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nämligen elevernas begreppsförståelse. Studien syftar till att undersöka litteraturen kring 
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Utifrån resultaten i studien går det inte att ge lärare en metod vilken fungerar för alla elever utan de måste 

vara beredda att använda flera metoder och se vilka passa för just deras elever. 
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1. Inledning 
Under våren har jag genomfört nationellt ämnesprov i naturvetenskap på en skola i Sverige. 

Eleverna gick i år 9 och genomförde nationellt prov i kemi. Under provet ville en elev ha 

hjälp med en uppgift. Uppgiften behandlade kemiska rektioner och eleven skulle visa vilka 

ämnen som bildades vid förbränning av organiskt material. Vad eleven ville ha hjälp med var 

att jag skulle förklara begreppet ”förbränning”. Efter lite omsorgsfullt ordval, då jag inte 

kunde hjälpa eleven för mycket, kom eleven fram till att det handlade om att ”elda”. När jag 

sedan läste vad eleven ifråga hade svarat stod det: ”Vid eldning försvinner veden ut i luften” 

Detta är enligt mig ett bevis på hur en elev har sin vardagliga förklaring men att eleven inte 

gjort övergången mellan vardagsbegreppen och de naturvetenskapliga begreppen. Liknande 

upplevelser har jag stött på vid flera tillfällen under min utbildning. Ibland finns förklaringen 

till missuppfattningen hos eleven själv men oftast handlar det, enligt mig, om bristen på 

verktyg hos läraren att kunna överbrygga dessa språkbarriärer. Jag har burit med mig dessa 

tankar under utbildningen och de utgör grunden för min studie. 

 Naturvetenskap är för många elever ett intressant ämne, något jag erfarit under min VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning), framför allt i de lägre årskurserna vilket även TIMSS 2007 

visar på. Dock visar det sig snart att intresset svalnar av när läraren börjar tala om begrepp de 

skall kunna, t.ex. mol (kemi), acceleration (fysik) och cellandning (biologi). Begreppen är 

dock en viktig del av undervisningen och i den nya läroplanen, Lgr 11, är målen med 

undervisningen i de naturvetenskapliga disciplinerna tydligare framskrivna än förut och de 

trycker på vikten av begreppsförståelse. Den internationella undersökningen TIMSS 2003 

visar på detta och menar att en orsak kan vara bristen på koppling mellan undervisning i 

naturvetenskap och verkligheten. Eleverna upplever och beskriver kemi, fysik och biologi 

med orden svårt och oförståligt. 

 Eleverna har sedan tidigare sina egna erfarenheter och upplevelser när de förklarar fenomen 

inom naturvetenskapen. De har också egna ord för dessa fenomen. Dessa räcker mycket långt 

i vardagen men när de kommer till skolan är dessa inte naturvetenskapligt korrekta längre. Det 

är då viktigt att lärarna har metoder som kan stimulera övergången till de nya begreppen 

(Andersson, 2001). Sjøberg (2000) menar att när lärarna introducerar begrepp vilka är 

specifika (tror de) för naturvetenskapen blir det svårt och övergången från vardagliga 

förklaringar till naturvetenskapliga begrepp leder ingenstans. Begreppen värme, energi och 

kraft använder naturvetenskapen för att förklara processer men eleverna i skolan använder 
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även dessa i sitt dagliga språk utan att ha en naturvetenskaplig tanke vilket leder till 

problematiska situationer i undervisningen.  

Naturvetenskapen har ett speciellt språk där förklaringar av fenomen med hjälp begrepp sker 

på ett visst sätt och med ord som eleverna inte är vana att använda. Att begreppsförståelse är 

viktigt i naturvetenskapen är för att det ger en gemensam bas när eleverna beskriver olika 

fenomen (Speiser, 2003). Om elever och lärare håller sig med samma begrepp vet de vad de 

andra menar. Schoultz (2000) menar att eleverna har en osäkerhet kring naturvetenskapens 

speciella språk och att språket inte finns naturligt inom dem. Detta leder till, enligt Schoultz, 

en uppfattning att naturvetenskapen är bestämd och oföränderlig. Schoultz påpekar också att 

många elever nöjer sig med att kunna namnet på ett begrepp eller fenomen utan att egentligen 

förstå innebörden i det. För att kunna lära sig naturvetenskapliga begrepp trycker Schoultz på 

att det är viktigt att eleverna får arbeta med dessa genom att för det första åskådligöra dem 

och för det andra och låta eleverna använda begreppen i sammanhang vilka har relevans för 

eleverna. Sjöberg (2000) talar om att begrepp är en grundstomme i naturvetenskapen och att 

de om möjligt bör kunna fastställas exakt för att sedan kunna ingå i lagar och teorier. Att 

förstå begreppen får en central roll för eleverna då de annars får svårt att gå vidare i sin 

kunskapsutveckling i naturvetenskapliga ämnen.  

