undervisningsmetoder för att så många elever som möjligt ska skapa 
förståelse för abstrakta begrepp och naturvetenskapliga fenomen. 
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Förord 
Vi intresserade oss från början för hur digitala verktyg i grundskolan används i NO-
undervisningen. Det visade sig då att det fanns för lite relevanta artiklar inom detta område, 
och inriktningen ändrades till vilka undervisningsmetoder som används i NO-ämnet. Vi kunde 
då dra nytta av de få artiklar som hittats, eftersom digitala verktyg kan fungera som 
hjälpmedel i undervisningen. Vi är två författare av denna litteraturstudie, och arbetet har 
fördelats jämlikt mellan oss båda. Sökandet efter artiklar gjordes tillsammans, sedan delades 
arbetet upp. Vi skrev olika delar och läste olika artiklar för att göra arbetet effektivt. Sedan 
läste vi varandras delar och utvecklade dessa tillsammans. Slutligen finslipades arbetet 
tillsammans, och vi läste in oss på alla artiklar.  
När vi sökte efter artiklar, fann vi även de senaste PISA- och TIMSS-resultaten.  De visade att 
svenska elevers studieresultat i ämnet NO har sjunkit när det kommer till årskurs 9. Vi 
funderade på varför Sverige ligger under medelvärdet för de länder som är medlemmar i 
OECD. Detta gjorde oss intresserade, och vi kände att kunskaper hos eleverna behöver stärkas 
redan i årskurs 4, för att det ska utgöra en bra grund inför årskurs 9. En annan aspekt, är att vi 
brinner för att skapa förståelse och nyfikenhet hos elever för ämnet NO. Detta eftersom att vi 
genom erfarenheter ute i verksamheten sett att naturvetenskap kan vara abstrakt att förstå, 
vilket även forskning pekar på. Vi har därför analyserat en rad studier som tar upp olika 
undervisningsmetoder. 
Vi vill slutligen tacka våra handledare: Ingrid Gyllenlager och Anders Jakobsson, som har 
stöttat oss i denna skrivprocess. Vi vill också tacka våra studiekamrater på högskolan i 
Halmstad för all respons som vi fått under skrivandets process. 
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1. Inledning 
 
Ämnet ”naturlära” introducerades i den svenska folkskolan under mitten av 1800-talet. 
Läroböckerna som undervisningen grundades på, inriktades mot olika avseenden 
innehållsmässigt. Dock blev böckerna mer sammanhängande när läromedelsgranskning 
infördes. Allt medan tiden gick, utvecklades undervisningen mer och mer. Ämnena biologi, 
kemi och fysik introducerades således i undervisningen under tidigt 1960-tal (Skolverket, 
2008). Detta medförde en undervisning vars innehåll skulle ligga nära eleverna, i form av 
hälsolära och hem- och fritidsliv, främst inom ämnena biologi och kemi. Vidare skulle 
undervisning om kemiska och fysikaliska fenomen, byggas på information och iakttagelser 
från elevernas egna undersökningar under denna tid. Skolverket (2008) belyser förändringar i 
dåtidens och samtidens naturorienterande undervisning, genom att dagens undervisning blivit 
mer individualiserad och problemlösande. Den naturvetenskapliga undervisningen inriktas 
idag å ena sidan, på problemlösning och att betona begrepp, eller å andra sidan att eleverna 
ska allmänbildas och lära sig fatta väl grundade beslut med hjälp av naturvetenskapliga 
kunskaper. 
 
Enligt Skolverket (2008) väljer undervisande lärare i naturvetenskap, att lägga fokus på olika 
saker i undervisningen. Det kan vara begreppsförståelse, frågeställningar, eller att skapa 
intresse för ämnet. De (ibid.) menar även att det går att spåra vad lärare har för mål med 
undervisningen, och vad lärarna ger eleverna möjlighet att lära. För att elever ska uppnå ett 
godkänt betyg i ämnena biologi, fysik och kemi, måste de bland annat utföra enkla 
undersökningar och dokumentationer. Vidare ska de även uppnå målet att föra enkla 
resonemang (Skolverket, 2011). Med tanke på att elever behöver utveckla olika färdigheter 
inom de naturorienterande ämnena, krävs på så vis varierande undervisningsmetoder. För att 
uppfylla målen krävs alltså både praktiska och teoretiska moment i klassrummet.  
 
De undervisningsmetoder lärare använder sig av i dagens NO-undervisning, skulle kunna ha 
effekt på elevers förståelse av naturvetenskap. Detta kan vidare leda till att det har effekt på 
elevernas studieresultat. Förhoppningen är att denna litteraturstudie ska belysa vilka 
undervisningsmetoder som har påverkan på eleverna och deras studieresultat. Ytterligare 
medges, att denna litteraturstudie kan bidra till att verksamma lärare stöttas i att få elever att 
utveckla förståelse för den naturvetenskapliga undervisningen. 
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2. Bakgrund 
 
Grundskoleelevers prestationer kommer i detta kapitel att redovisas genom två internationella 
mätningar som presenteras nedan. PISA-rapporten (Programme for International Student 
Assessment) är ett internationellt projekt av OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development). PISA mäter 15-åringars läsförståelse, matematiska och naturvetenskapliga 
kunskaper. En annan internationell rapport vi har tagit del av, är TIMSS-rapporten, Trends in 
International Mathematics and Science Study, (Skolverket, 2013). TIMSS mäter kunskaper i 
naturvetenskap och matematik bland elever i årskurs 4 och 8. Vidare presenteras tidigare 
forskning som gjorts inom ämnet naturvetenskapliga undervisningsmetoder. Som avslutning 
kommer kapitlet redovisa vilka nyckelord som studien grundats på. 
 
2.1 PISA-resultaten 
Den senaste mätningen utfördes 2012 och visade att medelvärdet på svenska niondeklassares 
prestationer ligger under det så kallade OECD-medelvärdet i samtliga ämnesområden 
(Skolverket, 2013). Detta betyder att Sverige ligger under medelvärdet för de länder som är 
medlemmar i OECD. När mätningen utfördes 2012, hamnade Sverige på plats 29 av totalt 34 
länder. Nedan förklaras vad PISA mäter för kunskaper och Sveriges elevers resultat på 
uppgifterna. 
 
Elevers resultat i PISA (Skolverket, 2013) redovisas ur tre kompetensdimensioner. Det 
svenska elever presterar bäst på, är uppgifter där de ska förklara naturvetenskapliga 
företeelser. En av de andra kompetensdimensionerna som värderats, är hur eleverna kan 
använda naturvetenskaplig fakta och argument. Kan de bristande kunskaperna bero på hur 
eleverna undervisats i ämnet? Då eleverna har svårigheter med ovanstående moment, kan det 
tyda på att det finns brister i hur undervisningen bedrivs.   
 
En kritisk aspekt som dock kan anföras till PISA, är att de inte mäter alla kunskaper i 
naturvetenskap. PISA syftar inte till att koppla sin undersökning till de deltagande ländernas 
läroplaner. Studien mäter elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp och teorier, och 
förståelse för naturvetenskapens karaktär och metoder.  
  
