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Sammandrag 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka vad tidigare forskning beskriver som 
betydelsefullt i NO-undervisningen för att elever i årskurs F-6 ska erbjudas kunskaper i 
naturvetenskap. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie 
genomförts. Med det menas att en systematisk genomgång av tidigare genomförd och publicerad 
forskning som är relevant för studiens frågeställningar har utförts. Sökningar efter relevant svensk 
och internationell forskning har skett i databaserna Eric (Proquest), Google Scholar, Summon, 
avhandlingar.se och NorDiNa. Resultatet av litteraturstudien visar att det finns flera faktorer som 
är betydelsefulla för att eleverna ska erbjudas kunskaper i naturvetenskap. De som tas upp i 
denna litteraturstudie är diskussioner, vardagsbegrepp som kopplas till naturvetenskapliga 
begrepp, hur begrepp som används i olika sammanhang, att skapa sammanhang, tidig 
undervisning, praktiska experiment och undersökningar, arbetssätt och samband mellan intresse 
och kunskap. När litteraturstudien genomförts dras slutsatsen att tidigare forskning anser att ett 
undersökande arbetssätt är betydelsefullt för att elever ska erbjudas kunskaper i NO och att 
elevernas intresse påverkar kunskapsutvecklingen. 
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Inledning 
Jag började utbildningen till grundlärare våren 2012 och under senhösten det året var det dags för 
den första verksamhetsförlagda utbildningen (vfu). Under den här vfu-perioden diskuterade 
lärarlaget för förskoleklass till årskurs fem mycket kring hur de skulle kunna utveckla elevernas 
kunskaper om matematiska begrepp. Eleverna använde inte begrepp som addition, subtraktion 
eller rektangel och triangel utan använde vardagsorden plus, minus och fyrkant och trekant. 
Dessa diskussioner fördes sedan vidare in på det naturvetenskapliga området. Inte heller här 
användes begrepp i någon större omfattning. Lärarna diskuterade om det var lämpligt att använda 
ämnesspecifika begrepp i de lägre årskurserna eller om ett vardagsspråk var mer lämpligt att 
utveckla elevernas kunskaper. Diskussionerna fortsatte därefter och inriktades på hur 
undervisning för de yngre eleverna kan se ut för att de ska få bra förutsättningar att lära sig vad 
naturvetenskap är. Uppfattningen om vad som är bra undervisning i NO skiljde sig en del mellan 
lärarna vilket gav mycket intressanta diskussioner. Åsikterna gick isär när det gällde huruvida det 
var betydelsefullt att lära de yngsta eleverna begreppens innebörd och när begreppen ska 
användas eller inte. Vidare diskuterades när eleverna skall introduceras i naturvetenskapliga 
arbetssätt som systematiska undersökningar. 
 
Eleverna i årskurs tre arbetade under en period med vattnets former (fast, flytande och gas) och 
övergångar (avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning) mellan dessa. Många av 
eleverna hade svårt med begreppen och att använda dessa på rätt sätt och överföra till andra 
situationer. Detta väckte mitt intresse för hur kunskaper i naturvetenskap och naturvetenskapliga 
begrepp utvecklas och om det finns samband mellan intresse för ämnet och utveckling av 
kunskaper.  

 
Sverige har sedan 1960-talet deltagit i internationella undersökningar för att jämföra svenska 
elevers kunskaper med elevers kunskaper i andra länder.  
 
Två av dessa internationella undersökningar är PISA (Programme for International Student 
Assessment) där 15-åriga elever deltar och TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) där undersökningar sker i årskurs fyra och i årskurs åtta. I den naturvetenskapliga 
delen av PISA-undersökningen (Skolverket 2013:14) ställs frågor som mäter elevernas förmåga 
att använda och förstå teorier, modeller och begrepp samt deras kunskaper om det 
naturvetenskapliga sättet som innebär att tolka, bedöma och kommentera naturvetenskapliga 
texter. Enligt Skolverkets rapport (Skolverket 2013:32) visar PISA-undersökningen 2012 tydligt 
att svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap har 
försämrats i jämförelse med andra länder under de senaste åren.  
 
Den senaste TIMSS-undersökningen (Skolverket 2012:128) som genomfördes 2011 beskriver att 
elever i årskurs fyra har förbättrat det svenska resultatet jämfört med svenska elevers resultat 
2007. Resultatet för eleverna i årskurs åtta visar att de har en svagare kunskapsutveckling jämfört 
med många andra OECD-länder. I rapporten (Skolverket 2012:128) beskrivs att en anledning till 
detta skulle kunna vara att tidigare undervisning inte gett eleverna tillräckligt bra grundkunskaper.  
 
De internationella undersökningarna mäter bland annat elevernas förmågor att använda och 
förstå begrepp och intresse för de naturvetenskapliga skolämnena. Diskussionerna i vfu-skolan 
gav upphov till intresset att undersöka vad som är viktigt att tänka på i NO-undervisningen. Jag 
började fundera över vad som orsakar att de svenska eleverna presterar sämre än elever i många 
andra länder. Det finns således två skäl till att mitt intresse för NO-undervisning väcktes. Därför 
blir det intressant och relevant för min framtida yrkesutövning att undersöka vad som är 
betydelsefullt för lärare att tänka på i NO-undervisningen för att eleverna ska erbjudas kunskaper. 
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Det är dessutom relevant att undersöka om det finns samband mellan elevers intresse för 
naturvetenskap och utveckling av deras kunskaper i naturvetenskap.  
 
Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs först vad lärare har att förhålla sig till enligt skolans styrdokument. Här 
beskrivs några perspektiv på begrepp och begreppsförståelse samt elevers perspektiv på de 
naturvetenskapliga ämnena. Slutligen beskrivs några teorier om lärande. 

 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket 2011) 
beskrivs vad svenska lärare har att förhålla sig till i sin undervisning och planering av 
undervisning. 

I kursplanerna beskrivs ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I syftet för NO-ämnena 
i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011: 111f, 127, 
144) beskrivs tre förmågor som eleven ska ges förutsättning att utveckla i skolan. Eleven ska få 
utveckla förmågan ”att använda naturvetenskapens begrepp för att beskriva och förklara 
biologiska, fysiska och kemiska samband i människokroppen, naturen och samhället” (Skolverket 
2011: 112, 127, 144). Eleven ska även få möjlighet att utveckla förmågan ”att använda sina 
biologiska, fysiska och kemiska kunskaper att granska information, kommunicera och ta ställning 
i frågor rörande hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Skolverket 2011: 111, 127, 144). 
Dessutom ska eleven erbjudas de förutsättningar som gör att elevens förmåga ”att genomföra 
systematiska, biologiska, fysiska och kemiska undersökningar kan utvecklas” (Skolverket 2011: 
112, 127, 144). Genom att lärare planerar och genomför undervisning utifrån det centrala 
innehållet kan eleverna utveckla de förmågor som anges i syftet och nå de kunskapskrav som 
finns angivna i läroplanen.   
Men det är inte bara kunskaper i de olika ämnena som eleverna ska erbjudas i skolan. I ”Skolans 
värdegrund och uppdrag” (Skolverket 2011:7) står att skolväsendets utbildning ska ”främja 
elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011:7).   

 
Begrepp och begreppsförståelse 
Jönsson (2011:106f) skriver att naturvetenskapen alltid har varit beroende av språkets utveckling. 
Hon menar att ord inom det naturvetenskapliga språket är exakta på så sätt att de betecknar 
väldefinierade begrepp. De ord, begrepp och samband som används har inte alltid funnits och 
även i nutid saknas begrepp som skulle behövas för att tolka experiment. Hon beskriver 
kunskapsutveckling som en process där antaganden byggda på erfarenheter leder tankarna hit och 
dit på upptäcktsfärd i problemområdet, där tankarna ibland leder till det undermedvetna och 
ibland leder åter till medvetenhet och i ögonblick av klarsyn antar dessa tankar en väl formulerad 
struktur där kunskap om ett begrepp har bildats (Jönsson 2011:106f). Även Johansson och 
Wickman (2011:9) beskriver att det finns en mängd olika begrepp i de naturvetenskapliga 
ämnena. De anser att eventuellt kan ett mer naturvetenskapligt språk och elevernas språk om de 
används samtidigt och relateras till varandra utjämna olikheterna i språkbruk och elevers 
kunskaper om vad som är relevant i naturvetenskapliga sammanhang kan utvecklas (Johansson & 
Wickman 2011:9). Danielsson (2013:120) menar att när eleverna lär sig ett nytt ämnesområde 
innefattar detta att deras språkliga kunskap utvecklas. De behöver lära sig nya begrepp och att 
använda tidigare kända begrepp på nya sätt. Danielsson (2013:120) säger att utvecklingen av 
ämneskunskaper är oundvikligen sammankopplat med den språkliga utvecklingen. 
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Elevperspektiv 
The Relevance of Science Education, ROSE (roseproject.no 2015-06-03), är ett internationellt 
jämförelseprojekt där meningen är att belysa de känslomässiga faktorer som är viktiga för lärande 
inom naturvetenskap och teknik. Ledande forskningsinstitutioner och individuella forskare från 
cirka 40 länder arbetar tillsammans i ROSE-projektet med att utveckla teoretiska perspektiv, 
mätmetoder, datainsamling och analys. Den huvudsakliga målgruppen är elever som är 15 år 
gamla och det huvudsakliga syftet med projektet att samla och analysera information från 
eleverna om de faktorer som påverkar elevernas attityder till NO och teknik och deras motivation 
att lära NO och teknik. I An overwiew and key findings, (Sjøberg & Schreiner 2010:29) som är en 
översikt över ROSE-projektets resultat, beskrivs hur eleverna vill att undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen ska utformas. Eleverna vill enligt Sjøberg och Schreiner (2010:29) att 
deras intressen ska beaktas när undervisningen planeras och när böcker och annat 
undervisningsmaterial produceras såväl som i klassrummets aktiviteter. I Skolverkets 
kunskapsöversikt (Skolverket 2008: 80) Vad händer i NO-undervisningen? som författades och 
utgavs som ett underlag för att lättare kunna förstå och tolka innehållet i undersökningar som 
PISA och TIMSS beskrivs forskning kring undervisning ur elevernas perspektiv. I Vad händer i 
NO-undervisningen (Skolverket 2008: 80) presenteras vad Lyons (2006:598) kommit fram till att 
eleverna tycker om NO-undervisningens innehåll. De tycker att innehållet är tråkigt och irrelevant 
och speciellt fysik upplevs som ett svårt ämne. Det som gör att ämnet känns svårt är att 
innehållet är intellektuellt utmanande och att det passiva inlärningssättet och irrelevanta innehållet 
inte leder till kunskap. Även terminologi och begreppsanvändning som eleverna inte kan leder till 
att ämnet upplevs som svårt (Skolverket 2008:80). Sjøberg och Schreiner (2010:29) skriver att 
undervisningen behöver vara motiverande, meningsfull och engagerande. Den behöver kopplas 
till elevernas värderingar och intressen annars är det troligt att eleverna utvecklar negativa 
attityder gentemot ämnet när de väljer vad de ska göra i framtiden, som studenter eller 
medborgare. 
 
