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Vilka metoder kan NO-lärare använda i sin undervisning för att hålla elevers motivation och 
intresse uppe? – En litteraturstudie om NO-lärares metoder för att motivera elever i årskurs 4 – 
6.  

What methods can science teachers use in their teaching to keep students’ motivation and 
subject interest high? – A literature study about the methods a science teacher can use to 
motivate students and increase their interest for the science subjects in middle school classes. 

     Antal sidor:29 

___________________________________________________________________________ 

Denna studie har för syfte att genom litteraturstudie belysa vilka metoder NO-lärare använder 
för att motivera elever och öka intresse för ämnet i skolan. En viktig del av elevernas 
motivation och lust att delta i undervisningen är direkt kopplat till de undervisningsmetoder 
lärare använder. Lärares sätt att undervisa påverka elevernas motivation och 
kunskapsutveckling. Syftet med litteraturstudie är att utifrån ett naturvetenskapligt didaktiskt 
perspektiv undersöka hur NO-lärare kan motivera elever i sin undervisning samt öka 
vederbörandes intresse för ämnet.  

Resultatet visar att det är möjligt att genom sin undervisning som NO-lärare, motivera elever 
positivt. En framgångsrik undervisning inom naturvetenskapen som hjälper elever att nå 
uppsatta målen och som bidrar till ökad kunskap hos individen bör inte bara diskuteras i 
endimensionella termer. En kombination av lärarens kunskaper, dennes förmågor och 
framförhållning i sin dagliga undervisningssituation skapar förutsättningar för elevers lärande 
och kunskapsutveckling. 
___________________________________________________________________________ 

Sökord: NO-undervisning, naturorienterande ämnen, motivation, teaching science in middle school, 
undervisningsmetoder. 



 

1 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ..................................................................................................................... 1 

1. Inledning ............................................................................................................................... 4 

2. Syfte ...................................................................................................................................... 5 

3. Bakgrund ............................................................................................................................... 6 

3.1 Styrdokument ..................................................................................................................... 6 

3.2 Undervisning i ett sociokulturellt perspektiv ..................................................................... 6 

3.3 Learning by doing .............................................................................................................. 8 

3.4 Conceptual change texts ..................................................................................................... 9 

4. Metod .................................................................................................................................. 11 

4.1 Informationssökning......................................................................................................... 11 

4.1.1 Söktjänster .............................................................................................................................. 11 

4.1.2 Sökord .................................................................................................................................... 11 

4.1.3 Kriterier för inklusion ............................................................................................................. 12 

4.2 Urval ................................................................................................................................. 12 

4.3 Materialanalys .................................................................................................................. 13 

5. Resultat ............................................................................................................................... 14 

5.1 Lärandeprogression .......................................................................................................... 14 

5.2 Variation i lärandespråk ................................................................................................... 14 

5.3 Sammanhang .................................................................................................................... 15 

5.4 Den digitaliserade lärprocessen ........................................................................................ 17 



 

2 

 

5.5 Conceptual change texts ................................................................................................... 18 

5.6 Undersökande arbete ........................................................................................................ 20 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 22 

6.1 Metoddiskussion............................................................................................................... 22 

6.1.1 Informationssökning ............................................................................................................... 22 

6.1.2 Materialanalys ........................................................................................................................ 22 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 23 

6.3 Många faktorer ................................................................................................................. 26 

6.4 Tankar om fortsatt forskning ............................................................................................ 28 

6.5 Slutsatser .......................................................................................................................... 28 

Referenser............................................................................................................................... 29 

 

  



 

3 

 

Tell me and I will forget Show me and I may remember Involve me and I will understand.  

Confucius, 450 B.C. 
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1. Inledning  

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), uppkom frågor som fick mig att reflektera 

över lärarens undervisningsmetoder. Hur de kunde motivera elever i årskurs 4 till 6 till ett 

lustfyllt lärande samt öka engagemanget bland individer i klassen. Kritiska frågor som framkom 

var bland annat vilka undervisningsmetoder som NO-lärare använder och på vilket sätt de 

planerar sina lektioner? Som blivande grundlärare för årskurs 4–6, vill jag fördjupa mina 

kunskaper gällande NO-lärares undervisningsmetoder. Detta görs genom att studera vad 

forskning säger om hur lärare kan undervisa på ett sätt som leder till en ökad motivation och ett 

ökat intresse för NO-ämnena och vad det kan innebära för elevers fortsatta lärande. Dysthe 

(1996, s. 239) menar att samverkan mellan elever och lärare är en förutsättning för att kunna 

skapa motivation och engagemang i klassen.  

Skolan är en viktig miljö för individens fortsatta utveckling. I skolan kan individen hitta sig själv, 

skapa en identitet och möjlighet för framtiden. Skolan har ett ansvar att stimulera elevers 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva, omsätta idéer och lösa 

problem (Skolverket, 2017, sid. 9). Inom NO har praktiskt och undersökande arbete en markant 

och viktig roll för elevers lärande. Elever ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (ibid, sid. 9).  

Naturvetenskap och teknik har under många år påverkat samhällsutvecklingen och blivit viktiga 

delar av vår kultur. De har blivit så pass viktiga att för att en individ ska kunna delta i den 

demokratiska utvecklingen i samhället, är det nödvändigt att vederbörande har en grundläggande 

utbildning präglad av både naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Undervisningsinnehållet, 

klassens arbetssätt liksom målen som satts för eleverna förändras ständigt i takt med samhällets 

utveckling. Skolan har därför en utmaning att hitta balans mellan traditionella lärmetoder och 

moderna och allt mer komplexa undervisningsmetoder. För att bidra till ett lustfyllt lärande, samt 

väcka intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan ska elever få arbeta med bland annat 

relevanta problem på ett sätt som speglar hur kunskap används utanför skolan. Detta innebär 

stora utmaningar för NO-lärare i sin uppgift som går ut på att stimulera barnets naturliga 

nyfikenhet och hålla den vid liv (Dysthe, 1996, s. 54).  

I arbetet används en variation av begreppen NO och naturvetenskap. I styrdokumenten innefattar 

begreppet NO både fysik, kemi och biologi.  
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare gör för att motivera elever under den 

naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 4 - 6. Kan en NO-lärare i sin undervisning vara en 

ledare och en källa för glädje och utmaning? Min frågeställning är;  

• Vilka metoder använder lärare i de naturvetenskapliga ämnena för att hålla elevers 

motivation och intresse uppe?  
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3. Bakgrund  

3.1 Styrdokument  

Enligt skollagen ska utbildning i svensk skola vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, 1 kap. 5 § Skollagen (SFS 2010:800). I kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena 

står det bland annat att eleverna ska ges möjligheter att använda ämnenas begrepp, modeller och 

teorier för att beskriva och förklara deras samband i naturen och samhället (Skolverket, 2017, s. 

168). Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar förmågan att samtala om, tolka och 

framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (Skolverket, 2017, 

s. 168). Detta visar tydligt att lärarens kompetens, förmåga och engagemang är av stor betydelse 

för att lyckas med skolans uppdrag.  

I det svenska skolsystemet ingår ämnena biologi, fysik samt kemi i NO. Biologi har stor 

betydelse för hälsa, naturbruk och miljö (Skolverket, 2017, s. 158). Inom fysik beskriver 

styrdokumenten att energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi är viktiga delar för 

individens lärande (ibid, s. 168). Hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik är 

grundläggande aspekter inom kemi (ibid, s. 179). Ett av ämnenas syfte är att uppmuntra elevers 

nyfikenhet för sin omvärld vilket innebär att lärare borde bygga upp lektioner och undervisning 

utifrån individers förkunskaper och vardagsföreställningar för att uppnå stunder av förundran, 

nyfikenhet och fascination (Dahlin, Ingelman och Dahlin, 2002, s. 138). 

För läraren innebär det att elevers undervisning och fostran har en vidare mening och betydelse 

där lärare bland annat ska hjälpa elever tillägna sig kunskaper som förbereder dem för att leva 

och verka i samhället (Skolverket, 2017. s. 9). Vidare beskrivs det att elever ska ges 

förutsättningar för fortsatt lärande, därför ska skolan medvetandegöra de olika värdesättningarna 

av kunskapsinhämtning i skolan för elever. I lärares uppgift ingår också uppgiften att stärka 

individens självförtroende för framtiden (Skolverket, 2017, s. 9 - 10).  

3.2 Undervisning i ett sociokulturellt perspektiv 

Ingen människa utvecklas bara av sig själv utan i samspel med andra. Elever utvecklas i samspel 

med de andra omkring sig. Det kan vara i interaktion med lärare, pedagoger, vänner, familj eller 

med den fysiska miljön de befinner sig i. Ett sociokulturellt perspektiv på undervisning tar sin 

utgångspunkt i Vygotskijs teori om lärande. Individens lärandeprocess genom kommunikation 

med andra är en framträdande aspekt för utveckling. Det är här samspelet sker i en gemenskap 

(Smidt, 2010, s. 183). Skolan, är en kulturell mötesplats som förknippas med språk, lärande och 
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identitetsutveckling. Skolan har både möjlighet och ansvar att stärka den sociokulturella 

förmågan elever och personal emellan. Gemensamma erfarenheter och skolans sociala och 

kulturella värld ska ge elever utrymme för ett lärande och en utveckling där olika 

kunskapsformer utgör olika delar av lärandet (Skolverket, 2017, s. 7 - 10). 

Lev Vygotskij (1896–1934), en rysk psykolog förknippas med teorin om den proximala 

utvecklingszonen för barnen. Enligt Vygotskij är de kommunikativa processer centrala som 

redskap för individens utveckling (Säljö, 2015, s. 97). Dessa processerna inkluderar språk, minne 

och begreppsbildning och uppkommer dels genom interaktion med andra människor, dels genom 

att dessa processer bearbetas mentalt inuti individen. Vygotskijs utgångpunkt är att människan 

är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. För att lärande ska ske behöver individen 

förstå vilken roll dessa aspekter spelar och hur de samverkar (Säljö, 2015, s. 91). Enskilt kan 

ingen utav dessa aspekter hjälpa individen att utvecklas utan alla måste samverka för att det ska 

ske. En viktig del av lärandet, enligt Vygotskij är således att det sker genom interaktion mellan 

människor samt genom olika former av kommunikation, både språklig och icke språklig (Säljö, 

2015, s. 94). Kommunikationen med omgivningen sker genom ögonkontakt, tal, skratt, etcetera 

och innebär att individen blir del av en social gemenskap präglad av normer, värderingar, 

kunskaper och föreställningar om världen (ibid, s. 94). Interaktion med andra människor är en 

källa ur vilken skaffade erfarenheter ständigt förändrar individen. Det blir en plattform för 

individen att utveckla vidare sina vardagsföreställningar och andra kunskaper. När individen är 

en del av den sociokulturella gemenskapen bygger lärande på en grundläggande ojämlikhet. Det 

innebär att elever befinner sig utvecklingszonen och då behöver stöttning från lärare för att nya 

kunskaper och färdigheter ska kunna nås. Läraren är här den mer kompetenta personen som ger 

individen fysiskt och intellektuellt stöd under sitt lärande (Säljö, 2015, s. 101). När detta sker 

menar Vygotskij att lärare har en viktig roll i elevers utforskande och meningsskapande (Smidt, 

2010, s. 14).  

Med tiden blir individen själv kunnig, kan behärska kunskaper och färdigheter och därigenom 

antigen utföra uppgifter på egen hand eller använda dem till vidare lärande. Dessa kunskaper och 

färdigheter blir då en plattform för vidare utveckling. Vygotskij menar att individens fantasi och 

kreativitet är sammankopplade med de verkliga erfarenheter, vilket är själva drivkraften i 

kreativiteten; fantasin strävar efter att fullborda cirkeln och ta gestalt i verkligheten (Bjärvall, 

2014). Bjärvall menar att barns fantasi är stor men samtidigt är det visserligen hos vuxna vi finner 

den rikaste föreställningsförmågan och kreativiteten. Detta faktum, menar Vygotskij leder oss 
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tillbaka till utvecklingszonen där den vuxna, (lärare såväl som föräldrar) lär barnen utvecklas 

(ibid, 2014).  