2.2 TIMSS-rapporten 
År 2011 påvisades ett positivt resultat i naturvetenskap bland svenska elever i årskurs 4. 
Resultatet var då över medelvärdet för OECD. Däremot visade sig samtidigt resultaten i 
årskurs 9 från PISA mätningen vara lägre än medelvärdet. Vi ställer oss frågan vad det är som 
gör att svenska fjärdeklassare ligger över OECD-snittet, medan niondeklassare ligger under 
det. Det finns anledning att fundera över vad som påverkar elevernas sänkta studieresultat i 
årskurs 9, men även vad som skiljer undervisningsmetoder åt i klass 4 och klass 9.  
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2.3 Elevers attityder och intresse för naturvetenskapliga ämnen 
Lindahl (2003) har i sin studie undersökt och analyserat elevers attityder och intresse för 
naturvetenskap. Hon (ibid.) menar att elevers intresse för kemi och fysik inom naturvetenskap 
sjunker i de högre skolåren. Resultaten från studien visar en förändring av elevers intresse för 
olika skolämnen genom skolåren. Det framgår att elevers intresse för fysik och kemi minskar 
efter årskurs 5. Eleverna i studien har fått rangordna skolämnena efter vilka de tycker är 
roligast, och ovanstående ämnen hamnar längst ner. En förklaring till detta är att eleverna inte 
anser sig vara särskilt duktiga i dessa ämnen. I studien framkommer det också att många 
elever betraktar naturvetenskapliga fenomen som ointressanta. Lindahl (2003) underströk att 
innehållet i undervisningen och hur det presenteras, inte upplevs som särskilt attraherande av 
eleverna. Elever i hennes studie ville hellre lära sig om exempelvis dinosaurier, eller rymden. 
En rimlig tolkning av Lindahls (2003) resultat är att det kan vara lärares 
undervisningsmetoder som påverkar elevers studieresultat. Detta med tanke på att eleverna i 
hennes (ibid.) studie påpekade att det är hur innehållet presenteras i undervisningen, som gör 
att deras intresse sjunker. Eleverna uppgav att de sammankopplar ämnet NO med experiment 
och dylikt, men även att det är för svårt då ämnet ofta tar upp abstrakta företeelser. 
Tidigare forskning inom området undervisningsmetoder, har bland annat tagit upp vilka olika 
undervisningsmetoder som kan påverka elevers intresse för de naturorienterande ämnena. 
Bjers och Hovius (2015) har i sitt examensarbete kommit fram till att en naturvetenskaplig 
undervisning i tidigare årskurser, får en betydande roll för elevernas framtida intresse för 
ämnet. Det framgår vidare att då lärare använder sig av ett innehåll som elever kan koppla till 
tidigare erfarenheter också kan öka elevernas intresse för ämnet, detta är något som även 
Lindahl (2003) kommit fram till. Bjers och Hovius (2015) menar vidare att när eleverna får 
undersöka och lösa problem, så skapas ett positivt intresse för de naturorienterande ämnena. 

2.4 Vad påverkar elevers studieresultat generellt? 
John Hattie är utbildningsforskaren som har gjort världens största forskningsöversikt ”Visible 
learning” (Hattie, 2008). Den behandlar faktorer som påverkar elevers studieresultat och 
prestationer. Forskningen syftar till att beräkna hur stora effekter olika faktorer ger på elevers 
prestationer i skolan. Han (ibid.) presenterar bland annat vilka faktorer som ger stor effekt på 
eleverna, detta är bland annat tidigare kunskaper och motivation. I studien presenteras att 
elevers tidigare erfarenheter och prestationer i skolan är betydelsefulla för framtiden. Vidare 
nämns det precis som Lindahl (2003), att elevers attityder och därigenom motivation för 
ämnet också har stor betydelse för prestationerna. Hattie (2008) menar att en positiv attityd 
kommer leda till engagemang och förbättrade prestationer i skolan, dock ska man inte låta sig 
luras av att alla elever som ser ut att vara engagerade och aktiva också är det. Påverkan från 
kamrater, är också något som kan ha stor effekt på elevers prestationer. Elevers klasskamrater 
kan påverka eleven, antingen positivt eller negativt genom sitt stöd och vänskap. Hattie 
(2008) menar trots detta, att det kan leda till ett bristande engagemang hos elevern. Faktorer 
som däremot inte har så stor effekt på elever studieprestationer, menar han (ibid.) kan vara 
elevernas personlighet, detta eftersom bland annat noggrannhet och envishet väger tyngre. 
Vidare är faktorer som inte har effekt på elevers prestationer, elevers kön eller kost. I en 
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svensk tolkning (Håkansson, 2011) av ”Visible learning” har Hattie själv intervjuats. Under 
intervjun (ibid.) svarar Hattie på vilka tips han kan ge till svenska politiker och skolledare 
som vill förbättra elevers studieresultat. Hattie menar då att man behöver bli bättre på att få 
lärarna att se hur de själva påverkar sin omgivning, det vill säga vem de har inflytande på och 
inte. Vidare menar han att det idag läggs för mycket fokus på betyg och bedömning, istället 
ska det ges återkoppling till eleverna, dock behövs det stöd i form av exempelvis nationella 
prov men att det största arbetet ska utgöras av elever och föräldrar i samverkan med läraren.  

2.5 Nyckelord 
Nedan visas en lista över valda nyckelord i denna litteraturstudie, med tillhörande definition. 
Denna lista gjordes för att tydliggöra nyckelordens betydelse.   
 

 Naturorienterande ämnen. Nedanstående definition beskriver uppslagsverket NE 
(Nationalencyklopedin): ”Naturorienterande ämnen, No-ämnen, en grupp 
orienteringsämnen i grundskolan innefattande biologi, kemi, och fysik.” 
Skolverket (2011) beskriver naturorienterande ämnen där biologi, fysik och kemi 
ingår. Vi valde därför att se teknik som ett enskilt ämne. Detta nyckelord benämns 
även som en förkortning; NO, men också som ordet naturvetenskap. Ordet har på 
engelska översättas till ”science”.  
 

 Undervisningsmetoder. Nedanstående definition beskriver uppslagsverket NE 
(Nationalencyklopedin): ”Undervisningsmetodik, metoder för undervisning i skola 
och annan utbildning samt ämne inom lärarutbildningen.” En annan definition av 
detta begrepp är Håkanssons (2011) svenska version av ”Synligt lärande” även kallad 
”Visible learning” som är en presentation av John Hatties studie (2008). Det framgår 
där att undervisningsmetoder är olika metoder som stöd för elevers lärande. Till detta 
ord är synonymerna ”arbetssätt” och ”undervisningsstrategier”. 
 

 NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla (Schoultz och Hultman, 2002). Det 
är ett projekt för lärare och elever i grundskolan som drivs i ett samarbete mellan 
kungliga vetenskapsakademien och kungliga ingenjörsakademin tillsammans med 
svenska kommuner och friskolor. Lärare får ta del av färdiga material som hör till NO-
undervisningen, där eleverna bland annat får arbeta med undersökningar och komma 
fram till förutbestämda svar och lösningar. 
 

 Representationer definieras av Tytler et. al (2006) som en blandning av olika ”språk” 
som man kan använda sig av i undervisningen. Det finns flera sätt att förklara och visa 
naturvetenskapliga processer. Olika representationer kan vara exempelvis muntliga, 
illustrerade och fysiska. Waldrip et. al (2010) beskriver vidare att man även kan 
använda sig av diagram som representation för att öka elevers förståelse. Ordet har på 
engelska översatts till ”representations”. 
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2.6 Problemområde 
Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga vilka undervisningsmetoder som är vanligast 
i svenska grundskolor, men även i andra länder. Detta eftersom det finns anledning att anta att 
lärares undervisningsmetoder kan påverka elevers prestationer och studieresultat. Genom att 
utvärdera olika undervisningsmetoder, kan det skapas kunskap för lärare om vilka arbetssätt 
som elever kan utveckla förståelse för ämnet naturvetenskap. Det finns således argument som 
talar för att undervisningen i naturvetenskap behöver förändras för att elevers kunskaper i 
ämnet ska förbättras. En möjlighet till detta är att lärare kan stärka elevers kunskaper i årskurs 
4-6 för att skapa en bra grund för högstadiet, där det visats på låga resultat. Förhoppningen 
med denna studie är därför att kartlägga hur undervisningen samverkar med elevernas 
prestationer i ämnet naturvetenskap.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie, är att kartlägga vad forskningen säger om pedagogers 
undervisningsmetoder i naturorienterande ämnen. Detta för att se vilka strategier som kan 
vara effektiva för att höja elevers resultat i de naturorienterande ämnena. De frågor som det 
eftersökts svar på i aktuell forskning är följande: 
 

 Vilka undervisningsmetoder används enligt forskning i naturvetenskaplig 
undervisning i den svenska grundskolan?  