Teorier om lärande 
De olika sätt lärare organiserar sin undervisning i dagens skola och lärares syn på sin uppgift 
bygger på olika traditioner (Säljö 2010: 142). I detta avsnitt beskrivs de ledande traditionerna, två 
olika arbetssätt som utvecklats ur de ledande traditionerna samt lärande och intresse  

Traditioner 
Säljö (2010:137ff) presenterar de fyra ledande traditionernas synsätt på lärande. Dessa är 
behaviorismen, kognitiva traditioner, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 
Den behavioristiska traditionen studerar beteenden och synen på människans lärande är att 
belöning och straff fungerar som inlärningsmetod (Säljö 2010:151). Människan behöver inte de 
kognitiva förmågorna som reflektion, förståelse och insikt. Den begreppsliga kunskapen anses 
vara språklig kunskap (Säljö 2010:152 f).  

Rationalismen är en kognitiv tradition där utgångspunkten är att människan har ett förnuft och 
kan göra egna erfarenheter och lära genom såväl egna som andras misstag och insikter. 
Människan lär genom att tänka (Säljö 2010:154f). Piagets (1896-1980) utvecklingsteori är också en 
kognitiv tradition. En av Piagets grundtankar är att lärandet måste anpassas till det stadium 
elevens tänkande befinner sig på. Han menade att barn är logiska och tänker långt gående tankar 
utifrån barns utgångspunkter och med det visade han på barnens behov att utvecklas i sin egen 
takt och att få göra egna erfarenheter (Säljö 2010:167f).  
 

Pragmatismen är den tradition som har en syn på lärande som något som människor har praktisk 
användning för. Teori och praktik hänger ihop, den ena är inte möjlig utan den andra. Vidare 
anses inom pragmatismen att språket är ett av de viktigaste verktygen för att barn ska lära sig 
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abstrakta saker och färdigheter i samhället. Genom att kommunicera med andra vidgas våra 
erfarenheter (Säljö 2010:175f). Dewey var en forskare och filosof som har haft stor påverkan 
inom pragmatismen och uttrycket ”learning by doing” beskriver hans syn på lärandet. Att 
uppleva med sina sinnen och koppla samman erfarenheter från skolan och från vardagens är två 
av Deweys ståndpunkter (Säljö 2010:176f).  

Den sociokulturella traditionen ser även den att kunskaper är både teoretiska och praktiska. 
Lärande och kunskap ses som ständigt pågående processer, till skillnad från kognitiv tradition där 
människan utvecklas när hon behöver ändra sitt tankesätt och sin förståelse av världen. Den 
sociokulturella traditionen menar att kunskap växer fram i samspel med andra människor (Säljö 
2010:187ff). Vygotskij (1896-1934) var den pedagog och filosof vars tankar grundlade det 
sociokulturella perspektivet (Säljö 2010: 183). Vygotskij (Säljö 2010:191) hade en idé om lärande 
som en ständigt pågående process, ”den närmaste proximala utvecklingszonen” är ett bekant 
begrepp som kommer från hans arbeten. Med detta menas att när en människa behärskar ett 
begrepp eller en färdighet så är hon nära att behärska något nytt. Nya kunskaper och färdigheter 
finns inom räckhåll. 

Arbetssätt 
Näs (2010:5) beskriver ”inquiry-based” (undersökningsbaserat) med att det består av allt ifrån att 
hitta problem, undersöka dem, diskutera med andra elever till att försöka förklara och ge 
lösningar. Detta tyder på att elever behöver få utmanande frågor och empiriska data att resonera 
utifrån. Lärarna behöver tänka på att eleverna behöver diskutera med andra elever och att få med 
alla elever i dessa diskussioner då många elever ofta är tysta och inte deltar med sina tankar och 
funderingar under No-lektionerna (Näs 2010: 5).  
 
Integrated Curriculum Model (ICM) beskrivs av VanTassel-Baska och Wood (2009:345f) som ett 
arbetssätt som tagits fram med särskiljande undervisning, instruktioner och utvärderingsenheter 
för begåvade barn som används över hela världen. ICM är ett tematiskt arbetssätt där 
undervisningsplanen är prestationsbaserad med fokus på begreppsförståelse för att stärka 
innehållskunskaperna. Loepp (1999:21ff) beskriver att inom ICM finns olika modeller, den 
tvärvetenskapliga där en grupp lärare delar på undervisningen ämnesvis och elever arbetar i 
grupper som roterar mellan de olika lärarna. En annan tematisk modell kan betecknas som den 
problembaserade modellen. Denna modell utgår ofta från teknik och eftersom vi lever i ett 
tekniskt samhälle blir det en naturlig utgångspunkt. Exempelvis kan problemet som undersöks 
vara hur avfall som produceras i ett samhälle kan förvandlas till en tillgång. I samhällskunskap 
kan eleverna undersöka de lokala myndigheternas roll i att samla in och ta hand om avfall. I 
naturvetenskap kan de undersöka det mest effektiva sättet att återvinna avfallet. Till exempel kan 
källsorteringens för- och nackdelar undersökas. I matematik kan de studera mätning, area, volym 
och så vidare. I teknik kan fokus ligga på de olika tekniker som används för att separera avfall i 
kategorier samt omvandlingen av avfall till användbara material. Målet är att öka studenternas 
förmåga att använda begrepp inom naturvetenskap och matematik, anpassa till verkliga 
situationer samt att stärka kommunikationen mellan lärare i de olika ämnena (Loepp 1999:21ff).  

Lärande och intresse 
Nationalencyklopedin beskriver lärande och intresse enligt följande;  

livslångt lärande  (Bron 2015-06-04, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livslångt-lärande): 
pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som innebär att 
individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid. Livslångt lärande förutsätter att individen 
själv tar ansvar för sin utbildning och aktivt söker kunskap inte endast vid 
utbildningsinstitutioner, utan även på arbetsplatser och i vardagslivet. 
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intresse (Bergström 2015-06-04, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intresse): dels en 
attityd som består i att en person önskar ta del av något, dels något som innebär eller utgör en 
nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett kollektivs nuvarande 
eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses. 

Sanderoth, Werner och Båth (2009:67ff) skriver om tre olika sätt att se på lärande. Det första de 
nämner är lärande som resultat där det anses att förmågan att lära är medfödd. Människan lär 
genom att använda nya och gamla kunskaper, erfarenheter och upplevelser i växelvis 
kombination med varandra. Vartefter vi får nya insikter ändras vår förståelse och vi upplever 
lärandet som meningsfullt och därigenom blir livet som helhet meningsfullt. Det andra sättet är 
lärande som process, där lärandet omfattar hela människans, samspel mellan våra kognitiva och 
affektiva sidor och dessutom samspel mellan människan och hennes omgivning. Lärandet är en 
skapande process som grundläggs i våra sinnen och delaktighet i vår sociala omgivning. 
Undervisning som gör eleverna nyfikna, intresserade och utmanar dem kan leda till att eleverna 
stärker sin självkänsla, självtillit och därigenom får högre känsla av sammanhang. Det tredje sättet 
att lära som beskrivs är lärande som möjlighet. Läraren försöker se ur elevens perspektiv. Eleven 
behöver utsättas för utmaningar som hen inte kan klara med sin förförståelse, detta leder till att 
eleven får arbeta för att klara av utmaningen och gränserna flyttas mot nya mål. Utmaningarna 
bör ha samband med de färdigheter eleven har och bör även ses av eleven som uppnåeliga. 

 
Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka vad tidigare forskning beskriver som betydelsefullt i NO-undervisningen 
för att elever i årskurs f-6 skall erbjudas kunskaper i naturvetenskap. Syftet preciseras i följande 
frågeställningar: 
 

1. Vad beskriver tidigare forskning har betydelse för att elever skall lära sig naturvetenskap 
och naturvetenskapliga begrepp?  
 

2. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan elevers intresse för naturvetenskap 
och elevers kunskaper i naturvetenskap? 

 

Metod 
Under denna rubrik beskrivs den systematiska litteraturstudiens design, hur sökningar i databaser 
gått till och vilken litteratur som valts ut för studien. Här presenteras även kvalitetsgranskning 
och analys av litteraturen utifrån de frågeställningar som valts för att besvara syftet och de etiska 
överväganden som gjorts i denna litteraturstudie.  
 
Studiens design 
Den metod som använts i denna studie är systematisk litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:28) kännetecknas en systematisk litteraturstudie av att den tydligt 
redovisar de metoder som använts och är öppen för granskning. Att göra en systematisk 
litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:31) innebär att systematiskt söka, 
kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett utvalt ämne. Fokus bör ligga på aktuell 
forskning men det finns inget bestämt antal studier som måste ingå. Däremot menar författarna 
att det bästa är att inkludera all för området relevant forskning vilket ofta inte är möjligt av 
ekonomiska och praktiska skäl.  
 
Etiska aspekter 
När en systematisk litteraturstudie påbörjas är det enligt Eriksson Barajas, Forsgren och 
Wengström (2013:69f) viktigt att göra etiska överväganden när material väljs ut och redovisas. 
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Endast studier där etiska överväganden genomförts eller där studien fått tillstånd från etisk 
kommitté bör väljas i en systematisk litteraturstudie. Alla artiklar som är med i studien ska 
redovisas och arkiveras på ett säkert sätt under tio år och alla resultat ska presenteras även de som 
inte stöder hypotesen. Detta för att följa de riktlinjer som vetenskapsrådet gett ut gällande god 
forskning (Gustavsson, Hermerén & Petterson 2011). De artiklar som använts i denna studie är 
redovisade och kommer att arkiveras under tio år. Alla resultat presenteras även om de 
presenterar avvikande åsikt eller resultat. 