Styrdokumentens koppling till Vygotskijs lärandetradition synliggörs i uppdraget skolan har, 

vilket är bland annat att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande för att 

därigenom förbereda dem för framtiden (Skolverket, 2017, s. 9). Styrdokument slår fast att elever 

ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt 

som tillsammans med andra. Det inger såväl respekt för elever som hopp för lärare att i sin 

profession kunna motivera, och vägleda individen i vederbörandes kunskaps- och 

meningsskapande. När lärare tar tillvara på individens utgångpunkt och erfarenheter för tillfället, 

det vill säga, individens faktiska utvecklingsnivå, är det lättare att vägleda dem till att bli bättre 

individer. En kritisk aspekt av utvecklingszonen involverar hur en lärare samverkar pedagogisk 

med elever, där den insiktsfulla läraren tar tid till att hjälpa elever att på ett enkelt och glatt sätt, 

utföra ämnenas olika uppgifter (Chaiklin, 2003, s. 42). Detta är något som kan kopplas tillbaka 

till skolans styrdokument där lärare och skolan ska se till att varje elev har rätt att få utvecklas, 

känna kunskapens växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som ges av att göra framsteg 

och övervinna svårigheter (Skolverket, 2017. s. 11). 

3.3 Learning by doing  

Pedagogen John Dewey (1859–1952) var en av de första att lägga vikt vid individens aktiva 

medverkan i inlärningsprocessen. Enligt Dewey lär individen genom de erfarenheter den samlat 

från att göra saker, inte genom att påverkas av yttre stimulering (Dewey, citerad i Imsen, 2006, 

s. 49). Dewey ansåg att erfarenhet är ett samspel mellan att göra något och att se vad det leder 

till. Individen lär sig när denne förstår sambandet mellan vad vederbörande gjorde och vad 

resultatet är. På detta sätt blir lärandet något man själv bidrar till genom aktivitet och handlande 

(ibid s. 49).  

Learning by doing är inom pedagogik ett begrepp som innebär att lärandet kan fördjupas genom 

olika inslag av färdighetsträning och praktiska tillämpningsuppgifter. Deweys synsätt kan tolkas 

på det sättet att genom våra egna upplevelser och praktiska erfarenheter kan vi lära oss något 

nytt för att vår reflektion och egna handlingar bildar en helhet. Ett tydligt exempel på Deweys 

synsätt på lärande är att individen besöker en djurpark för att se och lära om djuren istället för 

att bara läsa om dem i en bok i skolan. På det sättet kan individen reflektera över sina upplevelser 

och erfarenheter. Skolans styrdokument pekar åt samma håll genom att de beskriver att skolan 

ska främja elevers harmoniska utveckling. Detta kan åstadkommas genom en varierad och 
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balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan ska vidare ge möjligheter för 

elever att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden samt att 

inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2017, s. 10). Utifrån Deweys tankesätt kan 

det ses att det praktiska såväl som de intellektuella hänger ihop och bör uppmärksammas av 

lärare i sin undervisning. I och med att undervisning inom NO präglas av praktiskt arbete bör 

Learning by doing vara ett bra sätt att nå till individen.  

3.4 Conceptual change texts  

Conceptual change texts handlar om hur individens missuppfattningar utvecklas och hur denne 

kan ta itu med dem under någons ledning. Begreppet har sina rötter i naturvetenskapsutbildning 

och innebär en lärandeprocess där individen utvärderar ny kunskap i ljuset av sin tidigare sådan 

och gör en subjektiv bedömning. Den tidigare kunskapen innefattar normer och föreställningar 

individen bär med sig. Ny kunskap innebär att ta in nya föreställningar genom våra olika sinnen, 

och dessa kan antigen befästas eller vara i motsats till våra tidigare föreställningar. Med andra 

ord, lärande sker när eleverna finner koppling eller mönster mellan de begrepp som de just har 

lärt sig och de som de tidigare har haft (Uzunöz, 2018, s. 32).  

Beerenwinkel, Parchmann, & Gräsel (2011, s. 1237) menar att conceptual change texts är 

lärvägar från vardagliga föreställningar eller andra alternativa idéer hos individen som har 

utvecklats genom inlärning i naturvetenskapen och kan integreras i ett bredare perspektiv. 

Beerenwinkel et al., (2011, s. 1235) beskriver vidare att inom NO-undervisning kan conceptual 

change texts användas till att hjälpa elever att fundera kring djupt förankrade föreställningar och 

övertygelser som individen bär med sig. När elever konfronteras med en bit av information som 

strider mot vad deras vardagsföreställningar eller övertygelser säger dem, kan de anta nya sätt 

att se på saken. På det sättet bildas nya föreställningar och perspektiv som antigen strider mot 

individens tänkande eller bidrar till att bilda nya modeller (ibid, s. 1237). Härmed bildas det en 

inlärningsprocess i vilket conceptual change texts måste omstruktureras grundligt för att 

individen ska kunna förstå målet med det avsedda innehållet (Beerenwinkel et al., 2011, s.1237).  

Under senare tid har forskning betraktat conceptual change texts inte bara som ett utbyte av idéer 

och föreställningar utan också som en samverkan av olika begrepp (Beerenwinkel et al., 2011, 

s. 1237). Detta perspektiv förutsätter att elever inte i allmänhet överger sina sedan tidigare idéer 

och föreställningar utan istället tar till vara nya begrepp i samverkan med dem de redan har 

skaffat sedan tidigare. Att se conceptual change texts på detta sätt kan tolkas som utvecklingen 

av metakonceptuell medvetenhet vilket innebär att elever känner till olika begrepp och att de är 
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medvetna om deras styrkor samt begränsningar, hur dessa kan användas och i vilka sammanhang. 

På detta sätt kan de utveckla förmågan att tillämpa olika begrepp på ett lämpligt sätt 

(Beerenwinkel et al., 2011, s. 1237). Forskning har visat att lärande inom conceptual change 

texts är överlägsen andra lärandemetoder som introducerade ett nytt tema i klassen utan att sträva 

efter att utmana elevernas föreställningar och idéer (ibid, s. 1237). Elever presenteras med 

felaktig information med avsikt att motivera dem att ifrågasätta deras nuvarande 

begreppsuppfattningar och att tänka på andra sätt att förklara fenomenet. Att provocera en 

kognitiv konflikt bland elever med experiment, olika texter eller diskussionsfrågor har visat sig 

vara en bra utgångspunkt för conceptual change texts (ibid, s. 1237).  
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4. Metod  

4.1 Informationssökning  

I detta kapitel beskrivs metoden för arbetets genomförande, vilken sorts material som använts 

och hur det analyserats. För att ge arbetet ett bredare perspektiv analyseras både nationell och 

internationell litteratur. Arbetets tillvägagångssätt är att utföra en kvalitativ textanalys och utgår 

ifrån vad tidigare forskning belyser om hur lärares undervisningsmetoder påverkar elever i 

grundskolan och främst i mellanstadiet, samt motsvarande åldrar utomlands. 

Informationssökning genomfördes via olika söktjänster, där en avgränsning och analys av utvald 

vetenskaplig litteratur gjordes.  

4.1.1 Söktjänster 
Under litteratursökningen användes databaserna, ERIC, Google Scholar, Libris, Primo och 

SWEPUB. Härifrån kunde sökningen antigen utvidgas eller begränsas ytterligare genom att 

använda avancerade sökningar för att hitta intressanta och relevanta träffar. En vidare sökning 

och analys av olika material gjordes genom kedjesökningar bland de olika träffar som tidigare 

sökningar gav. Libris, Primo och SWEPUB var bra för vetenskapliga publikationer inom svenska 

lärosäten. För vetenskapliga artiklar på engelska användes Google Scholar, ERIC, Primo och 

SWEPUB. Litteratursökningen gjordes enligt förbestämda kriterier för att fastställa huruvida 

materialet passade studien. Dessa kriterier redovisas vidare i nästa avsnitt.  

4.1.2 Sökord  
Utgångspunkten var en mer öppen och generell litteratursökningsökning med syfte att finna 

söktrådar som ledde till litteratur som var mer relevant. Detta gjordes med hjälp av trunkering,*. 

När det gäller informationssökning, trunkering innebär att kapa ett ord och avslutar eller börjar 

det med ett jokertecken, det vill säga, asterisk [*]. Till exempel NO-undervisning*, lära 

naturvetenskap i skolan, lärarutbildning* och pedagogik*, science teaching in middle school*. 

Science Educ* AND, teaching science in * AND, Fysik* Kemi* Chemistry and Physics in 

Primary* AND, Science teaching* Teacher* AND * motivation * OCH, naturvetenskap i skolan 

*. Fler sökningar gjordes som ledde till andra närliggande termer, exempel, lärar-elevrelation, 

NO-undervisningen. Det resulterade i färre antal sökträffar, men också snävare och passande till 

syftet. Sökträffar på vetenskapliga texter inom det ämnet arbetet skrivs på är många och därför 

smalnades sökningen ner. Sökning på följande gjordes; "motivation*", undervisning*, NO-

undervisningen, didaktik* OR NO-undervisning *".  
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4.1.3 Kriterier för inklusion  
Allt material granskades för att säkerställa att det stämde med följande kriterier för urval och 

passade med arbetets syfte. Till exempel att litteraturen är vetenskaplig enligt bestämda kriterier, 

att litteraturen behandlade lärares metoder i NO-undervisning, samt att litteraturen hade skrivits 

på engelska eller svenska.  

4.2 Urval  

Det finns en uppsjö av forskning kring undervisningsmetoder utifrån både ett lärar- och 

elevperspektiv, men det är samtidigt viktigt att undersöka om allt som hittats passar in med 

arbetets syfte. Urvalet gjordes genom att granska materialet översiktligt för att avgöra om 

innehållet var vetenskapligt enligt de bestämda kriterierna. I första hand inkluderades studier 

som behandlade år 4 till 6 men även andra studier har beaktats i viss utsträckning. De samlade 

vetenskapliga texterna granskades vidare för att avgöra huruvida de var relevanta för 

litteraturstudien. De som slutligen inkluderas i litteraturstudien är sammanställda i tabell 1. 

Författarnas efternamn är sorterade i bokstavsordning.  

 

Tabell 1: Inkluderat material 

Författare Namn på publikation Publikationstyp Pub. År 

Beerenwinkel, A. 

Parchmann, I. och 

Gräsel, C. 

Conceptual change texts in chemistry teaching: a 

study on the particle model of matter.  
Journal 2011 

Bjärvall, K. 
I Vygotskijs zon. Lärarförbundets tidskrift för 

utbildning, forskning och debatt.  
Journal 2014 

Durmuş, J. & 

Bayraktar, Ş. 

Effects of Conceptual Change Texts and Laboratory 

Experiments on Fourth Grade Students’ 

Understanding of Matter and Change Concepts.  

Journal 2010 

Jidesjö, A. 

Oscarsson, M. 

Karlsson, K-G. & 

Strömdahl, H.  

Science for all or science for some: What Swedish 

students want to learn about in secondary science 

and technology and their opinions on science 

lessons.  

Journal 2009 

Jidesjö, A. 

En problematisering av ungdomars intresse för 

naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – 

innehåll, medierna och utbildningens funktion  

Doktorsavhandling 2012 

Johansson, A-M. 
Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen I 

grundskolans tidigare årskurser. 
Doktorsavhandling 2012 
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Lindahl, B. Lust att lära naturvetenskap och teknik?  Doktorsavhandling 2003 

Lundin, M 
Students’ participation in the realization of school 

science activities.  
Doktorsavhandling 2007 

Mindedal, A. 