 Vilka undervisningsmetoder påverkar enligt forskning elevers studieresultat i den 
svenska grundskolan? 
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4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som tillämpats för att göra denna litteraturstudie. 
Inledningsvis presenteras hur insamlig av data har skett och i vilka databaser som studierna 
kommer ifrån. Vidare presenteras vilka sökningar och avgränsningar som gjorts. 
Avslutningsvis presenteras hur bearbetning av data har genomförts. 
 
4.1 Insamling av data 
Syftet med denna litteraturstudie är som det tidigare nämnts att kartlägga vad forskningen 
säger om pedagogers undervisningsmetoder i naturorienterande ämnen. Nyckelorden blev 
därav: ”undervisningsmetoder” och ”naturorienterande ämnen”. ”Booleska operatorer” är den 
sökstrategi som använts i litteratursökningen. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
(2013) beskriver att man i en litteraturstudie använder sig av en fritextsökning när man söker, 
vilken man kombinerar med de booleska operatorerna ”AND”, ”OR”, eller ”NOT.” Detta 
innebär att man kopplar samman de sökord man skriver i fritextsökningen, med hjälp av dessa 
operatorer. Enbart den booleska operatören ”AND” har tillämpats i sökningarna, eftersom 
detta gav tillräckligt med relevanta artiklar. För att sortera ut relevanta artiklar lästes 
träffarnas sammanfattningar (abstracts) som var under 100 träffar. Detta bildade underlag för 
att därefter kunna ta ställning till vilka artiklar som skulle kunna vara betydande för studien.  
 
4.2 DiVA 
Sökningen inleddes med att en fritextsökning gjordes i databasen DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) med orden ”Undervisningsmetoder AND naturorienterande ämnen”. 
Sökningen gav två träffar, ingen som var relevant för studien. För att få fram fler träffar, 
användes liknande synonymer. Orden ändrades då till ”undervisningsstrategier” och 
”naturorienterande ämnen”. En träff föll då ut som inte heller var relevant. Vidare användes 
orden: ”arbetssätt AND naturvetenskap”. Detta gav 335 resultat, vilket är för många för att det 
skulle vara överkomligt att läsa igenom alla sammanfattningar. För att smalna av sökningen, 
gjordes en avancerad sökning i forskningspublikationer. Där avgränsades den till krav på 
dokument som endast hade fulltext i databasen. Detta gav 18 träffar, varav två av relevans. 
Sökningen fortsatte och orden ändrades till ”elever AND naturvetenskap”. Detta för att hitta 
resultat som handlade om hur eleverna påverkas av arbetssätt i naturvetenskapen. Sökningen 
gav 57 träffar, varav två var relevanta för studien. 
 
4.3 Academic Search Elite & ERIC 
I databasen Academic Search Elite gjordes nya sökningar med orden ”science support AND 
primary school AND education”. Det gav 37 träffar, varav en är presenterad i resultatdelen. 
Sökningen fortsatte i ASE (Academic Search Elite) med ändring av nyckelorden. Sökningen 
inriktades istället till att titta på representationer inom naturvetenskapen, för att tilldelas 
artiklar om just denna undervisningsmetod. Sökorden blev då i stället:: ”representations AND 
primary science”. Endast en artikel av 47 stycken var av relevans. Sökmotorn ERIC var den 
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sista utvalda databasen. Där eftersöktes nyckelorden: ”apps AND learning AND science”. 
Sökningen gav då 50 träffar, varav en som det fördjupades i. Denna artikel var Lennex och 
Bodenlos (2014), vilken presenteras i resultatet. 
 
4.4 Övriga sökningar 
Eftersom sökningar i databaserna inte gav tillräckligt med relevanta artiklar, gjordes en ny 
sökning på nyckelorden ”undervisningsmetoder i no” på sökmotorn Google. Detta gjordes för 
att få en sökning där andra relevanta databaser eventuellt kunde finnas att utgå ifrån. I ett 
resultat av sökningen så löd titeln såhär: ”Aktuella svenska avhandlingar i NO”, vilken kom 
från hemsidan Skolverket. I artikeln presenterades vidare aktuella avhandlingar som lagts 
fram i Sverige, men även länkar till texterna. 6 träffar framkom då, varav 2 av relevans. Den 
första artikeln är skriven av Nilsson (2010) och används i resultatdelen. Den andra är skriven 
av Clas Olander och heter ”Towards an interlanguage of biological evolution: Exploring 
students´ talk and writing as an arena for sense-making” (Olander, 2010). Olanders artikel 
används inte i resultatdelen. Artikelns referenslista användes istället och där fanns det en 
artikel skriven av en annan författare vid namn Frank Bach (2001), vars doktorsavhandling 
behandlas i resultatdelen. 
NTA-projektet är betydande för studien då detta är en typ av undervisningsmetod. Därför 
valde vi att använda detta ord som en synonym till undervisningsmetoder. Sökningar gjordes 
på ”NTA projekt lärande” på sökmotorn Google. Där visades en hemsida 
(www.ntaskolutveckling.se). På hemsidan fanns en flik vid namn ”Om NTA”. Klickade man 
på den hittades en underrubrik; ”rapporter och utvärderingar”. Därför valdes det att söka i 
listan på rapporter. Där fanns Schoultz & Hultmans (2002) forskningsrapport som vidare finns 
med i resultatdelen. 
Ett problem under sökningarna var att söka på nyckelord som gav relevanta artiklar. 
Synonymer användes för att bredda sökningen. Överlag föll många träffar ut, dock var det 
svårt att hitta artiklar som var relevanta för studien. Därför gjordes flera sökningar med olika 
synonymer till nyckelorden. 
 
4.5 Bearbetning av data 
När data bearbetades var utgångspunkten att läsa igenom alla hittade artiklar för studien. Det 
gjordes sedan en enkel sammanfattning av alla studier. Detta genom att skriva in dem i ett 
dokument där följande innefattades: titel, namn på författarna, sammanfattning, syfte, 
frågeställningar, metod och resultat. Detta gjordes för att få en snabb översikt om vad artikeln 
behandlade. Därefter avgränsades det till två huvudkategorier; ” undervisningsmetoder i det 
naturvetenskapliga klassrummet” och ” undervisningsmetoder med positivt utfall i 
studieresultaten”. De två huvudkategorierna bildades utifrån studiens två frågeställningar för 
att säkerställa att artiklarna besvarade dessa.  
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Nästa steg i bearbetningsprocessen, var att analysera artiklarna var för sig. Eriksson Barajas et 
al. (2013) beskriver att man bör värdera sina artiklars kvalitet för att höja trovärdigheten på 
sin litteraturstudie. De menar därav att det inte finns någon exakt mall att gå efter. Det 
rekommenderas att man bör titta på studiens syfte, frågeställningar, design, urval, 
mätinstrument, analys och tolkning. Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar vidare att man 
bör ta hänsyn till studiens publiceringsår. I denna studie har hänsyn tagits till dessa steg redan 
när sammanfattningarna gjordes, även när artiklarna djupgående analyserades var för sig. De 
(ibid.) beskriver att man i en litteraturstudie kan utgå från en bedömningsmall i sin värdering 
av kvalitén av relevanta studier. Granskningen av kvalitén av de utvalda artiklarna har utgått 
från bedömningsmallen för kvalitativa artiklar som finns i Eriksson Barajas et al. (2013). 
Detta gjordes för att säkerställa att studierna var relevanta och trovärdiga. 
 