De internationella tidskriftsartiklarna i denna studie är peer-reviewed, vilket enligt Lönn (2015- 
03-03) betyder att litteraturen är vetenskapligt granskad av minst två personer som är insatta i 
ämnet och de etiskakraven. De svenska avhandlingar som ingår i den här studien innehåller 
noggranna beskrivningar av de etiska förhållningssätten.  

Resultaten från studiens olika sökningar finns dokumenterad och arkiverad, liksom den slutligen 
utvalda litteraturen, med tanke på tillgänglighet och säkerhet.  

Urvalskriterier 
I denna systematiska litteraturstudie söktes efter relevant svensk och internationell forskning som 
behandlar naturvetenskapliga ämnen och årskurs F-6 i grundskolan. Med utgångspunkt från mina 
språkkunskaper söktes endast efter material på engelska och svenska. Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström (2013:59ff) poängterar att bara vetenskapligt granskat material är tillåtet att 
använda i systematiska litteraturstudier.  Därför avgränsades sökningen att bara omfatta material 
som var peer-reviewed vilket betyder att det är granskat av två oberoende forskare som granskar 
materialets innehåll och kvalitet innan det publiceras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:61f).  
 
Inga avgränsningar avseende publiceringsår användes i sökning med svenska sökord då det blev 
få träffar och lätt att göra en första sortering av materialet.  
 
Vid den första sökningen med engelska sökord blev antalet träffar enormt. För att få ett mer 
hanterbart material med aktuell forskning avgränsades sökningen med årtal för publicering. 
Därmed avgränsades sökningen att bara omfatta material som publicerats mellan åren 2005-2014. 
Alla sökningar gjordes genom att gå in i databaserna via Högskolan Dalarnas bibliotek vilket 
gjorde att tillgängligheten till fulltext och abstract ökade. All litteratur som använts i denna 
systematiska litteraturstudie är primärkällor. 
 
Sökstrategi 
I denna del av studien presenteras de sökord och databaser som använts i sökningar efter relevant 
forskningslitteratur och den sökstrategi som använts.  

Sökord  
Med utgångspunkt i frågeställningarna och med en förenklad variant av PICOC- modellen 
(Eriksson Barajas Forsberg & Wengström 2013:70f). PICOC är en förkortning av: Population 
(Vem), Intervention (Vad), Control (Kontrollgrupp), Outcome (Utfall eller Resultat vad ska 
uppnås, förbättras, påverkas), Context (Sammanhang) där C (Kontrollgrupp) tagits bort eftersom 
det inte var aktuellt med kontrollgrupp i denna litteraturstudie.  
Med hjälp av den förenklade varianten (PIOC) av metoden söktes minst ett sökord för varje 
kategori; vem, vad, utfall och sammanhang. På så sätt hittades de svenska sökorden: elever f-6 
begreppsförståelse, naturvetenskap, kunskaper, förståelse. Dessa översattes till engelska vilket 
ledde till motsvarande engelska sökord: concept knowledge, science, primary school. Efter den 
första sökningen som gav ohanterligt antal träffar gjordes ett försök att begränsa antalet träffar 
ytterligare och hitta annat material. Även denna gång användes den förenklade metoden PIOC 
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för att hitta nya sökord på engelska. Detta gav sökorden; conceptual understanding, content 
knowledge, concept learning, primary science, elementary school och scientific knowledge. 

Databaser 
Inloggning via biblioteket på Högskolan Dalarna ger tillgång till en mängd databaser och 
tidskrifter.  De databaser som använts i denna litteraturstudie är Eric (Proquest), Google Scholar och 
Summon.  Dessutom utfördes sökningar i avhandlingar.se och tidskriften NorDiNa.  

Eric (Proquest), Educational Resources Information Center, via denna databas erhålls digital 
åtkomst till världens största databas med utbildningsvetenskaplig forskning. 

Google Scholar är en vetenskaplig sökmotor med vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, 
böcker, referat och artiklar från universitet, högskolor, forskningscentrum och förlagens arkiv.  

Summon@Dalarna. Söktjänsten Summon ger tillgång till det mesta av Högskolan Dalarnas 
biblioteks resurser som internationella och nationella vetenskapliga tidskrifter, böcker, artiklar, 
uppsatser med mera. 
 
Avhandlingar.se innehåller doktorsavhandlingar från svenska universitet och högskolor. 
(http://www.avhandlingar.se/) 

NorDiNa är en tidskrift med internationellt innehåll och som är vetenskapligt granskad (peer-
reviewed) där forskningsrapporter och artiklar med inriktning naturvetenskaplig didaktik 
publiceras. (https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/) 

Google Scholar och Eric (Proquest) nämns av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:75ff) som användbara databaser då sökning efter utbildningsvetenskaplig litteratur sker. 
Där nämns även att all litteratur som nås via Google Scholar inte är vetenskapligt granskad. Den 
litteratur som hittades i Google Scholar och som valdes ut i denna studie har även påträffats i 
andra databaser där litteraturen är peer-reviewed.  

Sökprocess 
Sökningarna inleddes med att söka med svenska sökord i de olika databaserna. De första 
sökningarna med de enskilda orden begreppsförståelse, naturvetenskap i Eric (Proquest) 
resulterade i noll träffar. Sökningarna utökades med trunkering, där början eller slut av sökorden 
ersätts med en asterisk vilket innebär att sökmotorn letar efter alla ord där sökordet ingår till 
exempel  *litteratur, då hittar sökmotorn ord som ungdomslitteratur och skönlitteratur (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013:81).  Detta gav inte till fler träffar i sökningen. Därefter 
provades ordet förståelse med trunkering vilket även det gav noll träffar. Efter sökningarna i Eric 
(Proquest) inleddes sökningar i tidskriften NorDiNa där naturvetenskap gav nio träffar där ingen 
var relevant för studien och förståelse med trunkering gav fem träffar som inte heller de var 
relevanta för studien. Eftersom sökningarna så här långt inte givit att någon relevant 
forskningslitteratur provades ett nytt sökord, biologi. Detta resulterade i att en artikel valdes ut att 
ingå i litteraturstudien. Den första sorteringen utgjordes av att titlar lästes och om det ur dessa 
kunde utläsas att de relaterade till frågeställningen lästes abstract. Om abstract var relevant för 
studien hämtades materialet för en andra granskning där fulltext lästes. När innehållet i fulltext 
ansågs relevant för studien skrevs materialet ut för vidare analys. 

Den första sökningen i Eric (Proquest) med det engelska sökordet science (Eric sök 5) gav väldigt 
många träffar och därför togs beslutet att kombinera sökorden i stället för att söka på dem var för 
sig och att avgränsa sökningen utefter årtal. Alla sökningar sorterades utifrån relevans. Genom att 
kombinera de engelska sökorden på olika sätt och avgränsa med peer-reviewed och även med 
årtal (2005-2014) när materialet publicerades blev antalet träffar mer hanterbart. Sökning med nya 
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sökord gav träffar på material som inte påträffats tidigare och färre träffar. I Bilaga 1 redovisas 
sökningarna i sin helhet i Tabell 1. Sökningarna utfördes systematiskt med samma kombination 
av ord och avgränsningar i en databas i taget. 

Urvalsprocess 
I alla sökningar sorterades träffarna utefter relevans. Då de mest relevanta träffarna presenterades 
först gjordes avgränsningen att i de sökningar där antalet träffar översteg 100 lästes de 100 första 
titlarna i en första sortering eftersom dessa var mest relevanta utifrån sökorden. Där det blev 
färre än 100 träffar lästes alla titlar.  Precis som i sökning med svenska sökord gjordes en första 
sortering genom att läsa titlar och eventuellt abstract. När titlarna innehöll sökorden och de 
verkade beröra denna studies frågeställningar lästes abstract. Där materialets abstract innehöll 
sökorden och innehållet tycktes vara relevant att besvara frågeställningarna ansågs det vara av 
betydelse att granska materialet ytterligare. I de fall där abstract var relevant hämtades fulltext för 
vidare studier. När den första granskningen gjorts hade ungefär 23 tidskriftsartiklar och tre 
avhandlingar påträffats där abstract verkade intressant för att kunna besvara litteraturstudiens 
frågeställningar.  I den andra granskningen lästes hela artikeln/ avhandlingen noggrant och det 
centrala innehållet i dem skrevs ner. När detta kunde ge svar på frågeställningarna valdes 
litteraturen ut för att användas i denna litteraturstudie. Detta presenteras i Tabell 7 i avsnittet 
Analys av utvald litteratur. 

Material exkluderades när titlar eller innehållet i abstract inte kunde relateras till undersöknings-
frågorna och när det var på annat språk än svenska eller engelska.  

Resultat av sökprocessen  
I Tabell 2-6 nedan visas en sammanfattning av sökningarna i NorDiNa (Tabell 2), Eric(Proquest) 
(Tabell 3), Google Scholar (Tabell 4), Summon (Tabell 5) och avhandlingar.se (Tabell 6). De 
utvalda artiklarna har tilldelats en bokstav för att visa i vilken databas den påträffats och vilka 
sökord som användes men även för att visa att flera artiklar påträffats i olika databaser.  

 
Tabell 2 Sökning i NorDiNa som ledde till utvalt material 
Databas Sökord 

 
Avgränsningar
 

Utfall
 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur 
* 

NorDiNa 
sök 4 

biologi  5 5 2 1 1(avhand
ling g) 

NorDiNa 
sök 6 

scientific 
knowledge   

 28 28 4 1 1(artikel 
b) 

 

Av Tabell 2 ovan framgår att sökordet biologi gav fem träffar varav en var relevant. Sökorden 
scientific knowledge gav 28 träffar varav en var relevant för studien. 