Texter i NO-undervisningen- finns de? En studie om 

textanvändning och textrelaterade samtal i ett 

fysiktema 

Licentiatavhandling 2011 

Millar, R 
Analyzing practical science activities to assess and 

improve their effectiveness.  
Journal 2010 

Murcia, K. 

Sheffield, R 

Talking about science in interactive whiteboard 

classrooms.  
Journal 2010 

Ribeck, J C. 
Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som 

räknas  
Doktorsavhandling 2015 

Uluyol, Ç. och 

Şahin, S. 

Elementary school teachers' ICT use in the 

classroom and their motivators for using ICT 
Journal 2016 

Uzunöz, A.  
Conceptual Teaching Based on Scientific Storyline 
Method and Conceptual Change Texts: Latitude-
Parallel Concepts 

Journal 2018 

Özmen, H. 

Effect of animation enhanced conceptual change 

texts on 6th grade students’ understanding of the 

particulate nature of matter and transformation 

during phase changes.  

Journal 2011 

Wang, S-K., Hsu, 

H-Y., Campbell, 

T., Coster, D, C., 

Longhurst, M. 

An investigation of middle school science teachers 

and students use of technology inside and outside of 

classrooms: considering whether digital natives are 

more technology savvy than their teachers.  

Journal 2014 

Westman, A-K. 
Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga 

klassrummet  
Doktorsavhandling 2016 

 

4.3 Materialanalys  

Litteraturen har analyserats med studiens syfte som utgångspunkt. Vidare har den efter analys 

kategoriserats efter innehåll och relevans. En kort beskrivning av texternas innehåll skrevs i 

översiktsprotokollet, (se bifogade bilaga 1). För att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställning kategoriserades texter efter innehåll samt hur relevanta de var, först för 

undervisning generellt och sedan för undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Vidare 

tas intressanta referenser från kurslitteratur för vidare sökning för att hitta primärkällan. 

Kategorisering av insamlat material och dess analys presenteras i litteraturöversikten (bilaga 1).   
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5. Resultat  

5.1 Lärandeprogression  

Undervisning inom NO behöver fånga upp elevens intresse för naturvetenskapliga problem och 

fenomen samt få eleven att känna att det den lär sig är meningsfullt. Rapporten Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMMS), från 2015 (Skolverket, 2016, s. 6) visar 

bland annat att om undervisning inom NO läggs på en medelsvårnivå ökar risken för att de elever 

som är extra nyfikna och intresserade inte finner glädje i undervisningen, att den undervisningen 

inte blir tillräckligt utmanande. Ett exempel är att när elever är färdiga med sina uppgifter de får 

mer av samma sort att göra eller något helt annat i väntan på att de andra i klassen ska bli färdiga 

(ibid, s. 6). Forskning visar att eleverna då går miste om möjligheten att fördjupa sin förståelse 

under lärares ledning, vilket i längden kan släcka intresset för NO-ämnena (ibid, s. 6). För att 

motverka att elevernas intresse slocknar kan lärare, enligt Mindedal, (2011, s. 17) skapa goda 

förutsättningar för lärande genom sina didaktiska val av undervisningsinnehåll och form, samt 

var, när och hur länge lektionen ska hållas.  

Utifrån detta kan lärare organisera sitt arbete på ett sätt som täcker övergripande och närliggande 

syften. Övergripande syften kan jämföras med lärares eller läroplanens syfte med NO-

undervisningen. Johansson (2012, s. 26) ger ett exempel på ett arbetsområdes övergripande syfte, 

hur friktion inverkar på rörelse, genom att undersöka hur en leksaksbil färdas med eller utan däck 

på fälgarna. Ett sådant undersökande arbetssätt ger en bra ingångspunkt för vidare undervisning 

inom området. Eleverna får härigenom en lektion där undervisning progressivt flyttar från det 

enkla till det mer utmanande. Enligt Johansson (2012, s. 46), kan lärare skapa en 

lärandeprogression när lektionen närmar sig sitt slut genom att knyta an närliggande och 

övergripande syften med undervisningen. För att det ska ske en progression hos eleverna behöver 

NO-lärare i sin undervisning använda begrepp och teori i ett sammanhang där eleverna får 

möjlighet att beskriva och förklara vad som händer kring ett fenomen (ibid, s. 46).  

5.2 Variation i lärandespråk 

Det naturvetenskapliga språket har under en lång tid utvecklats för att kunna användas inom 

olika områden, till exempel för att klassificera, analysera och förklara. Forskning visar att ”one 

of the major difficulties in learning science is learning the language of science.” (Mindedal, 

2011, s. 23). Detta beror på att ord kan betyda olika i vardagsspråket respektive i det 

naturvetenskapliga språket, till exempel ström och axel. Begreppens innebörd ska därför enligt 

Mindedal (2011, s. 23), ”be taught, not caught”. Mindedal menar att det ska finnas en balans 
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mellan det vardagliga förhållningssättet och det naturvetenskapliga språket för att kommunicera 

ämnet. Elever kan inte endast använda ett vardagsspråk för att bygga kunskap, för då finns risk 

att de i förlängningen får svårigheter att hantera de texter som finns i samhället (Mindedal, 2011, 

s. 24). Ett bra sätt att arbeta för att hitta balans mellan vardagsspråket och NO-språket förklaras 

av Lundin (2007, s. 23). Lundin (2007) ger ett exempel på hur en fråga som ursprungligen 

ställdes av läraren startade ett samtal i klassen, där elevernas erfarenheter lyftes fram och där 

eleverna självklart fick använda vardagsspråk. Läraren hade här ett tillfälle att visa för elever vad 

som var relevant, och vad som inte var relevant för att uttrycka sig på ett sätt som hör till de 

naturvetenskapliga ämnena. Läraren ställde frågor i en naturvetenskaplig kontext med 

användning av dess språk, och elevernas motfråga uttrycktes i vardagsspråk. Läraren accepterade 

elevernas val av språk men växlade till ett naturvetenskapligt språk vid den fortsatta 

diskussionen. I ett annat exempel, beskriver Lundin (2007) att språket inte används till att 

överbrygga mellan språken utan att den används parallellt för att koppla vardags föreställningar 

och det som undervisats i NO (ibid, s. 69). Härmed är det viktigt för läraren att hjälpa elever 

överbrygga mellan egna föreställningar och det som sker i undervisning. Lundin menar att det 

ger läraren möjligheter att hjälpa eleverna att uttrycka sina vardagsföreställningar i 

naturvetenskapliga termer eller att omvänt visa hur naturvetenskapens språk kan användas för 

att tolka nya upplevelser i vardagen. Detta ökar individens vilja att delta i klassdiskussioner (ibid, 

s. 70). Johansson (2012, s. 44) instämmer och beskriver vidare att om de naturvetenskapliga 

termerna inte används i undervisning för att överbrygga mellan elevers erfarenheter och de 

övergripande samt närliggande målen, så får elever inte möjlighet att använda sina erfarenheter 

och språket. Detta resulterar bland annat i att elever helt och hållet tappar motivationen att 

medverka i undervisning. Ribeck (2015, s. 13) menar att för att ta sig vidare i sitt 

naturvetenskapliga lärande behöver eleverna tillägna sig NO-språket både muntligt och skriftligt. 

I och med det menar Ribeck i likhet med Mindedal (2011) att eftersom många elever bara 

kommer i kontakt med NO-språket i skolmiljö och ingen annanstans måste de få möjlighet att 

lära sig det i skolan.  

5.3 Sammanhang  

I naturvetenskaplig undervisning används olika former av kommunikation för att nå elever och 

kommunicera ett medvetet budskap. Enligt Westman (2016, s. 2) kan kommunikationen ske 

antigen muntligt, skriftligt, med hjälp av bilder, symboler samt diagram. Detta är något som NO-

lärare måste beakta under sin undervisning (ibid, s. 2). Elevers lärande sker genom att de tar del 

av undervisningens budskap på olika sätt, från att lärare introducerar ett arbetsområde till att 
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eleverna processar det utifrån egna förutsättningar, tolkar och förstår informationen. Detta ger 

ett sammanhang i lärande. Westman (2016) menar att eleven prövar sig fram innan en mer 

färdigbearbetad representation tar form. Detta presenteras i figur 1.  

 

 
Figur 1-Hur lärandets delsteg i naturvetenskap kan betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. Från Westman, 2016  

 

Elevernas egen representation tar sig uttryck i olika form, till exempel muntligen, när eleverna 

samtalar med varandra under genomförandet av olika uppgifter (Westman, 2016, s. 3). Elevernas 

sätt att kommunicera sitt meningsskapande kan också ske på andra sätt såsom 

laborationsaktiviteter. Ett bra exempel på detta är när läraren under en laboration väljer en 

presentationsform för att kommunicera ut uppgiftens innehåll på bästa sätt. Eleverna kan sedan 

genomföra uppgiften på det sättet som de har tolkat det kommunicerade innehållet (Westman, 

2016, s. 9).  

 

Westmans studie kan kopplas till Vygotskijs lärandeteori där språket i lärande får en huvudroll 

och där ett sociokulturellt perspektiv utvecklas utifrån elevens sätt att förklara sin omvärld 

(Vygotskij, 1986). Andra forskare stödjer sig också på Vygotskijs teorier och menar att sättet att 

samtala i NO-klassrummet är avgörande för ett lyckat lärande därför att språket, 

meningsskapande och lärande är sammanlänkat (Westman, 2016, s. 15). I sin avhandling 

beskriver Westman (2016) att meningsskapande är som en dialogisk process där olika individers 

idéer sammanförs och bearbetas på ett individuellt sätt, eller genom att individen begrundar 

idéer, men också i en dialog med andra. För att elever ska få större möjligheter att bemästra 

naturvetenskapliga perspektiv och göra dem till sina egna måste det finnas tillfällen för elever 

att samtala kring naturvetenskapen (ibid, s. 15).  

 

Forskning visar att ett sätt att åstadkomma en utbildning som involverar och engagerar elever är 

att utveckla undervisningsmiljöer som är frågebaserade, utforskande och undersökande (Jidesjö, 

2012, s. 39). Vidare menar Jjidesjö (2012), att elevernas intresse för undervisning ökar när lärare 

använder deras frågor som ett sätt att skaffa sig kunskap om hur vederbörande möter innehållet 

utanför skolan. Det innebär att lärare använder elevers erfarenheter och förutsättningar som 

Introduktion av 
naturvetenskapliga begrepp 
och teorier 

Ge elever stöd till 
meningsskapande och 
appropriering 

Överlämna ansvaret för tillämpning av 
de naturvetenskapliga idéerna 
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utgångspunkt i undervisning (Ibid. s. 39). När lärare gör detta blir elevers genuina frågor en 

kvalitet i själva lärandet. För lärare är detta en av undervisningens huvudsakliga roller. Denna 

uppfattning delas också av Jidesjö et al., (2009) som visar att för att göra en meningsfull och 

lustfylld undervisning kan NO-lärare knyta an till individens vardag och samhället runtomkring. 

Till exempel, genom att utgå ifrån genuina och för individen relevanta frågor och problem, kan 

undervisningen göras mer begriplig och intressant, i och med att den får en koppling till 

vardagliga föreställningar (Jidesjö et al., 2009, s. 5). 

5.4 Den digitaliserade lärprocessen  

Wang, Hsu, Campbell, Coster, och Longhurst (2014) genomförde forskning i USA kring frågan 

om NO-lärares tekniska erfarenheter vid användning och integrering av IKT i sin undervisning. 