Artiklarna som hittades placerades vidare in i underrubriker till två huvudkategorier. Dessa 
underrubriker är: ”Läromedel i den naturvetenskapliga undervisningen”, ”Datorspel i 
undervisningen”, ”Laborationer som undervisningsmetod”, ”Digitala verktyg som 
undervisningsmetod” och ”Att förbättra elevers studieresultat”. Dessa rubriker utgår från vad 
varje rubrik behandlar. Detta gjordes för att skilja på de olika artiklarna, och därmed göra det 
lättare för läsaren att tolka resultatet. I resultatdelen är det artiklarnas resultat som har 
analyserats. Studierna som behandlade samma huvudkategori jämfördes i denna studie, och 
ställdes till och mot varandra för att få fram ett resultat. 

5. Resultat 
I detta kapitel behandlas 12 studier vilka analyserats utifrån denna litteraturstudies syfte och 
frågeställningar. Detta har gjorts utifrån den mån som aktuell forskning kan ge svar på. Till att 
börja med, presenteras en rad studier som utgår från svenska klassrum. Därefter presenteras 
studier som gjorts i australiensiska skolor. Detta eftersom Australien är ett av de länder som 
har bäst studieresultat och ligger över medelvärdet för OECD (Skolverket, 2012). 
Avslutningsvis behandlas forskning som tar upp vilka undervisningsmetoder som påverkat 
elevers studieresultat. 
 
5.1 Undervisningsmetoder i NO-undervisningen 
Nedan beskrivs några undervisningsmetoder som kan användas i den naturvetenskapliga 
undervisningen. Till att börja med kommer den första frågeställningen i denna studie 
behandlas, vilken handlar om att undersöka vilka undervisningsmetoder som används i 
naturvetenskaplig undervisning i grundskolan. Vidare behandlas den andra frågeställningen, 
som handlar om vilka undervisningsmetoder som påverkar elevers studieresultat. Metoderna 
som presenteras är NTA-projektet, läromedel och datorspel, men även laborationer som 
undervisningsmetod. Vidare kommer några studier från Australien att presenteras, vilka tar 
upp begreppet ”representationer”. 
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5.1.1 NTA-projektet 
Enligt Schoultz och Hultman (2002) som gjort en utvärdering av NTA-projektet, så står NTA 
för ”Naturvetenskap och Teknik för Alla”. Det är ett projekt som påbörjades 1997. Projektet 
drivs med kungliga vetenskapsakademin och kungliga ingenjörsakademin, detta i samarbete 
med svenska kommuner och friskolor. Syftet med projektet är att stimulera elevers och lärares 
intresse för naturvetenskap och teknik, men även att öka allmänbildningen. Författarna (ibid.) 
beskriver viktiga aspekter med detta projekt. En viktig aspekt med projektet är att väcka 
intresse för att experimentera och argumentera hos eleverna. Lärarna som deltar i projektet, 
ges samtidigt utbildning i stimulera eleven för lärande. De (ibid.) menade även att projektet 
utgår från att lärare delges färdigt arbetsmaterial i form av NTA-lådor, vilka innehåller olika 
arbetsteman för undervisningen. Shoultz och Hultman (2002) menar således att detta innebär 
att lärarnas kompetensutveckling är av yttersta vikt för att arbetet ska fungera. 
 
Ekborg och Lindahl (2007) är kritiska till detta projekt, och menar att det kan bli enformigt att 
arbeta med NTA. De (ibid.) antyder att arbetsmaterialet är för styrt, men även att projektet 
syftar till att eleverna ska komma fram till förutbestämda lösningar. Därav är det av stor 
betydelse att läraren skapar variation till uppgifterna. Projektet hade enligt dem (ibid.) istället 
kunnat innehålla mer öppna uppgifter som hade kunnat visa på problemlösning som 
konstruktionsövningar. Ekborg och Lindahl (2007) betonar att uppgifterna måste kunna visa 
på elevernas aktiva kunskapssökande och kritiskt granskande av information. Lärare som har 
arbetat med projektet har både uttryckt att NTA kan bidra till en pedagogisk utveckling, men 
även ställt sig kritiska till projektet (ibid.). Schoultz & Hultman (2002) menar vidare att det 
kan bli svårt för eleverna att formulera egna frågor till ett redan förutbestämt material. De 
(ibid.) ger förslag på att eleverna istället hade kunnat fortsätta på ett givet tema genom att 
konstruera egna undersökningar som de hade formulerat öppna frågeställningar till.   
 
Johansson (2012) har i sin avhandling intervjuat lärare angående deras mål och syften med 
undersökande arbetssätt i undervisningen. Hon (ibid.) har även utvecklat verktyg som lärare 
kan använda sig av för att stötta elever. Johansson (2012) påpekar betydelsen av att eleverna 
ska vara delaktiga i att formulera frågeställningar och planera undersökningar tillsammans 
med läraren. Detta styrker Schoultz och Hultman (2002), då de tar upp elevers och lärares 
interagerande med varandra. Lärare behöver även komplettera arbetet med NTA genom att 
diskutera och utvärdera med eleverna. Samtidigt ses en potential för utveckling av NTA 
projektet, då Shoultz och Hultman (2002) ifrågasätter hur interaktioner mellan elever och 
lärare kan utvecklas så att fler inlärningsmöjligheter sker för eleverna. Den ryska psykologen 
Lev Vygotskij, myntade teorin om ”The Zone of Proximal Development”. Denna teori tar upp 
betydelsen av elevers interagerande med lärare och elever (Vygotskij, 1978). Med detta 
menas att samspelet mellan elev och lärare är betydelsefullt för att eleven ska utvecklas 
kunskapsmässigt. Vad gäller koppling till naturvetenskaplig undervisning, ger Johansson 
(2012) exempel på vad lärare kan lyfta fram under diskussioner i klassrummet. Hon (ibid.) 
uttrycker att diskussionerna istället hade kunnat inriktas till att lyfta fram närliggande och 
övergripande syften med undervisningen, men även att framhäva elevernas användande av ett 
naturvetenskapligt språk. 
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5.1.2 Läroböcker 
Läroböcker är ett verktyg som ofta används i naturvetenskaplig undervisning.  
Hedrén och Jidesjö (2010) undersökte i sin forskningsrapport tre olika läroböcker i ämnet 
fysik som var anpassade för grundskolans senare år. Böckerna var från 2006, 2007 och 2009. 
Detta gjordes utifrån en innehållsanalys och en bildanalys. I innehållsanalysen framkom det 
att läroböckernas innehåll inte var stringent med den dåvarande läroplanens kunskapskrav 
(LPO 94), alltså att läroböckerna behandlade inte de kunskapskrav i NO som finns i 
läroplanen. Hedrén och Jidesjö (2010) belyser även att läromedlen ofta var skrivna från ett 
historiskt perspektiv med årtal och upptäckter. Sällan gjordes kopplingar till samhällets 
utveckling.  
 
I Hedréns och Jidesjös (2010) bildanalys visar resultaten att det ofta saknas bilder som är 
relaterade till vardagsliv, frågor kring samhället och vetenskapliga företeelser. Bach (2001) 
gjorde också en minigranskning av fyra läromedel i fysik inom ämnet optik. Dessa läromedel 
var äldre och utgavs alla under 90-talet. Till skillnad från Hedrén och Jidesjö (2010) såg Bach 
(2001) att läromedlen oftast benämnde teorier och modeller inom optik med hjälp av 
vardagsnära texter och bilder. De verklighetsnära bilderna var ett sätt att försöka förenkla 
förståelsen hos eleven. Bach (2001) problematiserar detta då det ofta blir svårt för eleverna att 
skilja på de verklighetsnära bilderna jämfört med hur teorierna faktiskt är.  
 