Tabell 3 Sökning i Eric (Proquest) som ledde till utvalt material  

Databas Sökord
 

Avgränsningar
 

Utfall
 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur 
* 

Eric(Proquest) 
sök 6 

conceptual 
understanding 
AND science 
AND primary 
science 

Peer-reviewed 
År 2005-2014 

 
53 

 
53 

 
15 

 
8 

 
3  
(artikel 
a, c, e)  
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Av Tabell 3 ovan framgår att sökorden conceptual understanding AND science AND primary 
science med avgränsningarna peer-reviewed och publiceringsår gav 53 träffar där åtta av dessa var 
relevanta och tre utvalda att ingå i studien. 

 

Tabell 4 Sökning i Google Scholar som ledde till utvalt material 

Databas Sökord 
 

Avgränsningar
 

Utfall
 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur * 

Google 
scholar 
sök 1 

”concept learning” 
science 

År 2005-2014 15 
400 

100 20 1 1  
(artikel e) 

Google 
scholar 
sök 2 

”conceptual 
understanding” 
science ”primary 
school” 

År 2005-2014 C:a 
7390 

100  5 3 
(artikel d, 
e, f) 

 

I Tabell 4 ovan kan utläsas att sökorden ”concept learning” och science med avgränsning vad 
gäller publiceringsår gav 15 400 träffar varav de 100 första titlarna lästes och en artikel ansågs 
vara relevant och ingår i studien. Sökorden ”conceptual understanding” och science och primary 
school med samma avgränsning gav ungefär 7390 träffar varav de första 100 titlar lästes och fem 
artiklar var relevanta varav tre valdes att ingå i studien. 

 

 

Tabell 5 Sökning i Summon som ledde till utvalt material 

Databas Sökord 
 

Avgränsningar
 

Utfall
 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur 
* 

Summon 
sök 1 
 

”conceptual 
understanding”, 
science, ”primary 
science” 

Utan 
citationstecken 
Peer-reviewed 
Tidskriftsartikel 
Fulltext 
2005-2014 
Med 
citationstecken 

 
 
 
 
 
 
 
102 

 
 
 
 
 
 
 
102 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
2 
(artikel d, 
f) 

Summon  
sök 2 

”conceptual 
understanding”  
AND science AND 
”primary school” 

Peer-reviewed 
Fulltext 
Tidskriftsartikel 
2005-2014 
2010-2014 

 
 
 
715 
342 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
8 

 
 
2  
(artikel c, 
f) 

 

I Tabell 5 ovan framgår att sökorden ”conceptual understanding” och science och ”primary 
science” med avgränsningar gav 102 träffar varav 6 var relevanta och 2 slutligen valdes ut medan 
sökorden ”conceptual understanding” AND science AND ”primary school” med avgränsningar 
enligt tabellen gav 342 träffar varav de 100 första titlarna lästes och utav dessa var 8 relevanta och 
2 valdes ut att ingå i studien. 
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Tabell 6 Sökning i avhandlingar.se som ledde till utvalt material 

Databas Sökord 
 

Avgränsningar
 

Utfall
 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur 
* 

Avhandlingar.se Naturvetenskap*  35 35 2 1 1 
(avhand-
ling h) 

Avhandlingar.se Science primary 
school 

 78 78 4 2 1 
(avhand-
ling h) 

 

I Tabell 6 ovan framgår det att sökordet naturvetenskap* gav 35 träffar varav en var relevant och 
sökorden science primary school gav 78 träffar varav två var relevanta och av dessa valdes en ut 
att ingå i studien. 

Vid genomgång av de olika sökningarna visar det sig att samma artiklar påträffas i flera av de 
olika databaser och sökmotorer som använts. Även artiklar som inte varit aktuella i denna studie 
har påträffats flera gånger. I ovanstående tabeller har litteraturen som ansetts vara relevant att 
använda i denna studie markerats med bokstäver för att påvisa hur de påträffats med sökord i de 
olika databaserna. Litteratur har inte ansetts vara relevant när titlarna inte innehåller sökorden och 
riktar sig mot de åldrar som ingår i spannet från förskoleklass till årskurs sex. Litteratur som inte 
riktar sig mot undervisning i naturvetenskap, naturvetenskapliga begrepp eller intresse för 
naturvetenskap har inte setts som relevant. Sökningen resulterade slutligen i att sju artiklar och 
två avhandlingar valdes ut. 

Utvald litteratur 
I denna del presenteras den litteratur som valts ut i denna systematiska litteraturstudie. I texten 
nedan visas titel, författare, årtal, design, vilken empiri litteraturen grundar sig på och 
sammanfattning. Dessutom visas var litteraturen publicerats, vilket språk den är skriven på och i 
vilket land studierna är utförda i. 

 

Artiklar:  

Titel: a) Assessing Science Reasoning and Conceptual Understanding in the Primary Grades 
Using Standardized and Performance-Based Assessments.                                                                                      
Författare/ år: Kyung Hee Kim, Joyce VanTassel-Baska, Bruce A. Bracken, Annie Feng och 
Tamra Stambaugh/2014.  
Publicerad i: Journal of Advanced Academics 25.1 February 2014.  
Språk & ursprung:	Engelska. Studien utförd i USA. 
Syfte: Att förbättra och utveckla en noggrann naturvetenskaplig kursplan som tidigare ansetts vara 
effektiv för begåvade elever i Grade 3-5 och prova den i Grade 1-3. 
Design: Kvantitativ metod 5-årigt projekt, ”Project Clarion”. Kontrollgrupp. 
Empiri: Standardiserade test före- och eftertest. 
Åldersgrupp: 6-9år (Grade 1-3). 
Sammanfattning: Denna artikel beskriver ett projekt där undervisningsenheter har skapats med 
ICM (Integrated Curriculum Model) som grund. ICM står för en tematisk undervisningsmodell 
där olika ämnen integreras i undervisningen. Projektet undersöker hur elevernas förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp och tankegångar utvecklas genom arbete med metoden ICM. 
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Titel:  b) Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment.  
Författare/ år: Pernilla Nilsson/2009.   
Publicerad i: NorDiNa Volym 5 nummer 9 2009. 
Språk & ursprung: Svenska. Studien utförd i Sverige. 
Syfte: Att beskriva hur 11-åringar resonerar i samband med klassrumsexperiment som relateras till 
åkattraktioner inför en experimentdag på Liseberg, och hur det genom språklig kommunikation 
utvecklas ett samspel mellan individers föreställningar och vad övriga elever säger.   
Design: Kvalitativ metod. ”Lisebergsprojektet”.  
Empiri: Det empiriska materialet utgörs av video och kassetbandsinspelningar av de 
gruppdiskussioner som utspelade sig vid de förberedande klassrumsexperimenten som föregick 
besöket på Liseberg.   
Åldersgrupp: 11-år (Årskurs 4).  
Sammanfattning: Studien beskriver hur elever inför en experimentdag på nöjesparken Liseberg 
resonerar i samband med experiment i klassrummet relaterade till åkattraktionerna, och hur det 
genom den språkliga kommunikationen utvecklas ett samspel mellan individens föreställningar 
och vad övriga elever i gruppen säger.  
 
 
Titel:  c) Designing Science Learning in the First Years of Schooling. An Interventionstudy With 
Sequenced Learning Material on the Topic of ‘Floating and Sinking. 
Författare/ år: Miriam Leuchter, Henrik Saalbach and Ilonca Hardy. /2014. 
Publicerad i: International Journal of Science Education, 07/2014, Volym 36, Nummer 10. 
Språk & ursprung: Engelska. Studien utförd i Schweiz. 
Syfte: Att tillhandahålla ett bra, praktiskt exempel på tidigt naturvetenskapligt lärande. Författarna 
avser att visa att barn i de första skolåren kan ha nytta av en naturvetenskaplig lärande miljö. 
Design: Kvalitativ metod  
Empiri: Före- och eftertest i form av intervjuer med elever. Kontrollgrupp. 
Åldersgrupp: 4-8 år (Preschool och early elementary school)  
Sammanfattning: Denna artikel beskriver en studie om elevernas utveckling i en undervisnings-
sekvens där förståelse för flytande och sjunkande fokuseras. 
 
 
Titel: d) Examining Young Children’s Conceptual Change Process in Floating and Sinking From 
a Social Constructivist Perspective.  
Författare/ år: Sari Havu‐Nuutinen/ 2005. 
Publicerad i: International Journal of Science Education, 01/2005, Volym 27, Nummer 3. 
Språk & ursprung: Engelska. Studien utförd i Finland. 
Syfte: Att beskriva förändringar i 6-åringars föreställningar om att flyta och sjunka och hur den 
sociala diskursen under processen med kunskapskonstruktion hänger ihop med förändringar i 
barnens begreppskunskap.  
Design: Kvalitativ metod. Fallstudie.  
Empiri: Före-och efterintervjumed elever. Vid intervjuerna görs bandade ljudupptagningar. 
Åldersgrupp: 6 år (Preschool). 
Sammanfattning: Studien är ett försök att hitta svaret på hur sex-åringar genom undervisning kan 
förändra sin begreppsförståelse. 
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Titel: e) Results and Implications of a 12-Year Longitudinal Study of Science. 
Författare/ år: Joseph D. Novak. /2005. 
Publicerad i: Research in Science Education 35.1 Mars 2005.  
Språk & ursprung: Engelska. Studien utförd i USA. 
Syfte: Att utmana den förhärskande samstämmighet som fanns vid den tiden att unga elever inte 
var färdiga i sin kognitiva utveckling och inte kunde lära sig abstrakta begrepp.  
Design: Kvalitativ metod.12-årig longitudinell studie.   
Empiri: Intervjuer med elever. Kontrollgrupp. 
Åldersgrupp:6-8 år (Grade 1-2).  
Sammanfattning: Forskarna använde ljudband med instruktioner som komplementerades av filmer 
och utrustning. De följde elevernas utveckling i naturvetenskaplig begreppskunskap från Grade 
1-2 och 12 år framåt. 
 