I rapporten framkom det att vanligtvis integrerade NO-lärare mer teknik i laborationer och 

vetenskapliga experiment, praktiska aktiviteter, samt datainsamling, jämfört med andra 

ämneslärare (ibid, s. 642). Vidare menar Wang et al. (2014) att digitaliserade 

undervisningsmetoder är avsedda att främja elevernas kognitiva kompetens där elever förväntas 

tillämpa sina kunskaper för att lära sig om NO när de använder vetenskapliga metoder (ibid, s. 

642). Wang et al. (2014) hävdar att när metoderna används på ett lämpligt sätt kan de underlätta 

elevernas lärande. NO-lärare har enligt Wang et al., (2014) stora möjligheter att integrera teknik 

för att underlätta för elevers dagliga arbete. Det skapar också möjligheter för NO-lärare att hjälpa 

eleverna utveckla sina kunskaper för vidare studier på högskola och förbereda dem för 

ansvarfullt deltagande i samhället.  

Utnyttjandet av digitaliserade undervisningsmetoder har visat sig öka elevers motivation och 

intresse för deras lärande. Uluyol & Sahin (2016) visar i sin studie att användning av IKT i 

undervisning spelar en viktig roll i elevers deltagande och motivation (Uluyol & Sahin, 2016, s. 

71). Lärarna upplever en ökning av elevernas kunskaper och färdigheter, såsom 

kommunikationsförmåga, beslutsfattande, samarbete, problemlösning, presentation, 

självförtroende, förståelse, analys och uttryck (ibid, s. 71). Enligt Uluyol & Sahin (2016), främjar 

IKT i undervisning elevernas engagemang i föreläsningar. Dessutom bidrar det till att öka andra 

färdigheter, till exempel problemlösning och informationssökning (Uluyol & Sahin, 2016, s. 71). 

Forskning visar att användning av digitaliserade undervisningsmetoder ökar elevernas 

självförtroende i sin förmåga att kommunicera och presentera arbete inför klassen. Uluyol & 

Sahin (2016) menar att användningen av något IKT-material som ljud, animering eller video 

lockade elevernas intresse och ökade deras motivation. 
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Interaktiva white boards (IWB) kan enligt forskning motivera och engagera eleverna att utforska 

vetenskapens roll för att förstå vår omvärld och viktiga naturvetenskapliga begrepp (Murcia & 

Sheffield 2010, s 417). IWB fungerar i huvudsak som en port genom vilken en dators funktion 

kan visas och interageras. Forskning visar att lärare som använder IWB på ett effektivt sätt kan 

förbättra elevernas lärande i allmänhet genom att till exempel stödja lärande i små grupper med 

IKT. Istället för att vara dold eller isolerad bakom en skrivbordskärm kan lärare engagera alla 

elever till ett integrerat lärande (Murcia & Sheffield, 2010, s. 418). IWB är enligt forskning ett 

effektivt verktyg för lärare att interagera med och samla digitalt innehåll samt multimediala 

lärande resurser i klassrummet. Forskning gjord både i Storbritannien och Australien visar att 

genom att använda IWB i NO-undervisning kunde både lärare och elever utnyttja det dynamiska 

med tekniken och fokusera på viktiga vetenskapliga begrepp och processer som ledde till ny 

kunskap och förståelse (ibid, s. 418). I den australiensiska undersökningen som utfördes av 

Murcia och Sheffield framkom det att NO-undervisning kopplad till sociala sammanhang var 

mer möjligt med hjälp av IWB. Det möjliggjorde tillgång till kreativa vetenskapliga 

undervisningsresurser som kunde kopplas direkt till webbplatser och online-aktiviteter (Murcia 

& Sheffield, 2010, s. 418).  

I och med att IWB har liknande funktioner som en datorskärm underlättar den därför för lärare 

och elever att snabbt gå vidare till nästa arbetsområde eller att återkoppla till ett annat 

arbetsområdes innehåll på ett enkelt sätt (Murcia & Sheffield, 2010 s. 418). Murcia och Sheffield 

(2010) menar att interaktiva white boards kan hjälpa individen att svara på frågor. Exempel på 

detta är den så kallad ”Screen - and - spotlight”, ”hide - and - reveal” som är bland de funktioner 

i IWB som förser elever med utrymme de behöver för att kunna tänka innan de svara. ”Screen - 

and - spotlight”, ”hide - and - reveal” innebär att lärare kan skriva svar till frågor och sen täcka 

dem för klassen och vänta till rätt tillfälle för att visa för klassen (ibid, s. 426). Att visa 

(spotlight/reveal) eller täcka (screen/hide) information på IWB. [egen kursivering].  Enligt 

Murcia och Sheffield (2010, s. 429), möjliggör IWB för lärare att kunna strukturera inlärningen, 

fokusera elevernas uppmärksamhet till innehållet och närliggande mål. Detta ökar kvalitén på 

undervisning och lektioner. Effektiv användning av IWB hade enligt forskningen en positiv 

påverkan på hur elever såg på NO-undervisning (ibid, s. 430).  

5.5 Conceptual change texts 

Özmen (2011) belyser i sin studie som gjordes på elever i årkurs 6 vikten av att använda olika 

presentationsformer i undervisningen. Traditionella undervisningsmetoder är inte tillräckliga för 



 

19 

 

att hjälpa elever utveckla en fullständig förståelse för de abstrakta vetenskapliga begreppen som 

de kan använda till att bygga nya uppfattningar (Özmen, 2011, s. 1115). Elevernas olika 

förutsättningar och förkunskaper är oftast djupt förankrade och svåra att ändra på genom att bara 

använda traditionella undervisningsmetoder (ibid, s.1115). Eleverna har med sig en 

grunduppfattning hemifrån kring hur världen fungerar och tar med sig detta till klassrummet. 

Denna uppfattning stämmer inte alltid med naturvetenskapens begrepp. Utifrån detta kan lärare 

behöva överväga alternativa undervisningsmetoder för att överbrygga elevernas kunskap med 

den nya kunskapen, särskilt för de svåra och abstrakta vetenskapliga begreppen (Özmen, 2011, 

s.1115).  

 

För att göra conceptual change texts framgångsrikt i naturvetenskaplig undervisning betonar 

Özmen (2011) vikten av att använda dem i kombination med andra stödjande aktiviteter. På detta 

vis maximeras elevernas inlevelse och upplevelse så att de få en god förståelse för innehållet i 

ämnet (ibid, s. 1123). Conceptual change texts bidrar också till att öka och förbättra elevernas 

förmåga att visualisera olika vetenskapliga processer och därmed dess begrepp (Özmen, 2011, 

s. 1123). Eleverna som fick ta del av conceptual change texts baserade instruktioner lärde sig 

bättre och fick en djupare förståelse, till skillnad mot elever som fick traditionella instruktioner 

baserade på lärarens förklaringar och demonstrationer (ibid, s. 1123).  

 

I en liknande studie vars syfte var att undersöka om conceptual change texts och 

laboratorieexperiment är effektiva för att övervinna missuppfattningar om vetenskapliga begrepp 

användes conceptual change texts bland årskurs 4 elever. Studien som varade i mer än tretton 

veckor bekräftade att användning av conceptual change texts i undervisning bidrar till att 

motverka elevernas otillräckliga begreppsuppfattningar (Durmuş & Bayraktar, 2010, s. 501). I 

kombination med webbassisterade animeringar kan conceptual change texts användas för att 

eliminera elevernas eventuella begreppsfel och missuppfattningar (Durmuş & Bayraktar, 2010, 

s. 501). Resultatet från studien visade att för att minska elevernas missuppfattningar använde 

lärare sig av laboratorieexperiment. Det visade sig vara effektivare än traditionell undervisning 

där lärare muntligt förklarade sig igenom arbetet. I kombination med laboratorieexperiment är 

conceptual change texts effektiva på grund av det faktum att de gör de abstrakta begreppen mer 

konkreta och engagerar eleverna i ett aktivt lärande (Durmuş & Bayraktar, 2010, s. 503). Till 

skillnad från att höra förklaringar från lärare i traditionell undervisning fick elever via 

laboratorieexperiment möjlighet att se för sig själva och därmed ändra sina befintliga 

missuppfattningar (ibid, s. 503). Dessutom har nya uppfattningar stora chanser att accepteras helt 
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på grund av det faktum att eleverna lär sig göra experiment som kräver att de använder andra 

sinnen. Det främjar konceptuell förståelse och antaganden av begreppen inom vetenskaplig 

undervisning (Durmuş & Bayraktar 2010, s. 503).  

5.6 Undersökande arbete  

Millar (2010, s. 5) hävdar att praktiskt arbete inom NO-ämnena är en oerhört viktig del i 

elevernas lärande i skolan. Millar menar att en duktig lärare bör överväga individuellt hur 

produktiva aktiviteter är för elevernas lärande för att fastställa dess syfte (Millar, 2010, s. 9). Hur 

väl en praktisk aktivitet lyckas beror på hur läraren presenterar den för eleverna i sin NO-

undervisning och detta kan ha betydande konsekvenser på huruvida dess syfte uppnås.  

Undersökande arbete inom NO leder till bättre lärande i och med att eleverna förstår och bättre 

kan komma ihåg saker om de har gjort dem själva. Att inte tappa elever genom att överanvända 

så kallade receptinstruktioner i praktiskt arbete är enligt Millar (2010, s. 11) viktigt för lärare, 

som menar att de helt och hållet ska framställa vad de närliggande och övergripande målen är. 

Detta resonemang delas av Johansson (2012, s. 56), som menar att lärare bör synliggöra 

relationen mellan de övergripande målen och de närliggande målen för elever genom bra 

arbetsorganisation. Å andra sidan menar Millar (2010, s. 10) att det sätt på vilket lärare använder 

praktiska aktiviteter i sin undervisning inte betyder att eleverna automatiskt blir bättre i 

planeringen och genomförandet av egna undersökningar. Forskning visar istället att ett mer 

motiverande och effektivt lärande uppstår när specifika praktiska arbeten identifieras och lärs ut 

(Millar, 2010, s. 10)  

Millar beskriver vidare att NO-lärare i sin undervisning kan använda sig av en checklista som 

inkluderar de mål som ska nås, arbetsgång och hur eleverna ska presentera arbetet (ibid, s. 9). 

När det gäller att nå de närliggande målen för lektionen menar Millar (2010) att praktiska 

aktiviteter kan delas upp översiktligt i tre delar för att hjälpa eleverna. Den första delen är för att 

hjälpa individen utveckla sin kunskap och förståelse för den naturliga världen. Den andra delen 

lär individen att följa ett standardiserat praktiskt förfarande, eller hur vederbörande använder en 

viss vetenskaplig utrustning. Sista delen innebär att hjälpa individen utveckla sin förståelse för 

det vetenskapliga tillvägagångssättet för undersökning (Millar, 2010, s. 7). Dessa tre delar kan 

delas ytterligare för att specificera målet eller syftet med lektionen. Praktiskt arbete som är 

organiserat på detta sätt bidrar till att utveckla elevernas kunskaper och förståelse för 

vetenskapliga tillvägagångssätt för undersökande arbete. Johansson (2012, s. 21) instämmer och 

lyfter fram ett liknande tredelat målinriktat arbetssätt, vars syfte är att uppmuntra lärare att vara 
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mer detaljerade om exakt vad eleverna ska lära sig i det praktiska arbetet. Aktiviteter som leder 

till de närliggande lärandemålen kan vara mer effektiva om de görs praktiskt och kan hjälpa 

eleverna att utveckla kunskaper som de då skulle kunna tillämpa i annat vetenskapligt arbete. 

Dessutom bidrar de till att hjälpa elever utveckla sina kunskaper gällande vetenskapliga 

tillvägagångsätt i praktiskt arbete (Millar, 2010, s. 11).  