5.1.3 Laborationer och experiment 
Laborativ undervisning är vanligt förekommande i det naturvetenskapliga klassrummet. 
Denna undervisningsmetod innebär att elever utför praktiska experiment inom ämnena fysik, 
kemi och biologi. Det är något som Högström redogör för i sin doktorsavhandling. Högström 
(2009) intervjuade högstadielärare angående deras mål och syften med laborativ undervisning. 
Han (ibid.) menar att kunskap om naturen genom tiderna har producerats med hjälp av 
experiment, vidare att laborationer ses som en naturlig del i naturvetenskaplig undervisning. 
Dessutom tas laborationer oftast emot positivt av elever, då dem kan hjälpa till att illustrera 
olika fenomen och väcka elevers nyfikenhet. Vid Högströms (2009) intervjuer, så beskrev 
flera lärare att de upplevde svårigheter med att få elever till att utveckla förståelse för 
abstrakta naturvetenskapliga begrepp. Ändå framkom det i Högströms (2009) observationer, 
att det istället för abstrakta begrepp läggs fokus på att läraren förklarar instruktioner och 
tillvägagångssätt med laborationerna. 
 
Gunnarssons (2008) har liksom Högström (2009) också inriktat sin doktorsavhandling mot 
laborationer i grundskolan. Hon observerade laborativa lektionstillfällen i årskurs 7, och 
gjorde även intervjuer med undervisande lärare. Ett samband med Gunnarssons (2008) 
observationer hittades i Högströms (2009) studie. Sambandet är att det i bådas resultat 
framgick att det läggs för stort fokus på tillvägagångssätt och instruktioner med laborationer, 
vilket Högström (2009) uppgav. Gunnarssons (2008) resultat visar att eleverna koncentrerade 
sig på att laborationen blev korrekt utförd. Det framkom vidare i Gunnarssons (2008) studie 
att eleverna inte kände till namnen på naturvetenskapliga artefakter, som till exempel föremål 
i elektriska kopplingsscheman. Detta skapade hinder i undervisningen eftersom eleverna 
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fokuserade på fel saker. Högström (2009) visar i sin studie att flera av de intervjuade lärarna 
upplevde svårigheter med att få eleverna att utveckla förståelse för naturvetenskapliga 
begrepp. Genom elevintervuer, framgick det även att eleverna upplevde begrepp som mindre 
viktiga att lära sig. Många elever hade istället åsikter om att det var viktigt att ta hänsyn till 
risker som uppkom med de olika experimenten under lektionerna (Högström, 2009).  
 
5.2 Multi-modala representationer 
Två studier från Australien undersöktes, vilka tog upp begreppet representationer. Tytler, 
Peterson och Prain (2006) har i sin vetenskapliga artikel analyserat hur elever i årskurs 5 
upplever partikelrepresentationer om avdunstning. De (ibid.) förklarar representationer som 
en mix av olika ”språk”. Med detta menas flera sätt att förklara och visa naturvetenskapliga 
processer och koncept. Genom att använda sig av muntliga (diskussioner), illustrerande (rita 
bilder) och fysiska former (gester) av representationer, kan eleverna öka sin förståelse av 
naturvetenskapliga fenomen. Detta skulle exempelvis kunna handla om avdunstning. Tytler 
et. al (2006) betonar betydelsen av att eleverna får tolka och konstruera texter genom att 
hämta kunskap från grafer, diagram och naturvetenskapliga rapporter. Vidare att användandet 
av olika representationer i NO-undervisningen kräver att läraren fokuserar på kognitiva 
faktorer. Waldrip, Prain och Carolan (2010) som i sin vetenskapliga artikel identifierat 
svårigheter i naturvetenskaplig undervisning menade att en annan representation skulle kunna 
vara diagram. Som exempel ges att man genom att konstruera ett diagram, lättare kan förstå 
och beskriva ljusets reflektion.  
 
Waldrip et al. (2010) betonar vidare att den undervisande läraren måste verka som en 
stöttepelare som ska kunna resonera tillsammans med eleverna. Tytler et al. (2006) påpekar 
samtidigt att representationer kan fungera som stöttande hjälpmedel i undervisningen. Han 
(ibid.) beskriver en undersökning, där syftet var att engagera elever via olika representationer 
som handlade om avdunstning. Läraren kunde se vad eleverna hade lärt sig, genom att de fick 
representera sina kunskaper om avdunstning både visuellt (genom bilder), verbalt (muntligt 
förklarande) och gestikulerat (med hjälp av gester). Eleverna kunde visa upp kunskaper om 
vattenmolekylära processer genom dessa olika representationer. De visade på ökad förståelse 
när de exempelvis kunde förklara hur alkohol och vatten existerar i luft (Tytler et al. 2006). 
En representation utgjordes av en molekylär modell av vatten (H20). Denna representation 
kunde även vara till stöd för att eleverna skulle utveckla förståelse om vattnets kretslopp, men 
även då eleverna skapade nya lärdomar om avdunstning. Förutom att representationer kan ge 
ökad försåelse för eleverna, menar Tytler et. al (2006) slutligen att lärare behöver klargöra 
syftet vid införandet av nya representationer, men även att de behöver ge eleverna utmaningar 
där de får demonstrera och visa upp vad de har lärt sig. 
 
5.3 Undervisningsmetoder som påverkar elever  
Nedan beskrivs vilka undervisningsmetoder som enligt forskning har haft påverkan på elevers 
studieresultat. Av forskning kunde det avläsas, att några metoder som ger detta bland annat är 
digitala verktyg så som appar, datorspel och interaktiva tavlor. Avslutningsvis kommer en 
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forskning presenteras som tar upp en lärarhandledning innehållande fyra olika perspektiv, 
men även forskning som tar upp för- och eftertester av olika metoder.   
 
5.3.1 Digitala verktyg 
Nilsson (2010) gjorde en litteraturstudie över empiriska studier av datorspel. Hon (ibid.) kom 
fram till att i 16 av 19 studier som undersöktes, hade datorspel en positiv påverkan på elevers 
lärande. Eleverna som spelade datorspel i naturundervisningen fick bättre resultat på tester än 
elever som inte spelade, detta visade 7 av hennes studier.  
 
Ett verktyg som skulle kunna användas för att skapa ökad förståelse hos eleverna är datorspel. 
Nilsson (2010) gjorde i sin doktorsavhandling fem delstudier. I en utav delstudierna 
observerade hon elever på högstadiet som spelade datorspelet Sim City 4. Datorspelandet gick 
ut på att bygga simulation av en stad för hållbar utveckling och lösa naturvetenskapliga 
problem i denna simulerade stad. Hon (ibid.) dokumenterade även elevers diskussioner kring 
sina handlingar i spelet. Nilssons (2010) syfte till användandet av datorspel i sin 
undersökning, var att de ligger nära tillhands för eleverna. Resultatet visar att datorspelande 
med koppling till de naturvetenskapliga ämnena kan bidra till lärande för elever. Eleverna fick 
visa prov på sina naturvetenskapliga kunskaper, när de skulle finna lösningar på olika 
miljöproblem i sin byggnation av en hållbar stad i datorspelet Sim City 4. Eleverna använde 
sig av vetenskapliga begrepp och teorier för att förklara hur de byggt upp staden. Nilsson 
(2010) menar att eleverna använt sig av olika strategier i sitt spelande som visat på deras 
kunskaper inom naturvetenskap. Exempelvis att de valde en viss strömförsörjning att använda 
sig av i spelet. I datorspelet som eleverna i studien använde sig byggde de en simulerad 
verklig stad som innehöll en rad olika miljöproblem. Genom att eleverna får använda sig av 
verklighetsbaserade miljöproblem under datorspelets gång, kan detta öka inlärningen (ibid.). 
Detta ställs i relation till Hedrén och Jidesjö (2010), som till skillnad från denna studie visade 
på att det var brist på verklighetsnära förklaringar och bilder i sin analys av olika läromedel. 
 