 
Titel: f) The Effects of Inquiry-based Learning on Elementary Students’ Conceptual 
Understanding of Matter, Scientific Process Skills and Science Attitudes. 
Författare/ år: Pinar Şimşek and Filiz Kabapinar./2010.  
Publicerad i: Procedia, social and behavioral sciences 2010 Volym: 2. Nummer: 2.  
Språk & ursprung: Engelska. Studien utförd i Turkiet. 
Syfte: Att undersöka effekterna av Inquiry-Based Learning (undersökande arbetssätt) på elevernas 
begreppsförståelse i innehåll, naturvetenskapliga färdigheter och attityder till naturvetenskap. 
Design: Kvantitativ metod.  
Empiri: Före- och efter test. Frågeformulär med multipla svarsalternativ.  
Åldersgrupp: 10-11 år (Grade 5).  
Sammanfattning: Forskarna har undersökt hur ett undersökningsbaserat arbetssätt påverkar elevers 
begreppsförståelse, förståelse i vetenskapliga processer och deras attityder gentemot 
naturvetenskap.  
 
 
Avhandlingar 
 
Titel: g) Ett frö för lärande– En variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i 
grundskolans biologi.  
Författare/ år: Anna Vikström./2005 
Publicerad i: NorDiNa volym 1 nummer 2 2005 
Språk & ursprung: Svenska. Studien utförd i Sverige. 
Syfte: Att beskriva relationerna och sambanden mellan elevers lärande och lärares undervisning 
och kompetens. Detta har undersökts med utgångspunkt i lärandet i ett specifikt lärandeobjekt, 
vilket har utgjorts av fröväxters livscykel och biologiska processer kopplade till detta. 
Design: Kvalitativ metod. Aktionsforskning. 
Empiri: Skriftliga anteckningar från forskarens och lärarnas observationer samt intervjuer med 
elever och lärare. Videoinspelning. 
Åldersgrupp:7-12 år (Årskurs 1-6). 
Sammanfattning: Avhandlingen beskriver hur sex olika lärare bedrivit undervisning. Det som 
studerats i avhandlingen är undervisningssituationen och interaktionen mellan elev och lärare 
som gjort att skillnader i förståelse uppstått. 
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Titel: h) Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet. 
Författare/ år: Britt Lindahl./2003.  
Publicerad i: Avhandlingar.se   
Språk & ursprung: Svenska. Studien utförd i Sverige. 
Syfte: Att följa en grupp elever från skolår 5 genom grundskolan för att beskriva och analysera hur 
deras attityder till och intresse för naturvetenskap och teknik utvecklas och förändras och vad 
som kan ha påverkat deras val av program till gymnasieskolan. Studien har ett syfte till, vilket är 
att diskutera didaktiska tillämpningar av studiens resultat. 
Design: Kvalitativ studie. Longitudinell studie 12 år.   
Empiri: Intervjuer och enkäter med elever. Observationer av elever. 
Åldersgrupp:11-16 år (årskurs 5-9).  
Sammanfattning: I denna avhandling beskrivs elevers intresse för och attityder till 
naturvetenskapliga ämnen från årskurs fem tills de slutar grundskolan. 
 
Kvalitetsgranskning och analys av utvald litteratur 
I litteraturstudien redovisas den kvalitetsgranskning som utförts och de etiska aspekter som 
beaktats. Dessutom analyseras den utvalda litteraturens relevans att kunna besvara 
frågeställningarna. 

Kvalitetsgranskning av utvald litteratur  
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:114ff) är en litteraturstudies värde 
beroende av granskning och värdering av de relevanta studier som utvalts för studien. I en 
kvalitetsbedömning bör syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys, tolkning och 
eventuellt publiceringsår granskas. I denna litteraturstudie har en förenklad modell av Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengströms (2013:176ff) mallar använts som grund för granskningen.  I 
Tabell 7 redovisas resultatet av den förenklade kvalitetsgranskning som utförts enligt dessa 
kriterier:  

 syfte och frågeställningar, syftet ska tydligt framgå och frågeställningarna besvaras, 

 metod, det ska redovisas hur datainsamling skett,  

 etik, redogörs det för på vilket sätt hänsyn tagits till etiska aspekter,  

 analys, det ska finnas en tydlig redogörelse för hur data hanterats,  

 resultat, redovisas insamlat material tydligt,  

 diskussion, knyts syfte och frågeställningar samman med resultat i diskussionen,  

 källorna ska vara kontrollerbara. 

 

 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:114ff) kan frågorna poängsättas för att 
på så sätt få en överskådlig bild av studiernas kvalitet. Litteraturen poängsattes utifrån antal svar i 
rutorna. Svaret Ja ger 1 poäng och Nej ger 0 poäng. Litteratur med 0-3 poäng bedömdes som låg 
kvalitet. 4-6 poäng bedömdes som medelgod kvalitet och 7 poäng som hög kvalitet.  
Studier med måttlig eller hög kvalitet har tagits med i litteraturstudien.  
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Tabell 7 Kvalitetsgranskning 

Litteratur Syfte Metod Etik Analys Resultat Diskussion Källor Summa

Lindahl (2003) 1 1 1 1 1 1 1 7 
 
Havu‐Nuutinen 
(2005) 

1 1  1 1 1 1 6 

 Novak (2005) 1 1  1 1 1 1 6 
Vikström (2005) 1 1 1 1 1 1 1 7 
Nilsson (2009) 1 1  1 1 1 1 6 
Şimşek & 
Kabapinar 
(2010) 

1 1  1 1 1 1 6 

Kim m fl.(2014) 1 1  1 1 1 1 6 
Leuchter, 
Saalbach & 
Hardy (2014) 

1 1  1 1 1 1 6 

 

Det går att utläsa i Tabell 7 ovan att de internationella artiklarna inte presenterar hur de tagit 
hänsyn till etiska aspekter i arbetet men inget i artiklarna tyder på oetiskt förfarande, till exempel 
så är deltagarna anonymiserade. Den litteratur som används är peer-reviewed vilket visar att de är 
granskade av kunniga personer och det är liten risk att oetiskt material går igenom en sådan 
granskning.  

Analys av teman i litteraturen 
För att kunna besvara frågeställningarna analyserades litteraturen med tanke på att hitta centrala 
teman i litteraturen som var relevanta för att kunna besvara frågeställningarna och därigenom 
besvara syftet med litteraturstudien. Frågeställningarna är:  
 

1 Vad beskriver tidigare forskning har betydelse för att elever skall lära sig naturvetenskap 
och naturvetenskapliga begrepp?  
 

2 Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan elevers intresse för naturvetenskap 
och elevers kunskaper i naturvetenskap? 
 
 

Genom upprepad läsning av valda texter för att hitta gemensamma mönster och olikheter 
synliggjordes 7 teman. För frågeställning 1 framkom följande teman: diskussioner, begrepp 
sammanhang, tidig undervisning, praktiska experiment och arbetssätt. För frågeställning 2 
framkom temat samband mellan intresse och kunskap. Dessa teman betraktas som faktorer som 
är av betydelse för att eleverna ska erbjudas kunskaper i NO. 
I nedanstående tabell, Tabell 6, presenteras de faktorer som i forskningslitteraturen beskrivs som 
betydelsefulla i NO-undervisningen. I tabellen betyder siffran 1 att litteraturen besvarar 
frågeställning 1 och siffran 2 i tabellen betyder att litteraturen besvarar frågeställning 2.   
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Tabell 6 Analys av litteraturens relevans gentemot frågeställningarna 
Utvald litteratur Diskussioner 

 
Begrepp Sammanhang Tidiga 

erfarenheter
Praktiska 
experiment 

Arbetssätt Samband 
intresse- 
kunskap 

Lindahl (2003)  1  1 1 1 2 
 
Havu‐Nuutinen 
(2005) 

1 1 1         1 1 1 2 

 Novak (2005) 1 1  1  1  
Vikström (2005)  1 1 1 1 1  
Nilsson (2009) 1 1 1  1 1 2 
Şimşek & 
Kabapinar 
(2010) 

1 1    1 2 

Kim m fl.(2014) 1      1  1  1  
Leuchter, 
Saalbach & 
Hardy (2014) 

1 1 1 1 1 1  

 
 
Resultat  
Syftet med denna undersökning var att undersöka vad tidigare forskning beskriver som 
betydelsefullt i NO-undervisningen för att elever i årskurs f-6 skall erbjudas kunskaper i 
naturvetenskap. Syftet skulle besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
 

1. Vad beskriver tidigare forskning har betydelse för att elever skall lära sig naturvetenskap 
och naturvetenskapliga begrepp?  

2. Hur beskriver tidigare forskning sambandet mellan elevers intresse för naturvetenskap 
och elevers kunskaper i naturvetenskap? 

I detta avsnitt redovisas bedömts som relevanta för att besvara respektive frågeställning. De 
likheter och skillnader som finns i de olika studierna redovisas också. 
 
 
Faktorer som har betydelse för att elever ska lära sig naturvetenskap och 
naturvetenskapliga begrepp. 

Diskussioner 
Flera av forskarna beskriver klassrumsdiskussioner som något betydelsefullt när elever ska lära sig 
naturvetenskap. Den forskningslitteratur (Havu-Nuutinen 2005:275ff, Kim m fl. 2014:62, Nilsson 
2009:67, Şimşek & Kabapinar 2010:1 191) som använts i studien visar att i diskussioner med 
andra elever växlar eleverna ofta mellan vetenskapligt och vardagligt språk. Eleverna stöttar 
varandra och utvecklar sina kunskaper om begrepp och processer som leder till att deras språkliga 
förmågor utvecklas. I diskussioner med lärare kan eleverna guidas så att nya begrepp introduceras 
och lärs in i en social interaktion mellan lärare och elever. Leuchter, Saalbach och Hardy (2014:1 
768) och Novak (2005: 37) menar att meningsskapande diskussioner i små grupper främjar 
lärande i både naturvetenskapligt innehåll och färdigheter att arbeta undersökande. Novak 
(2005:37) menar att den vuxne (läraren) genom att använda ett lämpligt språk kan bidra till att 
bygga upp lärande av begrepp, ungefär som Havu-Nuutinen (2005:275) beskriver när hon tar upp 
att i en analys av den kognitiva nivån visade det sig att vid ömsesidig påverkan mellan lärare-elev 
blev diskussionerna kvantitativt mer varierade än när elever diskuterade med varandra. Då 
stannade de flesta på det beskrivande stadiet, bara några få samtal nådde det resonerande stadiet. 
Det språk läraren använder bygger upp elevernas kunskaper. 
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Havu-Nuutinen (2005: 276) och Şimşek och Kabapinar (2010: 1191) beskriver att lärarens uppgift 
i diskussionerna är att få eleverna att behålla fokus på fenomenenet och stödja dem att omforma 
sin förståelse men speciellt att uppmuntra eleverna att prata fritt om sina idéer. I den sistnämnda 
studien utfördes diskussionerna i samband med undersökande aktiviteter.  