Att elever lär sig om förklaringar inom NO genom att laborera eller arbeta undersökande är känt 

men har ifrågasatts tidigare (Johansson, 2012, s. 53). Johansson menar att det är en komplex 

process att utveckla individens NO-kunskaper genom praktiskt arbete. Enligt författaren får 

eleverna sällan en omedelbar förståelse av ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen genom 

gjorda laborationer eller undersökande arbete trots att en förståelse av det studerade fenomenet 

förväntas vara uppenbart för eleverna (ibid, s. 53). Johanssons studie visar att det bästa vore att 

hjälpa eleverna att se vad i arbetsområdet som är relevant eller inte relevant att skaffa kunskaper 

om (Johansson, 2012, s. 53). Forskning visar att kvalitén på undervisningen i NO-ämnena blir 

bättre när NO-lärare tar till vara på elevernas förkunskaper som de kan använda i både teori och 

laborationer. Det är när lärare arbetar med olika strategier för att hjälpa elever nå de närliggande 

målen som kunskaper ökar (Johansson, 2012, s. 56). Ett närliggande mål kan till exempel vara 

för lärare att i ett observationsarbete hjälpa elever att förstå vad som är relevant att observera 

eller använda för att formulera förutsägelser.  

En lärandeprogression bland eleverna sker när praktiskt arbete, begreppsinlärning och teori 

sammanflätas i ett sammanhang där eleverna kan utveckla sin förmåga och sina kunskaper inom 

NO-ämnena. Förståelse för och kunskaper förvärvade inom NO-ämnena ger eleverna möjlighet 

att förhålla sig till vetenskapliga erfarenheter, vara samhällsaktiva aktörer samt delta i frågor som 

rör en hållbar samhällsutveckling. När läraren arbetar medvetet med olika slags arbetssätt såsom 

laborativa inslag och naturvetenskapliga texter kommer det att stärka elevers förståelse och 

engagemang i klassen. Enligt Skolinspektionen (2017, s.15) kommer en sådan undervisning att 

synliggöra det systematiska arbetssättet som är kärnan i det vetenskapliga kunskapssökandet och 

eleverna får då hjälp att upptäcka det relevanta innehållet.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion   

Det finns en uppsjö av forskning kring undervisningsmetoder utifrån både ett lärar- och 

elevperspektiv, men det är samtidigt viktigt att undersöka om allt som hittats passar in med 

arbetets syfte.  

6.1.1 Informationssökning  
För att få ett internationellt perspektiv använde jag vetenskapliga texter från Turkiet, Kanada, 

USA, Australien och Storbritannien samt Sverige. Detta ger ett brett perspektiv i och med att 

forskningen täcker elever och metoder från olika kulturer, miljöer och geografiska områden 

vilket också bidrar till att stärka arbetet. Litteraturen sammanställdes och bearbetades genom att 

sortera valda texter i bestämda kategorier vilket gjorde det lättare att analysera och bestämma 

hur texterna skulle användas. Det uppkom vissa andrahandskällor som refererade till äldre 

primärkällor samt källor som inte längre är tillgängliga. Genom att använda kedjesökning till 

andra källor kunde användbara texter hittas och analyserats. Avslutningsvis, som en positiv 

punkt i studien framkom det också vetenskapliga texter som trots att de behandlade eleverna i 

högstadiet också kunde användas i studien i och med att arbetets syfte generellt gäller alla åldrar 

i skolan.  

6.1.2 Materialanalys  
Bilagan i arbetet har använts som protokoll till att göra en kategorisering av de vetenskapliga 

texter som valdes till studien. Studiematerialet samlades och analyserats utifrån bestämda 

urvalskriterier. Att ha tabellen gjorde det lättare att sortera och välja texter som skulle användas 

i de olika delarna av arbetet vilket gav en bra översikt över själva arbetet. Att hitta en röd tråd 

för hela arbetet var tidskrävande men ansågs som absolut viktigt genom hela arbetet. Härtill 

kunde fokus läggas på att sammanfatta protokollet med de valda och för ändamålet analyserat 

texterna. Protokollet användes också för att fylla i litteraturtabell 1 som redovisades i urvalet. 

Dessa litteraturen sammanställdes sedan i alfabetisk ordning för att underlätta läsningen. Under 

arbets gång ändrades frågeställningen och därtill syftet med arbetet. På grund av detta samlades 

mycket texter som sorterades bort allt efter som. Det faktum att varje text lästs och sammanfattats 

översiktligt för att kunna få en överblick av innehållet gjorde det lättare att dela upp dem i arbetet.  
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6.2 Resultatdiskussion  

NO-lärares inställning, ämneskunskaper, insikt i individens förutsättningar och förkunskaper är 

framgångsfaktorer när det gäller att lyckas i sin undervisning. Dessutom har NO-lärare ett antal 

metoder till sin förfoga som skulle motivera elever och öka intresset för både ämnet och 

lektionerna. Jidesjö (2012) menar att när NO-lärare varierar sin undervisning kommer elevernas 

intresse för undervisning att hållas uppe (Jidesjö, 2012, s. 39). En varierande undervisningsmiljö 

och undervisningsmetoder som är involverande och engagerande räcker långt för att till att hjälpa 

elever få goda möjligheter att fördjupa sin förståelse av ämnesinnehållet. Att interaktionen 

mellan lärare och elev är mycket viktig visar vetenskapliga studier där mycket framgångsrika 

elever frågades om sin tidigare undervisning i naturvetenskap (Lundin, 2003, s. 40). Eleverna 

bekräftade att de blivit motiverade av kunniga, entusiastiska och sympatiska lärare, som 

undervisade genom kombinationer av dynamiska metoder, laborationer och diskussioner 

(Lundin, 2003, s. 40). Det som allra mest hade påverkat deras attityder till naturvetenskap var 

dock interaktionen med lärarna. Det senare var speciellt viktigt för dem som inte redan var 

motiverade för ämnena (ibid, s. 40). Av de vetenskapliga texter som analyserats i arbetet delar 

många av forskarna samma uppfattning att elevernas motivation och intresse för ämnen har att 

göra med hur lärare undervisar. Bland annat visar Murcia & Sheffield (2010, s. 429), att lärarens 

interaktion med elever under lektioner påverkar vederbörandes deltagande i undervisningen. 

Forskning gav bevis på att lärarnas effektiva IWB-pedagogik påverkar positivt på hur 

studenterna samtalade om NO-ämnen. Nyckelordet genom forskningsresultatet var effektiv 

användning av IWB vilket innebär att lärares inställning kommer att avgöra huruvida eleverna 

blir motiverade eller inte. Durmus & Bayraktas (2010, s. 275) instämmer på det sättet att det 

krävs att NO-lärare utformar sin undervisning på ett sätt som i längden kommer att gynna 

elevernas förståelse i sitt lärande. 

Westman (2016, s. 45) argumenterar i sin avhandling att elever lär sig och tar del av 

undervisningens budskap på olika sätt, bland annat skriftligt och muntligt. Samtidigt belyser 

Ribeck (2015, s. 13) i sin studie att elever kommer vidare i sitt naturvetenskapliga lärande om 

de få möjligheter att tillägna sig NO-språket både muntligt och skriftligt. Mindedal (2011, s. 18) 

menar att samtalet är centralt i en meningsskapande process och därmed centralt för lärandet. I 

och med det borde klassrumssamtal ske på ett effektivt sätt som gynna lärandesyfte. Vygotskijs 

teori om lärandet bekräftar också hur pass centralt språket är i lärande. Han beskriver att eleven 

utvecklas utifrån sitt sätt att förklara sin omvärld (Vygotskij, 1986). Det medför att för att elever 

ska få större möjligheter att öka sina kunskaper inom naturvetenskapen måste de finnas samtal i 



 

24 

 

undervisning kring det naturvetenskapliga ämnet (Westman 2016, s. 15). Det krävs, enligt 

Mindedal (2011), att man lär sig använda begrepp, uttryck och språkliga strukturer som kan 

konstruera naturvetenskaplig mening. När lärare varierar sin undervisning i olika ämnesområden 

utvecklar eleverna också sina ämnesspecifika läs- och skrivarter. På detta sätt ökar elevernas 

möjligheter att lyckas i sitt lärande därför att de får kunskap om olika texters strukturer som är 

användbart inom olika områden i ämnena (Mindedal, 2011, s. 25). Just för att kunna skapa 

möjligheter att fördjupa sin kunskap inom naturvetenskapen kan NO-lärare i sin undervisning 

använda sig av flertal strategier. Dessa strategier inkluderar varianter av conceptual change texts 

och sammanför samtliga delar i naturorienterande ämnen på det sättet att skrivande och läsning 

kopplas till undersökande arbete i NO-ämnena (ibid, s.23). I detta undervisar läraren om 

praktiska aktiviteter med motiverande uppgifter som eleverna får kombinera och jämföra sina 

observationer med vad som framkommer i olika texter, allt kring det aktuella arbetsområdet 

Mindedal (2011, s. 23–24).  

NO-lärares lektioner kan bli intressanta och öka elevernas motivation och prestation genom att 

använda digitala verktyg i undervisningen. Elevernas motivation och intresse för ämnet kan 

påverkas i stor grad genom användning av IKT. För det första bidrar det till att underlätta för 

individens dagliga klassarbete (Wang et al., 2014, s. 642). Ett argument Wang et al., (2014) för 

fram är att digitaliserad undervisning bidrar till att främja elevernas kognitiva kompetens när de 

ska tillämpa sina färdigheter med hjälp av vetenskapliga metoder. Om läraren integrerar IKT i 

sina undervisningsrutiner kan det bidra till att höj utvecklingen av elevernas intagande av nya 

kunskaper för vidare utbildning och framgång i framtiden (ibid, s. 642). I forskning som Wang 

et al., (2014) gjorde kunde det dessutom bekräftats av många lärare att eleverna var mer 

engagerade i att lära sig uppgifter om de fick använda IKT i klassen. Lärare noterade elevernas 

ökade intressen och motivation när denne tilldelade uppgifter som involverade användning av 

Internet för att genomföra undersökande arbete. En annan lärare beskriver att när eleverna får 

möjlighet att använda IKT för att arbeta med något, tar de tag i det de ska göra och bli mer 

intresserade och motiverade (Wang et al., 2014, s. 642). Läraren är inte längre centrum av 

uppmärksamhet som ger information, utan tar istället en stödjande roll. Med detta betonar jag 

vikten av att skapa relevans för lärandeuppgifter när IKT ska vara integrerad i undervisning 

vilket är vad jag i min framtida yrkesverksamhet komma att sträva för att göra.  

Forskning belyser vidare att effektiv interaktiv undervisning med en IWB kan engagera och 

motivera eleverna att utforska vetenskapens roll för att förstå sin omvärld och att förstå viktiga 
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vetenskapliga begrepp (Murcia & Sheffield, 2010, s. 418). Till att börja med är det väsentligt ur 

ett sociokulturellt perspektiv av NO-undervisning att ta hänsyn till frågor och samtals art som 

ska stödja elevernas lärande och deras utveckling inom naturvetenskap. Det är genom detta 

synsätt kan NO-undervisningen betraktas som en process som erbjuder ett distinkt sätt att 

engagera elever att delta i lektioner (Murcia & Sheffield, 2010, s. 419).  

Å andra sidan beskriver Murcia & Sheffield (2010) vidare att precis som med någon annan 

undervisningsresurs eller tekniskt verktyg är det betydligt viktigare vad läraren gör med en IWB 

än själva tekniken (ibid, s. 424). Bra undervisning är enligt forskare lika bra med eller utan IKT. 