Lennex och Bodenlos (2014) gjorde en liknande studie som handlar om digitala verktyg. De 
(ibid.) observerade elever när de använde sig av olika appar, vilka har ett pedagogiskt syfte till 
naturvetenskapen som undervisningsämne. De (ibid.) undersökte vidare om apparna kunde 
öka förståelsen hos eleverna i områdena el och ljus. Eleverna som deltog i studien fick arbeta i 
laborationsstationer och med appar. I studien framgår det att eleverna gjorde för- och 
eftertester som innehöll frågeställningar om kopplingar och elektricitet. Detta innebar att 
eleverna gjorde ett test före undervisningsmetoden tillämpades, och ett test efter att den hade 
tillämpats. Resultatet visar att eleverna hade betydligt bättre resultat på sina efter-tester. 14  av 
45 elever förbättrade sitt resultat på sista eftertester.  
 
Murcia (2010) beskriver i sin vetenskapliga artikel hur elever i Australien använder 
naturvetenskap via en interaktiv white board tavla. Resultatet visar på att det går att lära ut via 
multimodala representationer, som man kan göra via denna tavla. Hon (ibid.) beskriver 
multimodala representationer med hjälp av Prain och Waldrip (2006), och menar att genom 
olika representationer kan eleverna resonera vetenskapligt. I sin studie presenterar Murcia 
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(2010) att man som lärare kan göra olika representationer med en interaktiv White board 
tavla. Läraren kan producera tabeller, teckningar och skriva text med hjälp av detta verktyg. 
Hon (ibid.) menar att man kan kombinera den interaktiva white board tavlan med multimedia. 
Hon visar exempel på att man kan kombinera bilder och text för att underlätta förståelsen hos 
eleverna för ett visst ämne. Hon visar också att man kan spela upp videor, och sedan pausa 
dem för att diskutera dem. Detta kan man göra när man som lärare presenterar olika 
ämnesområden.  
 
5.3.2 Lärarhandledning 
Bach (2001) gjorde i sin avhandling en studie där han undersökte läroböcker från 1993-2000. 
Vidare utvecklade han en lärarhandledning, som också testades i skolan. Lärarhandledningen 
hade som syfte att utveckla ett förhållningssätt till elevernas föreställningsvärld inom ämnet 
optik. Lärarhandledningen utgick från en undervisningsfilosofi genom fyra perspektiv. Dessa 
perspektiv benämns som elevperspektivet, samhällsperspektivet, innehållsperspektivet och 
”Nature of Science”. Bach (2001) har i elevperspektivet utgått från att titta på forskning kring 
elevers lärande och svårigheter, och därför anpassat undervisningen efter detta. Genom 
samhällsperspektivet menar han (ibid.) att man försöker införa de mål som finns i läroplanen i 
praktiken. Innehållsperspektivet innebär vidare att man som lärare bör se över sitt 
ämneskunnande, för att innehållet i undervisningen ska förbättras. Perspektivet som kallas 
”Nature of Science” innebär att man som lärare först bör fundera över naturvetenskapliga 
teorier och modeller, och sedan fundera över vardagliga samband med detta. Detta för att göra 
skillnad på vardagstänkandet och det vetenskapliga tänkandet för att skapa förståelse för 
relationen mellan teori och modell.  
 
Bach (2001) gjorde likt Lennex och Bodenlos (2014), för- och efter tester på elevers 
studieresultat. Han (ibid.) lät eleverna göra ett förtest inom ämnesområdet optik, och lät sedan 
läraren undervisa efter hans lärarhandledning. Detta gjordes i 6 månader som sedan avslutades 
med ett uppföljande efter-test. I resultatet framgår det att flertalet elever nådde bättre 
studieresultat efter lärarhandledningen. Andelen godkända svar på för-testerna var 24.4 %. 
Detta medan andelen godkända svar på efter-testen var 45.2 %. Med denna ökning, menar 
Bach (2001) att nästan hälften av eleverna i hans experimentgrupper svarade på ett 
naturvetenskapligt sätt i eftertesterna. Detta efter att de lärarna undervisat med hjälp av hans 
lärarhandledning.  

6. Diskussion 
I detta kapitel presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen 
fokuserar på metodvalet i denna litteraturstudie. Där följer en kritisk granskning av styrkor 
och svagheter med studiens upplägg och metod. I resultatdiskussionen följer vidare en 
diskussion om studiens resultat ställd mot syfte och frågeställningar.  
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6.1 Metoddiskussion 
Sökorden som valdes anses vara relevanta, eftersom 12 studier föll ut och dessa har använts. 
Det har inte enbart gjorts sökningar i databaser som Diva och Academic Search Elite, utan 
även manuella sökningar i form av att söka i referenslistor i vetenskapliga texter. Detta 
beskriver Eriksson Barajas Et al. (2013) som vanligast att göra. Genom att använda denna 
sökstrategi, har sökningen också breddats. Bryman (2011) beskriver att man kan använda sig 
av fullständighet för att validera sin studie. Detta innebär att man använder sig av både 
kvantitativa och kvalitativa data i sin studie, vilket denna studie grundar sig på. 
 
Flera av studierna hade internationellt ursprung, vilket både kan ses som en fördel och en 
nackdel. Fördelarna var att det genom en återkoppling till inledningen och bakgrunden kunde 
kopplas till de internationella mätningar, men även de kunde kopplas till resultatet. Studierna 
kunde vidare kopplas till frågeställningarna. Nackdelen är att man kan tänka sig att det är 
svårt att generalisera dessa resultat till svenska elevers resultat. De internationella resultaten 
sågs mer som en jämförelse och förslag till undervisningsmetoder i Sverige. Några av 
studierna som framgår i resultatdelen är granskade läromedel genom den äldre läroplanen 
(Bach, 2001; Hedrén & Jidesjö, 2010). Detta är något kritiskt, därför att den föregående 
läroplanen (Skolverket, 1994) skiljer sig med den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) 
med 17 år. Därför hade det kunnat kompletteras med att undersöka om det finns studier som 
behandlar läromedel från den nuvarande läroplanen.  
 
Hur bearbetningen av artiklarna är utförd är lätt att följa. Detta eftersom artiklarna är kodade, 
och sedan indelade i huvudkategorier, samt underkategorier. Eriksson Barajas et al. (2013) 
beskriver detta som en del av analysmetoden. Artiklarna är därför analyserade på ett 
systematiskt och korrekt sätt. Eftersom huvudkategorierna i bearbetningen av artiklarna är 
kopplade till frågeställningarna, håller studien en stringens. Slutligen var det endast en utav de 
booleska operatörerna (AND) som användes i denna litteraturstudie. Sökningarna hade kunnat 
utökas genom att även ordet ”OR” hade kunnat användas för att få fram fler träffar.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
I resultatdelen ingår 12 studier där både vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar togs 
upp för att göra studien mer tillförlitlig. I detta kapitel följer således en jämförelse med 
tidigare forskning och internationella studier. Sedan diskuteras studier vars inriktning var på 
vilka olika undervisningsmetoder som används i naturvetenskaplig undervisning. Vidare 
diskuteras studier som tog upp vilka undervisningsmetoder som har påverkan på elever.  
 
6.2.1 Undervisningsmetoder i NO-undervisningen 
Bjers & Hovius (2015) har tidigare forskat om undervisningsmetoder i tidigare årskurser. De 
kom fram till att intresset hos eleverna ökar när de fått undersöka och lösa problem. I 
resultatdelen för denna litteraturstudie behandlas Högströms (2009) och Gunnarssons (2008) 
studier, vilka visade att en laborativ undervisning kan skapa förståelse, men även att en sådan 
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undervisning tas emot positivt av eleverna och ökar deras intresse för ämnet. Bjers och 
Hovius (2015) menar att elever i arbetet med experiment får diskutera, undersöka och lösa 
problem som uppstår. Det framgår också att eleverna ökar intresset för de naturvetenskapliga 
ämnena. I bakgrunden delgavs Hatties (2008) olika faktorer som kan ha påverkan på elevers 
studieresultat. Ett samband med studierna som nämndes ovan, är att Hattie (2008) i sin 
forskning fått fram att positiva attityder hos eleverna också ger förbättrade prestationer och 
skapar engagemang. Elever lär sig olika och på olika sätt, vilket gör att man måste variera 
sina undervisningsmetoder som lärare. Laborationer kan således vara lärorika och tydliggöra 
viktiga naturvetenskapliga begrepp, men det behöver inte vara så för varje elev. Genom att 
använda sig av olika representationer i undervisningen, så som bland annat Tytler et. al (2006) 
beskrev, kan man nå ut till flera elever.  
 