Begrepp  
Lindahl (2003:115) beskriver elevernas perspektiv och de upplever att det är svårt med alla 
konstiga ord som finns i de naturvetenskapliga ämnena. Detta visar att eleverna är medvetna om 
vad som gör ämnet svårt och hur viktigt det är att de får det språkliga stöd som behövs för att 
förstå naturvetenskap och de naturvetenskapliga begreppen. 
 
Övervägande del av forskningen (Havu-Nuutinen 2005:276, Kim m fl. 2014:61, Nilsson 2009:68, 
Novak 2005:35, Şimşek & Kabapinar 2010:1 193, Vikström 2005:151) som används i 
litteraturstudien menar att kunskaper om begreppens innebörd är betydelsefull både för elevernas 
intresse och utveckling av kunskaper om innehåll och metod. Forskningen (Havu-Nuutinen 
2005:275, Kim, m fl. 2014:62, Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, Nilsson 2009:67, Novak 
2005:37, Şimşek& Kabapinar 2010:1 193 Vikström 2005:151) tyder på att när läraren arbetar med 
att förklara svåra ord och begrepp och knyta dessa till elevernas vardag lär de sig. Vikström 
(2005:151) anser att arbete med variation kan leda till förståelse av begrepp och andra språkliga 
innebörder. När de unga eleverna blir medvetna om språket kan de använda det i sitt framtida 
lärande och när de har kunskap om grundläggande vetenskapliga begrepp underlättar detta deras 
fortsatta lärande och vidareutveckla deras förståelse.  
 
Vikström (2005:151) beskriver att i hennes studie har eleverna fått se likheten mellan en 
brinnande eld och cellandning. Genom att presentera de oföränderliga delarna av begreppet 
förbränning och de för begreppets gällande principer i varierande kontexter kan det underlätta 
för eleverna att överföra denna kunskap till andra sammanhang. Även Havu-Nuutinen (2005:277) 
tar upp att det sammanhang där nya begrepp lärs in är relaterad till elevernas kognitiva 
sammanhang och deras språkliga sammanhang. Hon anser att de färdigheter eleverna använder i 
inlärningsprocessen baseras på deras språkliga bakgrund och att nya begrepp behöver 
introduceras med balans mellan elevernas språkliga nivå och deras kognitiva nivå. 

Att skapa sammanhang 
Leuchter, Saalbach och Hardy (2014:1 768) skriver att när undervisningen organiseras så att de 
tänkta problemlösningssituationerna och mönstren är verkliga komplexa problem i meningsfulla 
sammanhang hjälper detta eleverna att se flera perspektiv och lösningar vilket stödjer 
begreppsutveckling och naturvetenskapligt resonemang. Vikström (2005:151) menar att eleverna 
kan se generella principer i varierande kontexter och kan hjälpa eleverna att använda sin kunskap 
i andra sammanhang.  
Två av forskarna (Havu-Nuutinen 2005:276, Nilsson 2009:68) framhåller även vikten av att 
undervisningen knyter an till elevernas vardag så att de kan relatera till sina personliga 
erfarenheter. Nilsson (2009:67f) ser det betydelsefulla i att eleverna får utföra meningsfulla 
uppgifter med verklighetsanknytning då detta leder till att sammanhangen blir synliga för 
eleverna. I hennes studie får eleverna först utföra experiment i klassrummet sedan skulle de 
relatera de erfarenheter detta gav till åkattraktionerna på nöjesparken Liseberg. Detta gjorde att 
eleverna sedan kunde relatera begrepp och kunskaper till andra sammanhang. 
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Tidiga erfarenheter 
Eleverna i Lindahls (2003:237) studie anser att de saknar de tidiga erfarenheter som de kan bygga 
sitt lärande på. Flera av forskningsstudierna (Kim m fl. 2014:62, Leuchter, Saalbach & Hardy 
2014:1 768, Havu-Nuutinen 2005:275, Novak 2005:35, Vikström 2005:128) som ingår i denna 
systematiska litteraturstudie är överens om att det är bra att introducera naturvetenskap och 
naturvetenskapliga begrepp i de tidiga skolåren. När eleverna får hjälp att formulera 
grundläggande kunskaper blir det lättare att utveckla kunskaper i det vetenskapliga innehållet och 
det vetenskapliga undersökningssättet. Genom att få grundläggande kunskaper i tidig ålder har 
eleverna en grund att bygga lärande på. 

Praktiska experiment och undersökningar 
Flera av de forskningsstudier (Havu-Nuutinen 2005:277, Lindahl 2003:232, Leuchter, Saalbach & 
Hardy 2014:1 768, Nilsson 2009:67f) som används i denna studie framhåller betydelsen av att 
eleverna får arbeta med praktiska experiment som är kopplade till deras vardag eftersom det blir 
lättare för eleverna att förstå vad som händer. Genom att eleverna utför praktiska experiment i 
klassrummet och i andra miljöer och sedan samtalar om sina erfarenheter av detta med andra 
elever och med lärare får eleverna en koppling mellan sitt vardagliga liv och naturvetenskapen. 
Detta underlättar att de ser sambanden mellan de vetenskapliga begreppen. Att använda sig av 
praktiska inslag som experiment i undervisningen kräver att läraren tänker igenom syftet, vilket 
lärande som uppnås och att elevernas upplevelser diskuteras.  
 
En forskare (Vikström 2005:158) vars avhandling används i studien menar att använda sig av 
praktiska experiment i undervisningen ställer krav på att dessa problematiseras. Det måste framgå 
vilket syfte arbetet har och de konkreta upplevelserna blir viktiga när det som upplevs och 
uttrycks, vilka associationer det leder till och vad eleverna lär sig av de praktiska inslagen 
problematiseras. Det finns en risk att eleverna förlorar experimentens syfte när de arbetar med 
experiment på så sätt att själva experimenterandet hamnar i fokus istället för varför experimenten 
utförs. Istället för att fokusera på vad som sker när vatten och fett ”blandas” fokuseras det på 
blandandet.  
  

Arbetssätt 
Det finns olika sätt att undervisa i naturvetenskapliga ämnen. I denna studie är det framförallt det 
undersökande arbetssättet (Inquiry-Based Learning) som forskningen (Havu-Nuutinen2005:277, 
Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33f, Şimşek & Kabapinar 
2010:1 193) framhåller. Det undersökande arbetssättet (Inquiry-Based Learning) där det arbetas 
med praktiska experiment, vetenskapliga undersökningar och diskussioner ofta i grupp där både 
elever och lärare är aktiva.    
 
Ett annat arbetssätt som påträffats i forskningslitteraturen är Integrated Curriculum Model, ICM 
(Kim m fl. 2014:62). Detta arbetssätt är speciellt konstruerat för att passa begåvade elever. 
Tanken bakom arbetssätt är att det ska stimulera och utmana denna grupp av elever. I Kims m fl. 
(2014:55) studie konstruerades en speciell ICM av forskarna. Denna ICM användes i deras 
forskning och den innehöll flera olika modeller för att systematiskt samordna naturvetenskapligt 
innehåll och ordförråd med naturvetenskapligt undersökande och resonerande färdigheter. Bland 
annat innehöll denna ICM en modell för att utveckla ordförråd, en modell för att utveckla 
begreppskunskaper och dessutom tankekartor. Kim m fl. (2014:62) använde i sin studie detta 
arbetssätt på flera olika grupper av elever och de har alla utvecklat sin förmåga att resonera, 
kunskap om komplexa vetenskapliga begrepp och det naturvetenskapliga innehållet.  
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Vikström (2005:151) anser att arbete med variation kan leda till förståelse av begrepp och andra 
språkliga innebörder. När de unga eleverna blir medvetna om språket kan de använda det i sitt 
framtida lärande och när de har kunskap om grundläggande vetenskapliga begrepp underlättar 
detta deras fortsatta lärande och vidareutveckla deras förståelse.  
 

Sammanfattning 
De tidigare forskningsstudier som ingår i denna litteraturstudie menar att det finns flera faktorer 
som är betydelsefulla för att eleverna ska lära sig naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp. 
Dessa faktorer har tidigare i denna studie beskrivits som teman i forskningsstudierna. De olika 
faktorer som har betydelse är: klassrumsdiskussioner, vardagsbegrepp som knyts till 
naturvetenskapliga begrepp, användning av begrepp i olika sammanhang, att det skapas 
sammanhang, tidig undervisning, praktiska experiment, arbetssätt och samband mellan intresse 
och kunskaper.  
 
Samband mellan intresse, kunskap och attityd 
Tre av de forskningsstudier som den här litteraturstudien vilar på (Havu-Nuutinen 2005:275, 
Lindahl 2003:231, Nilsson 2009:58) visar på en tydlig koppling mellan elevernas kunskaper i och 
intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Intresset för ämnet och kunskaper är sammanlänkat 
så att när eleverna känner att de kan och förstår så ökar deras intresse och det blir lättare att lära 
och på så sätt får eleven en positiv attityd. När de känner att de inte kan och inte förstår så 
minskar deras intresse och det blir svårare att lära samt elevens attityd blir negativ. Det skapas en 
känslomässig relation mellan att eleverna förstår och känner sig duktiga och intresset för ämnet.  
Detta påverkar även deras attityd gentemot ämnet enligt Nilsson (2009:58) och Havu-Nuutinen 
(2005:275) på så sätt att intresse för ämnet leder till en positiv attityd.  
 
Men det är inte all forskning i studien som stödjer tanken att ökade kunskaper leder till ökat 
intresse och förändrade attityder. Şimşek och Kabapinar (2010:1193f) undersökte elevernas 
attityder till naturvetenskapliga ämnen och de kunde i sin undersökning inte se någon skillnad i 
attityd när elevernas kunskaper om begrepp och processer förbättrats. De funderar över om detta 
kan bero på att den tid de arbetade med eleverna var för kort för att någon märkbar förändring 
av elevernas attityder skulle ske. Arbetet genomfördes under en period av fyra veckor. 