Tekniken förbättrar bara undervisningen, vilket innebär att den kan ses som ett pedagogiskt 

verktyg för att uppnå lärande mål. (Murcia & Sheffield, 2010, s. 424). Det motsäger Wang et al., 

(2014) som argumenterar att om läraren integrerar IKT i sina undervisningsrutiner bidrar det till 

att höja utvecklingen av elevernas intagande av nya kunskaper för vidare utbildning och 

framgång i framtiden. Jag håller med Murcia & Sheffield (2010) i det mening att individens 

motivation i undervisning samt kunskapsutveckling är stärkt förknippad till läraren, inte verktyg 

som denne använder. Dock argumenterar Murcia & Sheffield (2010) precis som många andra 

studier, att användning av IWB fungerar effektivt i kombination med andra strukturerade 

aktiviteter (ibid, s. 419). Forskning visar på att detta sätt att undervisa är konsekvent med en 

dialogisk undervisning som är kollektiv, ömsesidig, stödjande, hållbar, kumulativ och 

målmedveten (ibid, s. 419). Det bör tilläggas att NO-lärare som använder interaktiva 

pedagogiska verktyg på ett effektivt sätt är avgörande för att elever ska få en dynamisk, interaktiv 

och lämplig lärandeerfarenhet. Jag anser därför att lärares ämnes- och pedagogiska kompetens 

är viktiga för elevers fortsätta kunskapsutveckling i skolan och kan sammanfogas med 

interaktiva pedagogiska verktyg för att hjälpa elever vidare i sitt lärande. Elevers motivation och 

intresse ökar om läraren samverkar med elever inom sin NO-undervisning och arbetar medvetet 

med olika laborativa inslag, samt NO-texter för att utveckla förståelse och engagemang. På det 

sättet synliggörs det systematiska arbetssättet, vilket i sig är kärnan i det vetenskapliga 

kunskapssökandet. Enligt styrdokumenten är det av betydelse för elevers fortsatta utveckling att 

de ges förutsättningar för att söka svar på frågor med hjälp av praktiska systematiska 

undersökningar, reflekterande arbetssätt samt att de ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i 

att hantera digitala verktyg i sin skolgång (Skolverket, 2017, s. 158). Elever måste få det 

utrymme och den vägledning de behöver för att reflektera över det naturvetenskapliga 

arbetssättet, den teoretiska bakgrunden, laborationsupplägg och resultat. Det räcker inte bara 
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med att lägga fokus på fakta och låta andra möjligheter som ger bättre förståelse för elever 

passera (ibid, s. 158).  

I resultatet framkom det också en viktig synpunkt att inom NO-undervisning ska elever utveckla 

en vana att ställa frågor om vardagliga fenomen och att de kan hitta förklaringar för dessa 

fenomen med hjälp av vetenskapliga teorier och modeller (Beerenwinkel, Parchmann & Gräsel, 

2010, s. 1239). Forskning visar att när elever använder modeller på ett lämpligt sätt får de större 

möjlighet att lyckas inte bara i NO-undervisning utan också i samhället där de kan delta 

framgångsrikt inom olika områden, till exempel i analys och klimatberäkning eller 

ekonomiprognoser. Detta ställer höga krav på elever att inte bara bli bekanta med olika modeller 

utan också att utveckla en förståelse av hur dessa modeller fungerar (ibid, s. 1239). Conceptual 

change texts är en sådan modell som visar sig vara framgångsrik. Studien Beerenwinkel et al., 

(2010) gjorde på 214 elever visade skillnaden mellan elevernas användning av traditionella texter 

och conceptual change texts i NO-undervisning. I forskningen framkom det att conceptual 

change texts hjälpte elever att bygga upp sin förståelse för ämnet mer än traditionella texter (ibid, 

s. 1253). Resultaten är konsekvent med tidigare forskning som bekräftade bland annat att elever 

som inte är så kunniga lärde sig mer och fick bättre förståelse än tidigare. Resultaten tyder på att 

conceptual change texts hjälpte elever att bli medvetna om alternativa idéer och skilja dem från 

den annars vetenskapligt accepterade synen, det vill säga att texten stödde eleverna att utveckla 

metakonceptuell medvetenhet (Beerenwinkel et al., 2010, s. 1254). Durmus & Bayraktars (2010) 

håller med och menar att i kombination med andra arbetssätt, till exempel klassdiskussioner som 

går hand i hand med laborationer och grupparbete kan hjälpa elever ändra sina tidigare 

uppfattningar kring ämnet NO och få en bättre förståelse av innehållet i ämnet. Härmed vill jag 

påpeka att för många olika arbetssätt under några få lektioner kan skapa förvirring istället för att 

hjälpa elever öka sin förståelse och kunskap. Däremot tyder forskning på att variation skapar en 

motiverande och engagerande undervisning som gynnar individen i sitt kunskapsintagande.  

6.3 Många faktorer  

Lärarna utnyttjar digitala läromedel såsom IWB och andra IKT redskap för att öka elevers 

motivation inom NO-undervisning. Forskning har visat att det hjälper de elever som är blyga 

eller som inte tar mycket plats i klassen vilket är viktigt för dessa elever (Uluyol & Sahin, 2016, 

s. 70). Att bli sedd under lektioner innebär för individen att kunna sätta sig själv och sin kunskap 

i ett sammanhang som uppmuntrar en djupare förståelse (ibid, s. 70). Forskning visar att två 

saker händer när NO-lärare underlättar för samarbete eleverna emellan. För det första kan dessa 



 

27 

 

lärandemiljöer hjälpa eleverna att dela sina egna erfarenheter som i sin tur kan delas med andra. 

Eleverna kan ta lärarrollen genom att dela på ansvar och ledarskap och på så sätt gemensamt dra 

nytta av individens styrkor inom gruppen. För det andra leder samarbete till att eleverna skaffar 

sig färdigheter de kan använda i grupparbete. Exempel på dessa färdigheter kan vara 

gruppkommunikation, att kunna kompromissa och lyssna till andra, med mera.  

Min åsikt är att när lärare ges goda och utvecklande förutsättningar att göra sin undervisning 

ännu bättre med kompetensstöd för ämneskunskaper blir det möjligt för vederbörande att möta 

utmaningar. Dessutom kan kollegialt utbyte bidra till att hjälpa kompensera för brister hos 

enskilda lärares ämneskompetenser. Min mening är att genom den sortens utbyte kan lärare vara 

till hjälp för varandra i olika situationer, vilket i sin tur höjer kvalitén på NO-undervisning  

Det gäller för lärare att främst skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för sin klass där individen 

kan känna sig sedd och viktig. Samtalets betydelse har varit ett återkommande inslag vid 

granskning av litteraturen vilket får mig att dra slutsatsen att i sin NO-undervisning ska lärare 

lägga fokus på diskussion och samtal både mellan elever och mellan elever och lärare. Samtal 

och diskussion är bra verktyg för att förstå individen, komma nära vederbörande samt för att 

motivera och uppmuntra densamme (Mindedal, 2011, s.18). Lärares undervisningsmetoder är 

avgörande för om eleverna ska ha möjligheter att lyckas påverka sitt meningsskapande 

(Mindedal, 2011 s. 18). Mindedal menar vidare att lärarkompetensen som bland annat innefattar 

ämneskunskaper och erfarenhet, är betydelsefull för såväl skolprestationer som för klimatet i 

klassen och på skolan.  

Skolinspektionens (2010) forskningsrapport visar att lärares agerande på olika sätt har på olika 

sätt, stor betydelse för elevernas lust och vilja att lära sig naturvetenskap. En varierande 

undervisning ger möjligheter för en meningsfull lärandemiljö. Det är ett bristfälligt 

förhållningsätt att som NO-lärare bara förlita sig på att de uppsatta målen ryms i läromedlet som 

eleverna använder. Konsekvensen av detta förhållningssätt blir att eleverna riskerar att inte nå 

alla mål i kursplanen eftersom läromedlen inte är heltäckande avseende kursplanens mål. 

Börjesson beskriver i ett inlägg (SOU 2000:19 s. 32) att frågan om lusten att lära är central för 

den svenska skolan. Han likställer lust och vilja att lära med motivation. Enligt Börjesson (SOU 

2000:19) ska sambandet mellan studiebegåvning och studieintresse tolkas utifrån individens 

tidigare undervisningserfarenheter. Saknar individen studiemotivation kan det beror på att 

vederbörande under en mängd tidigare situationer i klassrummet mött sina begränsningar istället 

för sina möjligheter (SOU 2000:19, s. 33).  
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6.4 Tankar om fortsatt forskning  

Styrdokument fastställer att undervisning bör anpassas efter varje elevs förkunskaper, 

förutsättningar och behov. Genom undervisning ska elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling utgå ifrån deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

(Skolverket, 2017, s. 8). Detta innebär bland annat att NO-lärare i sin undervisning kan arbeta 

mer med elevinflytande. Att elevinflytande genomsyra planering av NO undervisning där elever 

får medverkar och ger synpunkter kring arbetssätt, innehåll och bedömning. Det skulle vara 

intressant att se om detta kan påverka elevers motivation och intresse för NO ämnet på ett positivt 

sätt. På detta sätt kommer vi närmare vad Britt Lindahl uttrycker här nedan.  

6.5 Slutsatser  

En optimal balans i samspelet mellan elev och lärare behövs och ska utgå ifrån båda parter, det 

vill säga, elevens och lärarens förutsättningar. Eleverna har egna behov samtidigt som NO-lärare 

besitter en mängd olika kunskaper. Det är av vikt att optimera relationen mellan lärare och elever. 

Som Britt Lindahl uttrycker det:  

”Vi har inget att förlora på att välja en ny strategi d.v.s. försöka förändra undervisningen i 

naturvetenskap och teknik så att den intresserar våra ungdomar. Detta skulle gagna alla parter. 

Eleverna skulle kunna få chansen att utveckla sin nyfikenhet och fascination samtidigt som samhället 

skulle kunna få mer kompetenta medborgare och industrin det folk de anser sig behöva.” (Lindahl 

2003, s. 247).  

 

 

 

Tell me and I will forget Show me and I may remember Involve me and I will understand.  

Confucius, 450 B.C.  
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Bilaga 1 

Protokoll över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Kategorier i 
materialanalys 
 

Teoreti
sk 
bakgru
nd 

Resultat 

Författare 
Beerenwinkel, A. 
Parchmann, I. & 
Gräsel, C.  
Titel  
Conceptual change 
texts in chemistry 
teaching: a study on 
the particle model of 
matter.  
Tidskrift  
Journal. Peer 
reviewed  
Land  
Taiwan  
Databas 
Primo  
 

Syfte  
Att undersöka effekten 
av conceptual change 
texts på elevernas 
missuppfattningar på 
partikelmodellen.  
Den CCT är utformad 
utifrån principer om 
textbegrepp och 
instruktionsmetoder 
om hur man 
introducerar 
partikelmodellen.  

Design  
Urval  
Datainsamling  
Journalen är lättläst och 
överskådlig.  
Rapportens urval av 
litteraturmaterial är 
internationellt.  
Datainsamlingen beskrivs 
som empirisk studie på 
214 studenter där data 
mättes med en före 
testdesign. 
Produktresponsteori 
användes för att analysera 
elevernas svar. 
Undersökning fann att 
conceptual change texts 
främjade elevers 
medvetenhet om vanliga 
missuppfattningar om 
partikelmodellen och gav 
övergripande förbättrade 
resultat jämfört med att 
läsa en traditionell text.  
Kvantitativa och 
kvalitativa.  
International Journal of 
Science and Mathematics 
Education.  

Teoretis
k 
bakgru
nd  
Empiris
k studie 

Resultat  
Det speglar undersökningssyfte 
genom att genomföra 
undersökning och jämföra med 
olika andra studier. Texten 
fokuserade på förhållanden 
mellan modell och fenomen, 
adresserade missuppfattningar, 
motsatte dem mot andra 
vetenskapliga resultat och 
förklarat i stor utsträckning 
varför den vetenskapliga idén är 
meningsfull i specifika 
situationer. Resultat visar att 
texten stödjer eleverna bättre 
bygga lämpliga idéer om 
partikelmodellen än en 
traditionell 
text.  