Högström (2009) menar att laborationer kan hjälpa till att illustrera naturvetenskapliga 
fenomen, men tar även upp en nackdel med att arbeta med laborationer. Nackdelen är att det 
kan blir svårt att få eleverna till att skapa förståelse för begrepp, vilket uppkommit efter 
intervjuer med flera lärare. Han (ibid.) intervjuade grundskolelärare angående mål och syften 
med laborationer i undervisningen. Lärarna upplevde att eleverna under laborationer i kemi, 
hade svårt att skapa förståelse för abstrakta begrepp, som exempelvis anknyter till partiklar 
och materia. Detta kunde vidare medföra att eleverna hade svårt att förstå kemiska processer. 
Inte bara laborationer som undervisningsmetod behövs för att få förståelse för abstrakta 
begrepp utan diskussioner kring begrepp måste även tillföras. Högström (2009) beskriver att 
det även framkommer att elever inte ser begrepp som särskilt viktiga att lära sig. Detta kan 
anses skulle kunna tyda på att läraren inte tydliggjort syftet med att eleverna ska lära sig olika 
begrepp. Hur eleverna ska kunna lära sig något, om de inte heller förstår syftet med vad de 
ska lära sig? Abstrakta naturvetenskapliga begrepp, som till exempel ”elektroner”, kan inte 
endast förklaras genom att låta en elev gnida sitt hår mot en ballong då elektronerna flyttas 
från håret till ballongen. Att även gå in på vad begreppet ”elektroner” är på en molekylär nivå 
kan underlätta förståelsen hos eleverna. 
 
Bach (2001) undersökte och analyserade 4 läromedel från 1993-2000 inom fysik. Resultatet 
visar att läromedlen oftast benämnde teorier och modeller med hjälp av vardagsnära texter 
och bilder. Detta problematiserar Bach (2001) då han betonar att det blir svårt att skilja på de 
verklighetsnära bilderna jämfört med hur teorierna faktiskt är. Hedrén & Jidesjö (2010) 
analyserade också läromedel inom fysikämnet. Resultatet visar att det ofta saknades bilder 
som var relaterade till vardagsliv, frågor kring samhället och vetenskapliga företeelser. 
Läromedlen som Bach (2001) och Hedren och Jidesjö (2010) undersökte, skiljer sig alltså 
mycket från varandra. Detta kan bero på att läromedlen var från olika år. Bachs (2001) 
läromedel var från 1993-2000 medan Hedrén och Jidesjös (2010) läroböcker kom från 2006-
2009. Detta skulle kunna vara ett svar på varför författarna av studierna kommit fram till olika 
resultat. Dock ses ett samband genom att det i båda studiernas läromedel, kopplats till den 
gamla läroplanen (Skolverket, 1994).  
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6.2.2 Undervisningsmetoder i Australien 
Som tidigare nämt, har några internationella studier från Australien behandlats i resultatdelen. 
Detta gjordes eftersom Australien är ett av de länder som ligger över medelvärdet för OECD, 
till skillnad från Sverige som ligger under detta medelvärde. Denna skillnad sågs som 
intressant och det valdes därför att även undersöka vilka undervisningsmetoder som används i 
respektive land. Tytler et. al (2006) och Waldrip et. al beskriver representationer som en mix 
av olika ”språk” där man lättare kan förklara och visa naturvetenskapliga processer och 
koncept. Murcia (2010) beskriver vidare interaktiva white board tavlor för att presentera 
naturvetenskapliga ämnesområden. Det framgår fortsättningsvis i svenska studier att digitala 
verktyg var på väg att involveras i undervisningen, men inte i samband med representationer. 
En kritisk punkt till att dessa internationella studier har studerats i denna litteraturstudie är att 
Sverige inte utgår från samma läroplan som Australien. Detta faktum innebär även att de 
heller inte har samma förhållningssätt till de olika kunskapsämnena. Själva innehållet i 
undervisningen från Australien har inte undersökts, utan fokus har istället lagts på metoder i 
undervisningen. Därför är dessa studier relevanta att ha med i resultatdelen. 
  
6.2.3 Undervisningsmetoder som påverkar elevers studieresultat 
Nilsson (2010) och Lennex & Bodenlos (2014) hävdar båda att man kan använda sig av 
digitala verktyg som datorer och Ipads i undervisningen. Datorspel är även något som ligger 
nära till hands för eleverna. Många elever spelar datorspel på fritiden, vilket är en anledning 
till att datorspelande i undervisningen också skulle stärka intresset till det naturvetenskapliga 
ämnet. Datorspel som har en naturvetenskaplig koppling kan gynna det roliga i 
undervisningen för elever. Om datorspel används som undervisningsmetod i NO-
undervisningen, ska det även kompletteras med tillhörande diskussioner och tillhörande 
skrivuppgifter. Detta för att förtydliga vad som skiljer datorspelet åt med verkliga 
sammanhang. En kritisk aspekt av att använda sig av datorspel är att det kan finnas elever som 
inte förstår syftet med datorspelet, utan bara använder det för skojs skull. Därför behöver 
lärare tydliggöra syftet för eleverna, så att de samtidigt förstår att datorspel fungerar som ett 
sätt att lära sig naturvetenskap. Vidare skiljer sig Högströms (2009) och Nilssons (2010) 
studier åt, då Högströms resultat visade på att elever har svårt för att förstå olika begrepp som 
nämns i naturvetenskaplig undervisning. Nilsson (2010) visar däremot att närliggande 
artefakter som datorspel, kan hjälpa elever att skapa förståelse för naturvetenskapliga begrepp.  
 
Både Bach (2001) och Lennex & Bodenlos (2014) visar på positiva studieresultat när de 
genomförde för- och efter tester på eleverna. Bach (2001) undersökte elever när de hade 
lektion som handlade om optik. Läraren undervisade utifrån en förutbestämd 
lärarhandledning. Resultatet av för-och efter testerna visar att mer än hälften av eleverna 
uppvisade ett positivt studieresultat när läraren hade undervisat enligt den bestämda 
lärarhandledningen. Undervisningen utgick främst ifrån forskning kring elevföreställningar 
och elevers förståelse inom optik. Detta kan ha gjort att lärarna skapade en undervisning som 
tog ansats i hur eleverna lär sig optik på bästa sätt. För- och efter tester kan vara svåra att 
tolka, med tanke på att testerna kan skilja sig åt mycket. Frågorna kan vara ställda på olika 
sätt och därmed vinklade på olika vis. Hur kan man då vara säker på att vissa 
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undervisningsmetoder påverkar elevernas studieresultat positivt eller negativt? Eftersom att 
alla elever lär sig olika, passar inte en viss undervisningsmetod alla elever. Det kan gynna en 
del elevers studieresultat. 
 