Sammanfattning 
Det är bara hälften av de studier som använts som tar upp intresse, kunskap och attityd. Enligt 
ovan så är det tre av studierna som anser att det finns ett samband. Dessa menar att när eleven är 
intresserad är det lättare att lära och på så sätt får eleven en positiv attityd. När eleven har 
kunskaper är det lättare att bli intresserad och attityden blir positiv. Men det påpekas även att när 
eleven har lite kunskap och tycker det är för svårt minskar intresset och attityden blir negativ. I en 
av studierna menar forskarna att de inte sett något samband mellan ökade kunskaper och mer 
positiv inställning. De tror att en orsak till att ingen attitydsförändring uppnåtts med ökade 
kunskaper är att deras projekt pågått under för kort tid. 
 
 
Diskussion 
Det här avsnittet består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
diskuteras metoden utifrån sökord, avgränsningar, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och den 
litteratur som används i den här litteraturstudien. I resultatdiskussionen kopplas bakgrunden 
samman med resultatet för att finna svar på litteraturstudiens frågeställningar.  



 

19 
 

 
Metoddiskussion 
De givna förutsättningarna inför denna studie var att det skulle vara en systematisk 
litteraturstudie samt att den skulle vara färdig för ventilering efter tio veckor. En systematisk 
litteraturstudie kan enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:27) ge svar på 
praktiska frågeställningar om vad som fungerar bäst eller vad som kan vara effektivt. Den kan 
även svara på om det finns vetenskapligt stöd för att en viss undervisningsmetod eller åtgärd ska 
kunna förordas. En systematisk litteraturstudie redovisar de metoder som använts och är öppen 
för granskning. När en systematisk litteraturstudie utförs är intentionen att hitta och inkludera all 
tillgänglig evidens vilket gör att den för det mesta är mindre känslig för urval, publicering och 
fördomar än en allmän litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:28).  
 
I studien användes de databaser som angetts som användbara i våra systematiska litteraturstudier 
av Lönn (2015-03-03) i en föreläsning i kursen Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för 
grundlärare F-3. Sökningar i andra databaser kunde möjligen ha lett till träffar på annan 
forskningslitteratur. 
 
För att kunna slutföra denna litteraturstudie i tid fanns inte möjligheten att granska all tillgänglig 
evidens. Den första sökningen gav mer än 135000 träffar.  För att få ett hanterbart material 
användes därför vissa avgränsningar. Sökningarna med engelska sökord i Google Scholar, Eric 
(Proquest) och Summon begränsades därför genom att endast söka mellan åren 2005-2014. Detta 
gör att forskning som skulle varit relevant kan ha missats. Även att avgränsning sattes med att 
endast läsa de 100 första titlarna som påträffades i dessa sökningar gör att relevant forskning kan 
ha undgått granskningen.   
 
Med bättre kunskaper i engelska kanske andra sökord kunnat användas för att få fler relevanta 
träffar. Många av de artiklar som påträffades gav träffar i fler än en sökmotor. Sökning med andra 
sökord kunde möjligvis ha gett en större variation. Sökningarna med svenska sökord gav få 
träffar med enskilda sökord därför användes inga avgränsningar i dessa sökningar. I sökningarna 
användes orden naturvetenskap och biologi. Även här kunde andra sökord ha gett ett annat 
resultat till exempel om sökningar gjorts på orden fysik och kemi. Valet av sökord kan ses som en 
begränsning och en svaghet i studien. 
 
Den forskningslitteratur som använts i denna studie presenterar liknande åsikter om vad som 
utvecklar elevernas kunskaper i naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp. Med mer tid, 
andra sökmotorer, andra sökord och andra avgränsningar kan litteratur ha påträffats som 
presenterar andra åsikter om vad som är betydelsefullt i undervisningen.  
 
I denna litteraturstudie har etiska överväganden gjorts. Den svenska forskningslitteratur som 
använts redovisar tydligt de etiska överväganden som gjorts. Författarna beskriver hur de tagit 
hänsyn till de etiska föreskrifter som Vetenskapsrådet (Gustavsson, Hermerén & Petterson 2011) 
gett ut i sina studier. De övriga artiklarna är peer-reviewed före publicering vilket borde borga för 
att de inte är oetiska.  
 
Med reliabilitet menas att studien ska vara replikerbar, det ska gå att upprepa samma 
undersökning och få samma resultat. Det ska även vara liten risk att göra slumpmässiga fel 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wennström 2013:103). En studie har hög validitet när det som 
undersöks är det som studien till en början syftade till att undersöka (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wennström 2013:105). I en studie behöver även generaliserbarheten betänkas. Ett resultat kan 
bara generaliseras om det stickprov som tagits är representativt för populationen. En 
förutsättning är att urvalet är slumpmässigt utvalt och att inte individer med egenskaper som 
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ålder, kön eller socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wennström 2013:100). För att ge studien en hög reliabilitet så har sökprocess och 
urvalsprocessen beskrivits i detalj för att kunna upprepas vilket gör att studien är transparant. När 
litteraturen i denna studie analyserats har syftet och frågeställningarna hela tiden funnits i åtanke 
för att säkerställa att det som undersöktes var det som var syftet. Detta för att ge studien en hög 
validitet. Alla studier som utvalts har riktat in sig på specifika åldrar, i övrigt är urvalet 
slumpmässigt vilket gör att resultaten från dessa studier kan generaliseras till andra grupper.  
Eriksson Barajas, Forsberg och Wennström (2013:115) beskriver att genom att väga samman 
kvalitetskriterierna kan studierna graderas i starkt bevisvärde, måttligt bevisvärde och lågt bevisvärde. Den 
kvalitetsgranskning som gjorts visar på hög eller medelgod kvalitet och validitet hos den utvalda 
litteraturen vilket ger denna studie ett relativt starkt bevisvärde som är en styrka för en 
litteraturstudie.  
 
Resultatdiskussion 
I inledningen till denna litteraturstudie uppgav jag två skäl till att mitt intresse väcktes för 
begreppens betydelse för elevernas intresse och utveckling av kunskaper i NO. Det första skälet 
var diskussioner mellan lärarna på VFU-skolan. De diskuterade när de ämnesspecifika begreppen 
i matematik skulle börja användas och kom sedan även in på naturvetenskap och 
naturvetenskapliga begrepp. Alla ämnen i skolan har sina specifika begrepp men en utgångspunkt 
i denna litteraturstudie var att den ska behandla det naturvetenskapliga området så därför har 
denna studie undersökt vad som är betydelsefullt när eleverna ska erbjudas kunskaper om 
naturvetenskap, naturvetenskapliga begrepp. Det andra skälet att jag blev intresserad av att 
undersöka vad som är betydelsefullt för att eleverna ska få möjlighet att lära sig naturvetenskap 
och naturvetenskapliga begrepp var de internationella undersökningarna PISA (Skolverket 2013: 
14) och TIMSS (Skolverket 2012:128) resultat som visar att svenska elever inte presterar lika bra 
som elever i många andra länder. Dock har eleverna i årskurs fyra förbättrat resultatet sedan 
2007. Eleverna i årskurs åtta tappar fortfarande jämfört med andra länder och en orsak till detta 
skulle kunna vara att eleverna saknar goda grundkunskaper. TIMSS (Skolverket 2012:8) 
undersöker dels elevernas kunskaper och dels deras attityd gentemot ämnet och PISA (Skolverket 
2013:6) avser att mäta kunskaper och färdigheter som eleverna har användning för i vardagen 
samt när de blivit vuxna. Enligt syftet för de naturvetenskapliga ämnena i Lgr 11 (Skolverket 
2011:111f, 127, 144) ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor som de 
har nytta av i sin vardag men även i sitt vuxna liv. PISA och TIMSS mäter följaktligen det som 
undervisningen enligt våra styrdokument ska syfta till. Det är viktigt för mig som blivande lärare 
att veta mer om detta för att kunna bidra till att vända den trend som dessa undersökningar tyder 
på. 
 
Det som framkommit i undersökningen av forskningslitteraturen (Havu-Nuutinen 2005:275ff, 
Kim m fl. 2014:55ff, Leuchter, Saalbach & Hardy 2014:1 768, Lindahl 2003: 115, 232, 237, 
Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33ff, Şimşek & Kabapinar 2010:1 191,Vikström 2005:128, 151, 
158) är att det som har betydelse för att eleverna ska få möjlighet att lära sig naturvetenskap och 
naturvetenskapliga begrepp är diskussioner mellan lärare och elever men även mellan elever samt 
att både lärare och elever använder vardagliga begrepp som knyts till de naturvetenskapliga 
begreppen. Det är viktigt att läraren skapar situationer så att begrepp kan användas i olika 
sammanhang och att läraren ger möjligheter för eleverna att skapa sammanhang. Även att 
undervisningen börjar i tidiga årskurser så att eleverna kan erhålla tidiga erfarenheter är av 
betydelse för att eleverna ska lära sig naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp. Dessutom 
ser litteraturen betydelsen av att läraren erbjuder eleverna att arbeta med praktiska experiment 
och undersökningar samt vilket arbetssätt som används i undervisningen. Alla studier tar inte upp 
alla faktorer ovan utan detta är en sammanställning av de faktorer som tidigare forskning ser som 
positivt för att eleverna ska lära sig naturvetenskap.  
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Det undersökande arbetssättet tycks ha sitt ursprung i pragmatismen (Säljö 2010:175ff) på så sätt 
att både teori och praktik är viktiga för lärandet och att det anses att kommunikation leder till 
vidgade erfarenheter. Dewey hade stor påverkan inom pragmatismen och han myntade uttrycket 
”learning by doing”. Två av hans ståndpunkter var att eleverna skulle uppleva med sina sinnen 
och koppla samman erfarenheter från sin vardag med erfarenheter från skolan. Sanderoth, 
Werner och Båth (2009:67ff) beskriver lärandet som en process som omfattar hela människan, 
samspel mellan våra kognitiva och affektiva sidor och samspel mellan människa och hennes 
omgivning vilket ger anledning att förmoda att de anammat Deweys tankar om lärande. Men 
även det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010:187ff) ser samband mellan teoretiska och 
praktiska kunskaper och menar att kunskapen växer fram i samspel med andra människor. 
Vygotskijs (Säljö 2010:191) idé om den närmaste proximala utvecklingszonen beskrivs även av 
Sanderoth, Werner och Båth (2009:67ff) som beskriver att eleven behöver utsättas för 
utmaningar som har samband med elevens förkunskaper men att dessa inte riktigt räcker till utan 
eleven behöver arbeta för att klara utmaningen. Utmaningarna behöver anpassas efter elevernas 
förkunskaper så att de ser att de kan klara utmaningarna. Att eleverna får undersöka, 
experimentera och diskutera tar även Näs (2010:5) upp i sin beskrivning av Inquiry-Based 
Learning. Flera av forskningsstudierna (Havu-Nuutinen 2005:277, Leuchter, Saalbach & Hardy 
2014:1 768, Nilsson 2009:67f, Novak 2005:33f & Şimşek & Kabapinar 2010:1 193) tar upp just 
IBL som ett arbetssätt som är bra att använda för att eleverna ska lära sig naturvetenskap och 
naturvetenskapliga begrepp.   
Det som forskningen tar upp som positivt med IBL, undersökande arbetssätt, kan relateras till de 
förmågor som enligt Lgr11 (Skolverket 2011:111f, 127, 144) eleverna ska få möjlighet att 
utveckla. Förmågan att använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara 
naturvetenskapliga samband kan relateras till diskussion, vardagliga begrepp knutna till 
naturvetenskapliga, användning av begrepp i olika sammanhang, sammanhanget och praktiska 
experiment och undersökningar. För att utveckla förmågan att använda naturvetenskapliga 
kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning kan diskussioner, 
begreppskunskap, sammanhanget, praktiska experiment och undersökningar vara till nytta. Den 
sista förmågan som nämns är förmågan att genomföra systematiska, naturvetenskapliga 
undersökningar, för att lära sig detta behöver eleven få göra praktiska experiment och 
undersökningar.  
 