Författare:  
Bjärvall, K, Inger.  
Titel: I Vygotskijs 
zon.  
Tidskrift 
Tidskrift  
Land  
Sverige.  
Databas 
Offentligt tryck. Via 
kedjesökning. 
Lärarförbundets 
hemsida  

Syfte  

Tidskriften har en 
forsknings och 
utbildningssyfte, 
därmed att belysa olika 
pedagogiska ämnen.  

Design  
Urval  
Datainsamling  
Strukturen är lätt följa.  
Inga nämnda 
datainsamling i och med 
att tidskriften inte består 
av vetenskapligt material. 
Pedagogik och 
undervisningsmetoder.  

 Bjärvall, K Vygotskijs sätt att se 
på barnens utveckling och hur 
hans inflytande skett genom 
åren inom skolan.  
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Författare:  
Durmuş, J. & 
Bayraktar. S.  
Titel:  
Effects of 
Conceptual Change 
Texts and Laboratory 
Experiments on 
Fourth Grade 
Students’ 
Understanding of 
Matter and Change 
Concepts.  
Tidskrift 
Journal.  
Publikationsår:  
2010 
Land  
Turkiet 

Databas  

Primo / Google 
scholar. 

Syfte  

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om 
conceptual change 
texts och 
laboratorieexperiment 
är effektiva för att 
övervinna 
missuppfattningar och 
om arbetssätt gynnade 
studenter när dessa 
metoder användes.  

Design 
Urval  
Datainsamling  
Strukturen är lätt att följa 
med tydlig koppling från 
tidigare forskning. Denna 
forskning baseras på förr- 
och efter test och 
kontrollgruppsdesign. 
Totalt 104 studenter i 
årskurs 4 från tre klasser i 
grundskolan i Kars 
centrum, nordöstra 
Turkiet, deltog i denna 
studie.  
Urvalet är elever från 
årskurs 4 och mellan 9 
och 11 år. Detta är en  
Kvalitativ studie. 

Teoretis
k 
bakgru
nd 

Resultat  

Forskning visade att 
laboratorieexperiment och 
conceptual change texts var mer 
effektiva än den traditionella 
undervisningsmetoder för att 
minska missuppfattningarna 
som elever hade i undervisning 
om materia och dess förändring. 
Resultaten av denna studie 
stöder användning av mer 
praktiska vetenskapliga 
laboratorieaktiviteter samt 
conceptual changing texts i NO 
undervisning.  

Författare: 
Jidesjö, A. Magnus, 
O. Karl-Göran, K. 
och Helge, S.  
Titel: 
Science for all or 
science for some: 
What Swedish 
students want to 
learn about in 
secondary science 
and technology and 
their opinions on 
science lessons.  
Tidskrift: 
Journal  
Publikationsår:  
2009 
Land:  
Sverige 
Databas: 
Google 
scholar/Primo 

Syfte  

ROSE-projektets 
huvudarbetsform är ett 
frågeformulär som är 
indelat i sju olika 
kategorier. 

I det här dokumentet 
är resultatet utav några 
kategorier 
presenterade. Det 
svenska urvalet bestod 
av 751 elever, dem 
flesta 15 år, från 29 
skolor. Elevernas 
åsikter om 
vetenskapsläror 
presenteras i 
förhållande till 
inskrivningsintentioner 
för gymnasieskolan 
tillsammans med vad 
de vill lära sig om i 
vetenskap och teknik  

Design 
Urval 
Datainsamling  
Texten och syftet är lätt 
att följa och är indelad 
överskådligt för varje 
avsnitt och kategorin. 
Undersökning baserad på 
751 elever ca 15 år  
Genom två delat 
frågeformulär och 
elevernas åsikter om 
vetenskapsläror 
presenterades i 
förhållande till 
inskrivningsintentioner 
för gymnasieskolan 
tillsammans med vad de 
vill lära sig om i 
vetenskap och teknik.  
Genom frågeformulär i 
kvantitativa och 
kvalitativa undersökning.  
   

Teoretis
k 
bakgru
nd 

Resultat  

Resultaten tyder på att 
sekundärvetenskaplig 
instruktion tycks adressera 
enbart en minoritet av 
studenterna, de som har valt 
vetenskap eller teknik i sin 
vidareutbildning. Samtidigt har 
alla studenter intresse för 
vetenskap och teknik och många 
verkar mest intresserade av 
några viktiga frågor i 
samhällsutveckling. Resultaten 
diskuteras ur elevers perspektiv 
och bidrar till debatten om att 
etablera ett vetenskapligt 
läroverk i grundskolan. 
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Författare: 
Jidesjö, A 
Titel:  
En problematisering 
av ungdomars 
intresse för 
naturvetenskap och 
teknik i skola och 
samhälle – innehåll, 
medierna och 
utbildningens 
funktion 
Tidskrift:  
Doktorsavhandling  
Publikationsår:  
2012 
Land: 
Sverige 
Databas: 
Swepub 

Syfte 

Undersöker 
studentperspektiv på 
NO & teknik inom 
vetenskaplig 
utbildning. Arbetet har 
utförts som del av 
svenskt deltagande i 
den vetenskapliga 
utbildningen 

(ROSE) -projektet. Det 
empiriska arbetet som 
presenteras i denna 
avhandling är 
omfattande och också 
tar hänsyn till lärarnas 
perspektiv, ålder av 
studenter och en social 
teori av media. 

Design  
Urval  
Datainsamling  
Det empiriska arbetet som 
presenteras i denna 
avhandling är omfattande, 
men samtidigt 
överskådligt och lättläst.  
Texten är uppbyggd 
utifrån delstudiernas 
resultat, som knyts till 
tidigare forskning och 
sätts i relation till ett 
övergripande 
teoretiskt perspektiv, som 
ramar in och ger ett 
perspektiv till hela 
avhandlingsarbetet.  
Urvalet är ett antal klasser 
(25–30 elever) i år nio på 
olika skolor under  
3 veckor Enkäten tåg ca 
40 min. att besvara och 
svaren behandlas helt 
anonymt. Enkäten är inte 
ett kunskapstest utan 
handlar enbart om 
elevernas intresseområden 
och 
erfarenheter.  
 

Teoretis
k 
bakgru
nd 

Resultat  

Visar att eleverna har intresse 
för vetenskap och teknik, med 
ålder och kön som påverkar 
deras intresse för specifikt 
innehåll. Men brett begrepp som 
"science" eller "girls" & "boys" 
förklara skillnaderna som 
uppstår från en 
innehållsnivåanalys. Eleverna är 
olika och deras intresse är 
innehåll specifik. Dessutom 
visar resultaten att 
studentintresset inte 
överensstämmer med vad deras 
lärare säger att de presenterar 
för instruktion. Lärarnas val av 
vetenskapligt innehåll och deras 
möten med studenter diskuteras 
som viktiga inslag i vetenskaplig 
utbildningsforskning. Dessutom 
indikerar resultaten att elevernas 
intressen är mer i linje med den 
vetenskap som presenteras i 
media. 

Författare:  
Johansson, A-M. 
Titel  
Undersökande 
arbetssätt i NO-
undervisningen I 
grundskolans tidigare 
årskurser.  
Tidskrift:  
Doktorsavhandling 
Publikationsår: 
2012 
Land: 
Sverige  
Databas: 
Swepub  

Syfte  

Denna avhandling 
handlar om 
undersökande 
arbetssätt i 
grundskolans tidigare 
årskurser. Data till 
avhandlingen är 
hämtad från studier av 
lärares och elevers 
arbete med NTA.   

Design  
Urval  
Datainsamling  
Avhandlingen är en 
sammanläggningsavhandl
ing och är baserad på fyra 
delstudier. I delstudierna 
har det studerats vilka mål 
och syften som skapas i 
läroplaner, i lärares 
beskrivning av hur man 
arbetar med under- 
sökande arbetssätt 
samt vid klassrums- 
interaktion. 
Urvalet varierar från 
upprepad läsning av 
läroplaner med tillhörande 
kursplaner, intervjuer 
samt 
klassrumsobservationer. 
kvalitativa studier 
(intervjuer och 
observationer) 

Empiris
ka 
studie 

Resultat 

Synliggör betydelsen av att 
närliggande syften fungerar som 
mål. också hur lärare gör 
närliggande syften kontinuerliga 
med det övergripande syftet. 
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Författare: 
Lindahl, B  
Titel  
Lust att lära 
naturvetenskap och 
teknik?  
Tidskrift: 
Doktorsavhandling 
Publikationsår: 
2003  
Land: 
Sverige  
Databas: 
Primo  

Syfte  

Handlar om hur en 
grupp elevers attityder 
till och intresse för 
naturvetenskap och 
teknik förändras under 
grundskolans senare 
skolår och hur detta 
och några andra 
faktorer påverkar deras 
val av program till 
gymnasiet 

Design  
Urval  
Datainsamling  
Datainsamlingen genom 
intervjuer, enkäter samt 
observationer under cirka 
en veckas tid varje läsår. 
Totalt var det 80 elever 
som deltog i studie.  

 Resultat  

Elever tycker att de är duktiga i 
NO men inte lika bra som i 
andra ämnen. För dem flesta 
elever verkar det som om attityd 
tillsammans med självverkan är 
avgörande fakta för hur de 
upplever ämnet. Andra faktorer 
är att flickor och pojkar 
uppfattar vetenskaplig 
undervisning som annorlunda. 
Pojkarna är på väg att utveckla 
samma kritiska attityd som 
tjejerna har haft sedan länge 
sedan. Den sociala bakgrunden 
är också viktig. Många av 
eleverna som väljer vetenskap är 
från välutbildade hem men även 
denna grupp förlorar intresse 
med tid. 

Författare: 
Lundin, M  
Titel  
Students’ 
participation in the 
realization of school 
science activities.  
Tidskrift: 
Doktorsavhandling  
Publikationsår: 
2007 
Land: 
Sverige  
Batabas: 
Primo  

Syfte  

Undersöker & 
överväger hur elever & 
lärare uppfattar 
skolvetenskaps-
aktiviteter.  

Design  
Elevernas frågor och 
redogörelser för sina 
erfarenheter former grund 
för detta arbete. 
Kvalitativa empiriska 
studier baserad på 
videoinspelning.  

 Resultat  

Visa hur olika aktiviteter i 
genomförandet av ett NO 
vetenskapligt projekt påverkar 
elevernas frågor och 
redogörelser för erfarenheterna 
av vetenskapen innehåll.  

 

Författare: 
Mindedal A 
Titel  
Texter i NO- Finns 
de? En studie om 
textanvändning och 
textrelaterade samtal 
i ett fysiktema i 
skolår 5.  
Tidskrift: 
Licentiatavhandling.  
Publikationsår: 
2011 
Land: 
Sverige 
Databas: 
Primo  

Syfte  

Att undersöka 
förekomst och bruk av 
texter i fysiken i åk 5, 
Vidare för att 
synliggöra och skapa 
ökad förståelse för 
texten som resurs i 
NO-undervisningen. 

Design 
Undersökning och 
beskrivning hur lärare 
göra sin NO undervisning 
med hjälp av fältstudie. 
Fältstudien där en lärare 
och en klass i års 5, och 
fyra elever, observeras 
under fyra lektioner om 
cirka 80 minuter i fysik 
Datainsamling genom 
observation, och 
intervjuer och insamling 
av texter  

 Resultat  

En väsentlig slutsats är att 
förekomst av text ha stor 
betydelse för användandet av ett 
naturvetenskapligt språk mest 
från lärarens sida, i 
klassrumssamtalen. Text under 
lektionerna, bidrar till ökad 
kunskaper. Läsande och 
skrivande av naturvetenskapliga 
texter integreras i NO-
undervisningen kan bidra till att 
utveckla elevernas skrivande i 
NO och andra genre.  