 7. Konklusion och implikation 
 
Slutsatsen som kan dras efter att ha genomfört denna litteraturstudie, är att man som lärare bör 
arbeta med ett varierat sätt av undervisningsmetoder. Detta för att så många elever som 
möjligt ska skapa förståelse för abstrakta begrepp och naturvetenskapliga arbetssätt. Denna 
litteraturstudie har vidare gett en inblick i vad det används för undervisningsmetoder i dagens 
naturvetenskapliga undervisning. Innehållet i metoderna har visat att det finns flera 
undervisningsmetoder som gynnar elevers förståelse för ämnet. Till följd av att som lärare 
arbeta på ett varierat sätt, kan man samtidigt nå ut till fler elever. Alla elever har olika 
strategier för att lära sig, och genom att variera sina undervisningsmetoder kan man också nå 
ut till fler elever. När vi har varit ute på skolor och arbetat eller praktiserat, är det sällan som 
vi sett att lärare använder sig av digitala verktyg i den naturorienterande undervisningen. En 
rekommendation för fortsatt forskning är att det hade varit intressant studera hur och vilka 
digitala verktyg som används i den naturorienterande undervisningen. Vidare hade det varit 
intressant att även undersöka vilka undervisningsmetoder som kan ha negativ påverkan på 
eleverna och därigenom jämföra med Hatties (2008) olika effekter.  
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Bilaga A 
 
Snabböversikt artiklar 
Författare Metod och resultat 
Bach (2001) 
Doktorsavhandling 

Undersökte läroböcker från 1993-2000. Utvecklade även 
en lärarhandledning inom ämnet optik. Den utgick från 4 
perspektiv; elev-, samhäll-, innehåll- och nature of 
science- perspektivet. Elever fick göra för- och eftertester, 
före och efter att läraren använt sig av 
lärarhandledningen. Resultatet visade att eleverna nådde 
bättre studieresultat när lärarna använt 
lärarhandledningen. 

Hedrén och Jidesjö (2010) 
Forskningsrapport 

Gjorde en läromedelsanalys av tre läromedel inom fysik i 
grundskolans senare del. Läromedlen har granskats 
utifrån aktuella kursplaner och genomgått en innehålls- 
och bildanalys. Författarna kom fram till att läromedlen 
inte var stringenta med läroplanen och att det saknades 
bilder som var vardagsrelaterade.  

Gunnarsson (2008) 
Doktorsavhandling 

Intervjuade lärare och hade observerade laborativa 
lektionstillfällen för elever i årskurs 7. Eleverna som blev 
observerade koncentrerade sig på att laborationerna blev 
korrekt utförda. Vidare fram kom det att eleverna inte 
heller kände till namnen på naturvetenskapliga artefakter, 
så som föremål i elektriska kopplingsscheman. 

Högström (2009) 
Doktorsavhandling 

Gjorde fyra delstudier som handlade om laborativa 
undervisningstillfällen i biologi, fysik och kemi. 
Högström intervjuade flera lärare som uppgav att 
eleverna hade svårt med att förstå abstrakta 
naturvetenskapliga begrepp. Vidare intervjuades elever, 
som bland annat uppgav att begrepp inte är så viktiga att 
lära sig. Resultatet gav att det under laborationstillfällena 
las fokus på att läraren instruerade och förklarade 
tillvägagångssätt med laborationerna. 

Johansson (2012)  
Doktorsavhandling 

Undersökte mål och syften med grundskolans läroplaner. 
Lärarna intervjuades även om vad de har för mål och 
syften med undersökande arbetssätt. Vidare utvecklades 
verktyg som lärare i de yngre årskurserna kan använda sig 
av för att stödja elever i deras arbetssätt. Resultatet visade 
på att syften med undervisningen, bör lyftas fram mer av 
läraren. Läraren bör även lägga fokus på att eleverna 
använder sig av ett naturvetenskapligt språk. 

Lennex och Bodenlos (2014) 
Forskningsrapport  

Elever observerades när de arbetade med olika 
pedagogiska appar i Ipads angående elektricitet. De fick 
arbeta i olika laborationsstationer. Senare gjordes för- och 
eftertester på elevernas kunskaper angående kopplingar 
och elektricitet, när de arbetade med apparna. Resultatet 
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visade på att eleverna hade bättre resultat på sina 
eftertester, när de hade använt sig av apparna.  

M. Nilsson (2010) 
Doktorsavhandling 

Observerade och spelade in elever på högstadiet som 
bland annat spelade datorspelet Sim City 4, vilket handlar 
om att bygga en simulerad stad. När eleverna byggde sin 
stad, skulle de bygga den för hållbar utveckling. 
M.Nilsson spelade även in elevers diskussioner med 
varandra kring sina handlingar I spelet. Resultatet visade 
på att datorspel kan bidra till elevers lärarande i 
naturvetenskapliga ämnen. Eleverna använde sig av 
relevanta begrepp och teorier för att förklara hur de hade 
byggt sin stad. 

Murcia (2010) 
Vetenskaplig artikel 

En studie från Australien. Författaren dokumenterade hur 
elever i årskurs 1-8 använder naturvetenskap via en 
interaktiv White Board tavla, med hjälp av s.k. multi-
modala representationer. Hon beskrev även hur en sådan 
tavla kan assistera lärare och samtidigt engagera elever 
där man kan visa en stor mängd olika representationer. 

Shoultz och Hultman (2002) 
Forskningsrapport 

En utvärdering av NTA-projektet, vilket är ett projekt där 
lärare får ta del av färdiga lektionsbeskrivningar som de 
kan använda sig av i NO-undervisningen. Författarna 
observerade lektioner och gjorde intervjuer med elever 
och lärare. Resultatet visade på att lärare blivit mer 
oberoende av konceptet. Dock ställer de sig kritiska till 
projektet då de menar att man ofta måste komplettera 
undervisningen genom att diskutera och utvärdera med 
eleverna.  

Tytler, Peterson och Prain (2006) 
Vetenskaplig artikel 

Elever i årskurs 5 analyserades angående deras 
engagemang i hur de upplever partikelrepresentationer 
inom ämnet avdunstning. Eleverna diskuterade detta 
genom en partikelmodell, vidare gjordes intervjuer. 
Resultatet visade på att olika representationer kan fungera 
som stöttande hjälpmedel i NO-undervisningen. En 
molekylär modell kunde bland annat hjälpa elever att 
utveckla förståelse om vattnets kretslopp.  

Waldrip, Prain och Carolan (2010) 
Vetenskaplig artikel 

En treårig studie som syftade till att identifiera praktiska 
och teoretiska svårigheter i den naturvetenskapliga 
undervisningen. Ett pedagogiskt ramverk utvecklades för 
lärare då olika representationer skulle maximeras. 
Resultatet visade på att läraren har en viktig del i elevers 
engagemang, läraren behöver vägleda och ge feedback. 
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Bilaga B 
Sökordstabell 
 
Databas Sökord Träffar Valda 

källor 
Datum Avgränsningar 

DiVA 
(Digitala 
Vetenskaplig
a Arkivet) 

”Undervisningsmetoder 
AND naturorienterande 
ämnen” 

2 0 2015-11-19 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 ”Undervisningsstrategier 
AND naturorienterande 
ämnen” 

1 0 2015-11-19 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 ”Arbetssätt AND 
naturvetenskap” 

335 0 2015-11-19 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 ”Arbetssätt AND 
naturvetenskap” 

18 2 2015-11-19 Avancerad sökning i 
forskningspublikationer 
samt dokument med 
endast fulltext. 
Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 ”Elever AND 
naturvetenskap” 

57 2 2015-11-19 Avancerad sökning i 
forskningspublikationer 
samt dokument med 
endast fulltext. 
Tidsavgränsning:  
2000-2015 

ACE 
(Academic 
Search Elite) 

“Science support AND 
primary school AND 
education” 

37 1 2015-11-24 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 ”Representations AND 
primary science” 

47 1 2015-11-24 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

 “Multi-modal AND 
representation AND 
science” 

10 1 2015-11-24 Tidsavgränsning:  
2000-2015 

ERIC 
(Educational 
Resources 
Information 
Center) 

“Apps AND learning 
AND science” 

50 1 2015-11-25 Tidsavgränsning:  
2000-2015 
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