Kim m fl. (2014: 55ff) visar att den för deras studie speciellt utformade modell av ICM, som 
beskrivits i resultatet, har gett goda resultat i utveckling av elevernas förmåga att resonera och 
kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och ämnets innehåll. Även det som ICM innehåller 
kan knytas till förmågorna i Lgr 11 med tanke på begreppskunskaper och att kunna diskutera 
ämnesinnehåll.  
 
Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket 2008:80) återger vad Lyons (2006:598) beskriver att 
eleverna tycker om NO-undervisningens innehåll. De tycker att innehållet är tråkigt och irrelevant 
och det passiva arbetssättet leder inte till att de lär sig något. Naturvetenskapens terminologi och 
begrepp är svåra. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011:7) ska skolan främja att eleverna utvecklar sina 
kunskaper, sitt lärande och en livslång lust att lära. Havu-Nuutinen (2005:275), Lindahl 
(2003:231) och Nilsson (2009:58) menar att det finns ett samband mellan utveckling av kunskap 
och elevernas intresse för ämnet. När eleverna tycker att innehållet är intressant och relevant lär 
de sig lättare och omvänt när innehållet ter sig irrelevant minskar elevernas intresse och de lär sig 
inte lika bra. Intresset kan utvecklas när eleverna får känna sig duktiga, de känner att de har 
kunskaper och de förstår innehållet i undervisningen. Detta leder till en positiv attityd till NO. 
Motsvarande gäller att när eleverna känner att de inte kan och inte förstår leder detta ofta till en 
negativ attityd till ämnet. Sjøberg och Schreiner (2010:29) beskriver att eleverna vill att deras 
intressen beaktas i undervisningsplanering och när det material som används i undervisningen tas 
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fram. Författarna menar att undervisningen behöver koppla till elevernas värderingar och 
intressen för att vara motiverande, meningsfull och engagerande. 

Sammanfattning  
Den tidigare forskning som beskrivits i denna studies bakgrund och den forskning som hittats 
genom att söka i olika databaser är överens om att undersökande arbetssätt (IBL på engelska) är 
ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att lära sig naturvetenskap och naturvetenskapliga begrepp. 
ICM är ett sätt att arbeta som noggrant planerats och innehåller de flesta av de faktorer som den 
forskning som förespråkar IBL menar har betydelse för elevernas lärande. Det som forskningen 
anser vara betydelsefullt för att eleverna ska lära sig naturvetenskap och dess begrepp är att 
eleverna får börja lära sig naturvetenskap i de tidiga skolåren, där vardagsord och det 
naturvetenskapliga språket varvas för att utveckla elevernas kunskaper. Begreppen behöver sättas 
in i olika sammanhang, till exempel genom praktiska experiment och undersökningar vilka 
kopplas till elevernas vardag. Dessa experiment och undersökningar diskuteras sedan i 
elevgrupper med eller utan lärare.  
 
De svenska eleverna har enligt kunskapsöversikten Vad händer i NO-undervisningen? (Skolverket 
2008:80) en negativ attityd när det gäller NO-ämnena vilket beror på att undervisningen är 
meningslös då den inte anknyter till deras intressen. Forskningslitteraturen menar att intressant 
innehåll kan leda till att det som Lgr11 (Skolverket 2011:7) säger att skolan ska utveckla såsom 
kunskaper, lärande och livslång lust att lära, också kan utvecklas. I denna litteraturstudie 
framkommer motstridiga uppgifter om undervisning i NO. 
 
Slutsats och förslag på vidare forskning  
Det som fick mig intresserad av att undersöka vad som är betydelsefullt att tänka på i NO-
undervisningen för att elever ska erbjudas kunskaper var dels diskussioner mellan lärare och dels 
resultaten i PISA- och TIMSS-undersökningarna. Lärarnas diskussioner rörde sig mycket om vad 
som är lämpligt att ta med i undervisningen för de yngsta eleverna. Sedan slutet av 1800-talet har 
Deweys och Vygotskijs tankar om undervisning haft stort inflytande på forskning om hur 
undervisning bör utformas. Deras tankar om ”learning by doing” och ”den proximala 
utvecklingszonen”, att undersöka, ha vardagsanknytning, diskutera och att samspela med andra 
människor återfinns i nutida forskning. Den forskningslitteratur som använts i denna 
litteraturstudie framhåller undersökningar och experiment, diskussioner och grupparbeten som 
viktiga beståndsdelar i undervisningen. Både rapporten från PISA-undersökningen 2012 
(Skolverket 2013:37) och rapporten från den senaste TIMSS-undersökningen (Skolverket 
2012:110f) tyder dock på att dessa beståndsdelar inte förekommer så ofta i undervisningen. 
Eleverna kritiserar det passiva arbetssätt deras undervisning bygger på och deras attityd mot NO 
är negativ. Detta har väckt mitt intresse för att undersöka hur lärare undervisar i NO i den 
svenska skolan idag. Vad är det som gör att forskning visar på arbetssätt som kan utveckla 
kunskaper, lärande och livslång lust att lära men eleverna anser att de arbetar på annat sätt? Vilket 
sätt att arbeta används i skolan? Med utgångspunkt i detta blir mitt förslag på vidare forskning att 
undersöka om lärare erbjuder elever att arbeta med praktiska experiment och undersökningar och 
i så fall i vilken omfattning.  
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Bilaga 1 
 
 
Tabell 1 Sökning efter forskningslitteratur i databaser med hjälp av sökord 

Databas Sökord Avgränsnin
g 

Utfall Lästa 
titlar 

Läst 
abstrac
t 

Relevant 
urval 

Utvald 
litteratur* 

Eric(Proquest) sök 1 begreppsförståelse  0  
Eric(Proquest) sök 2 naturvetenskap  

trunkering 
0
0 

 

Eric(Proquest) sök 3 *förståelse*  0  
NorDiNa  
sök 1 

begreppsförståelse  0  

NorDiNa 
sök 2 

naturvetenskap  9 9 1 0  

NorDiNa  
sök 3 

*förståelse*  2 2 0 0  

NorDiNa 
sök 4 

biologi  5 5 2 1 1 (artikel g)

Eric(Proquest) sök 4 *undervisning*  5 5 0  
Eric(Proquest) 
sök 5 

science  13503
8 

0  

Eric(Proquest) 
sök 6 

conceptual 
understanding AND 
science AND 
primary school 

Peer-
reviewed 
År 2005-
2014 

53 53 15 8 
 
3  
(artikel 
a, c, e )  
 

Eric(Proquest) 
sök 7 

conceptual 
knowledge AND 
science AND 
primary school 

Peer-
reviewed 
År 2005-
2014 

45 45 6 3 
 

Eric(Proquest) 
sök 8 

concept knowledge 
AND science AND 
primary school 

Peer-
reviewed 
År 2005-
2014 

146 100 17 5 
 

Eric(Proquest) 
sök 9 

Scientific knowledge 
AND  elementary 
school 

Peer-
reviewed 
År 2005-
2014 
Scholary 
journals 

 
593 

 
100 

 

Google scholar sök 1 ”concept learning” 
science 

År 2005-
2014 

15 
400 

100 20 1 1  
(artikel e) 

Google scholar  sök 
2 

”conceptual 
understanding” 
science ”primary 
school” 

År 2005-
2014 

C:a 
7390 

100 5 3 
(artikel d, e, 
f ) 

NorDiNa  
sök 5 

Content knowledge, 
science, primary 
school 

 4 4 1 0  



 

 
 

NorDiNa 
sök 6 

scientific knowledge    28 28 4 2 1 (artikel b)

Summon 
sök 1 
 

”conceptual 
understanding”, 
science, ”primary 
science” 

Utan 
citationstecke
n 
Peer-
reviewed 
Tidskriftsarti
kel 
Fulltext 
2005-2014 
Med 
citationstecke
n 

 
 
 
 
 
 
102 

 
 
 
 
 
 
102 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
2 (artikel d, 
f) 

Summon  
sök 2 

”conceptual 
understanding”  
AND science AND 
”primary school” 

Peer-
reviewed 
Fulltext 
Tidskriftsarti
kel 
2005-2014 
2010-2014 

 
 
 
715 
342 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
8 

 
 
2 (artikel c, 
f) 

Avhandlingar.se Naturvetenskap*  35 35 2 1 1( 
avhandling 
h) 

Avhandlingar.se Science, primary 
school 

 78 78 4 3 1(avhandlin
g h) 

 

 
 
 
 
 