 

36 

 

Författare: 
Millar, R  
Titel  
Analyzing practical 
science activities to 
assess and improve 
their effectiveness.  
Tidskrift: 
Journal  
År: 
2010 
Land: 
Sverige  
Databas: 
Eric  

Syfte  

Syftet med denna 
arbetet är att analysera 
praktiska NO 
aktiviteter för att 
klargöra huruvida de 
är effektiv samt att 
utvärdera dess 
effektivitet. 

Design  
Lätt åskådlig och läst med 
uppdelning av 
komponenter av 
den praktiska 
aktivitetsanalys i en 
checklista.  
Urval  
 
Datainsamling  

 Resultat  

Studien vill belysa och 
tillhandahålla ett verktyg för att 
göra analysera och kollar på 
vilket sätt praktiska aktiviteter 
kan vara effektiv i undervisning 
på ett systematiskt sätt för att 
klargöra mål, belysa och 
utvärdera effektivitet. 

 

Författare: 
Murcia, K & 
Sheffield R  
Titel  
Talking about 
science in interactive 
whiteboard 
classrooms.  
Tidskrift: 
Journal  
År: 
2010 
Land: 
Australien  
Databas: 
Google scholar 

Syfte  

Integration av IWB i 
klassrum inom NO 
undervisning  

Design  
Lättläst med mycket 
bakgrund information 
kring liknande forskning.  
Urval  
Fyra lärare på tre 
grundskolor och ett 
gymnasium i Australien. 
Från varje skol användes 
två lärare till studien 
under ett år Lärarna 
introducerade IWB i 
undervisning  
Datainsamling  
Videoinsamling, 
fältanteckningar, och 
intervjuer.  
 

 Resultat  

Denna forskning gav bevis på 
att lärarnas effektiva användning 
av IWB-pedagogik påverkar 
positivt på hur studenterna ser 
på naturvetenskapliga ämnen.  

Författare: 
Ribeck, J C.  
Titel  
Steg för steg. 
Naturvetenskapligt 
ämnesspråk som 
räknas Step by step. 
A computational 
analysis of Swedish 
textbook language.  
Tidskrift: 
Doktorsavhandling  
År: 
2015 
Land: 
Sverige 
Databas: 
Swepub  
 

Syfte  

Syftet med avhandling 
är att undersöka hur 
ämnesspråken i 
biologi, kemi och fysik 
byggs upp och 
utvecklas under 
skoltiden.  

Design  
Urval  
Datainsamling  
Genom empirisk studie 
och kriterier baserat 
arbetssätt med tre 
delmålen. Undersöker, 
redogöra för och 
utvecklar och 
demonstrerar.  
Urval  
Språkvetenskaplig 
textforskning samt 
datalingvistisk 
textforskning.  

 Resultat  

Visar att läroböckerna i dag är 
något enklare ur 
läsbarhetssynvinkel än tidigare 
år. Resultat visar att en 
språkutveckling sker i 
stadieövergången mellan 
högstadiet och gymnasiet, både 
inom de olika ämnena. 
Gymnasiet har längre 
meningarna och orden använts i 
böckerna dessutom ordförrådet 
är mer varierat. Resultat visar 
också att det kan finnas ett 
samband mellan de NO 
ämnesspråken och svårigheter 
för elever att tillgodogöra sig 
innehållet i de NO läroböckerna.   

Författare: 
Uluyol, Ç. & Şahin, 
S. 

Syfte  Design  
Urval  
Datainsamling  

 Resultat  
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Titel  
Elementary school 
teachers' ICT use in 
the classroom and 
their motivators for 
using ICT.  
Tidskrift: 
Journal  
År: 
2016  
Land: 
Turkiet  
Databas: 
ERIC  
 

Vikten av att integrera 
IKT i skolor och deras 
motivation att göra 
det.   

Deltagarna bestod av 101 
grundskolelärare från 24 
grundskolor i Turkiet. 
Resultaten diskuteras och 
analyseras för att förstå 
det nuvarande läget för 
lärares IKT-användning 
och deras motivation för 
användning av IKT. 

Det visar att lärarnas IKT-
användning i klassrummet är 
nästan helt begränsad till 
presentationsteknik. Bland dessa 
är projektoranvändning, bilder, 
grafik, video och animationer 
som dem flesta lärare använder.  

Lärare och deras motivation är 
en av de viktigaste faktorerna 
för IKT-integration i 
undervisning.  

Bland resultaten beskrivs det att 
ökade studentmotivation, 
deltagande, kommunikation, 
beslutsfattande, samarbete, 
problemlösning, självförtroende, 
förståelse, analys och uttryck. 
Alla dessa fördelar är mycket 
önskvärda resultat i skolor.  

Författare  
Uzunöz, A 
Titel  
Conceptual Teaching 
Based on Scientific 
Storyline Method 
and Conceptual 
Change Texts: 
Latitude-Parallel 
Concepts.  
Tidskrift 
Journal  
År  
2018  
Land  
Turkiet  
Databas  
ERIC 

Syfte  

Syftet är att identifiera 
misstag som ofta 
uppkommer i 
undervisningens och 
att förbereda texter 
baserad på Scientific 
Storyline Method för 
att få bukt på 
identifierade 
missuppfattningarna 

Design  
Urval  
Datainsamling  
 
I denna studie används 
kvalitativa 
forskningsmetoder och 
den genomfördes med ett 
holistiskt mönster. 50 
elever i årkurs 9 deltog i 
undersökning som gick på 
att de fick frågor om olika 
begrepp ställda mot dem. 
Svaren från frågorna 
utvärderades med fyra 
kriterier: förståelse, 
begränsad förståelse, 
förståelse och 
missförstånd.   
Studien bekräftade att 
eleverna hade förvirrat sig 
på begreppen och 
beskrivit dem på annat 
sätt. conceptual change 
texts har förberetts för att 
eliminera dessa 
missuppfattningar hos 
eleverna 
 

Teoretis
k 
bakgru
nd  

Resultat  

Lärare som utvecklar och 
använder aktiviteter baserade på 
olika metoder och tekniker för 
att övervinna missuppfattningar 
av studenter lyckas i sin 
undervisning. Conceptual 
change texts ansågs vara 
fördelaktiga för att undervisa om 
begrepp när de implementeras i 
samband med andra metoder.  

 

Författare  
Wang, S K., Hsu, H 
Y. Campbell, T. 
Daniel, C. Coster, 
Longhurst, M.  
Titel  

Syfte  

Syftet med studien är 
att undersöka om 
mellanstudie lärare 
och eleverna använder 

Design  
Urval  
Datainsamling  
Lättläst arbete med 
bakgrund information och 
översikt om 

Teoretis
k 
Bakgru
nd  

Resultat  

Det visar att NO lärare gav 
tillräcklig med möjligheter för 
elever att träna med IKT vilket 
är vanlig klassrums förfarande. 
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An investigation of 
middle school 
science teachers and 
students use of 
technology inside 
and outside of 
classrooms: 
considering whether 
digital natives are 
more technology 
savvy than their 
teachers. 
Tidskrift 
Research artikel  
År  
2014 
Land  
U.S.A.  
Databas 
Google scholar  

teknik inom och 
utanför klassrummet. 
De ungas tekniska 
erfarenheter, eftersom 
de växer upp med IKT 
och lärare som 
uppfattas som mindre 
tekniskt kunniga  

arbetstillvägagångsätt. 
Studien är specifikt 
inriktad på NO lärares 
erfarenheter inom 
digitalteknik därför att de 
uppfattas vara i framkant 
inom teknisk utveckling.  
Studien är baserad på en 
kvantitativ undersökning, 
samt 
klassrumsobservationer 
och lärarfokusgrupp 
intervjuer.  
Studien är gjord med 
tjugofyra mellanstadiet 
lärare från New York och 
Utah. Deras åldrar 
varierar från 23 till 56 (42 
% är 21-30 år gamla, 16 
% är 31- 40 år gamla 25 
% är 41-50 år och 15 % är 
över 51 år). 
Elever som deltog var 774 
st. i årkurs 8. Från Utah (8 
skolor) och 305 st. från 
årskurs 6: till 8. New 
York (10 skolor). 

Däremot hade eleverna sällan 
chanser att arbeta med andra 
verktyg som vidareutvecklar 
sina färdigheter i IKT. Elevernas 
användning av IKT utanför 
skolan visar starkt fokus på 
kommunikation, underhållning, 
mm. På samma sätt var lärarnas 
upplevelse av teknik utanför 
skolan mycket rik än deras 
erfarenheter av användning av 
teknik inom skol.  

Författare  
Westman, A-K 
Titel  
Meningsskapande 
möten i det 
naturvetenskapliga 
klassrummet.  
Tidskrift  
Doktorsavhandling  
År  
2016 
Land  
Sverige  
Databas  
Swepub  

Syfte  

Enligt författaren är att 
få veta mer om hur 
elever skapar mening i 
mötet med innehållet i 
skolans 
naturvetenskap.  

Design  
Urval  
Datainsamling  
Elevernas samtal under 
interaktioner 
karaktäriserats kvalitativt. 
Datainsamlingen har 
gjorts med ljud- eller 
videoinspelningar. 
Ämnesinnehållet i 
interaktionerna är i fokus 
och hur eleverna samtalar 
om genetik, cellandning, 
blodomlopp eller 
genomförandet av en 
laboration är centralt i 
avhandlingens delstudier. 
De deltagande eleverna är 
från grundskolans årskurs 
5 till 9 samt gymnasiet. 

Teoretis
k 
bakgru
nd 

Empiris
k studie    

Resultat  

Resultaten visar att det varierar i 
hur ofta elever diskuterar och 
uttrycker sig i mening om de 
naturvetenskapliga 
förklaringsmodellerna. När 
elever konstruerar 
begreppskartor med utvalda 
begrepp uttrycker de sig sitt 
meningsskapande på ett sätt som 
ofta närmar sig det 
vetenskapliga. Efter att använd 
undervisningsfilm för 
presentation av många 
vetenskapliga 
förklaringsmodeller av 
blodomloppets funktion, väldigt 
få elever använder sig av det i 
det efterföljande samtalet. I 
interaktioner under laborationer 
uttrycker de inte så ofta ett 
meningsskapande av de 
naturvetenskapliga 
förklaringsmodellerna. 

Resultaten visar att eleverna i 
stort sett inte samtalar om 
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filmens analogier till de 
förklaringsmodellerna.  

Författare  
Özmen, H. 
Titel  
Effect of animation 
enhanced conceptual 
change texts on 6th 
grade students’ 
understanding of the 
particulate nature of 
matter and 
transformation 
during phase 
changes.  
Tidskrift  
Journal  
År  
2011  
Land  
Sverige  
Databas  
ERIC  

Syfte  

med denna studie är att 
undersöka effekten av 
tecknad baserade 
conceptual change 
texter (CCT) i NO 
undervisning samt 
förståelse av 
materialets 
fasförändringar och 
former.  

 

Design  
Urval  
Datainsamling  
Kvasi-experimentell 
design användes i studien. 
Eleverna är indelad i 
grupper och gjorde en för 
och efter prov. Urvalet 
bestod av 51 elever i 
årkurs 6, en kontrollgrupp 
på 25elever och en 
experiment grupp med 26 
elever. Alla grupper har 
liknande pedagogiska och 
socioekonomiska 
bakgrunder. De lärarna i 
studien har 8 och 11 års 
erfarenhet av 
undervisning i NO 

Teoretis
k 
bakgru
nd  

Resultat  

Tyder på att kombination av 
undervisningsmetoder inom 
conceptual change texts kan 
vara ett bra sätt att undervisa 
inom NO. CCT är bättre än 
traditionell undervisning. 
Ytterligare förbättringar kan 
uppnås genom att integrera 
andra samtida undervisnings-
metoder, som rollspel analogier, 
i denna kombination. 
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