Varför är denna litteraturstudie viktig för den svenska skolan och den verksamhet jag kommer 

att hamna i? Resultaten från nationella och internationella utvärderingar visar på hur svenska 

lärares undervisningsmetoder inte har tillräckligt positiv effekt på begreppsförståelse inom 

naturvetenskap (Skolverket, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010). 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras kunskapsteorier, utvärderingar och styrdokument vilka är relevanta 

och aktuella för studiens syfte. Här läggs grunden till varför forskning kring 

begreppsförståelse är viktig. 

2.1 Teoretisk bakgrund 
I dagens skola är det två kunskapsteorier vilken undervisningen baseras på. Dessa två teorier 

är konstruktivismen och det socio-kulturella perspektivet.  I två avsnitt nedan, beskrivs dessa 

två teorier utifrån deras syn på begreppsförståelse inom naturvetenskap. Beskrivningarna 

utgår från forskares tolkningar av teorierna. 

2.1.1Konstruktivism 
Konstruktivismens förgrundsfigur är Jean Piaget och dennes tankar kring kunskapsutveckling. 

Grunden i konstruktivismen är att eleven själv konstruerar sin kunskap och att läraren är med 

och ledsagar eleven under skolgången. Konstruktivismen, tillsammans med andra teorier, 

framhåller att lärande skall börja där eleverna befinner sig och att nytt lärande sker genom 

förkastning av det gamla (Sjøberg, 2000).  

När det kommer till begreppsförståelse är det viktigt att ta i beaktande elevernas tidigare 

förklaringar och föreställningar om naturvetenskapliga teorier och begrepp. Genom att eleven 

har sin syn på naturvetenskapen och blir presenterad för nya sätt att beskriva världen uppstår 

en inre konflikt. Detta är grunden för att nya begrepp skall befästas genom att eleven förkastar 

sina gamla förklaringar och byter ut dessa mot andra mer vedertagna begrepp (Sjøberg, 2000). 

I Anderssons (2001) tolkning av Piaget beskriver han att lärande är en jämvikt, om den störs 

eller rubbas ur sitt vanliga läge, sporrar det hjärnan att tänka, för att på så sätt återställa 

jämvikten.   

2.1.2 Sociokulturellt Perspektiv 
Lev Vygotskij utvecklade konstruktivismen till något vi idag kallar ett sociokulturellt 

perspektiv. Språket är en viktig del av lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Språket 

används för att kommunicera och utveckla kunskap och världsbilder (Säljö & Wyndham, 

2002). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan begreppsförståelse liknas vid en process där 

elevens förtrogenhet med begreppet ökar och att eleven känner till dess användningsområde. 

Att tillägna sig ett begrep sker inte genom direkt förmedling utav begreppet. Genom samspråk 

om världen utifrån olika perspektiv framträder begreppet klarare, anser Säljö & Wyndham. 
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Enligt Andersson (2001) och dennes tolkning av Vygotskij består naturvetenskapen i 

huvudsak av socialt framställda begrepp och för att behärska begreppen måste eleverna 

tillbringa tid med människor vilka redan har förståelse för begreppen, t.ex. lärare. Vidare 

skriver Andersson att det inte räcker med socialisering, utan eleverna måste också själva 

arbeta aktivt med materialet.  

Svårigheterna att förstå ett naturvetenskapligt begrepp enligt Vygotskij, är att det är svårt att 

uttrycka begreppen med ord och att orden bara startar utvecklingen mot en korrekt 

begreppsförståelse (Karpov, 2003). 

2.2 Styrdokument 
Under de senaste årtiondena har svenska skolan haft olika läro- och kursplaner. Ett mål med 

undervisningen i naturvetenskap återkommer hela tiden. Detta är att eleverna skall få kunskap 

om olika begrepp för att kunna förklara naturvetenskapen på ett för disciplinen korrekt sätt. 

 Redan i Lgr 69 trycker Skolöverstyrelsen (nu Skolverket) på vikten av begreppsförståelse. I 

Naturvetenskap skall undervisningen ”inriktas på att exemplifiera och konkretisera 

grundläggande begrepp och företeelser.”(Skolöverstyrelsen, 1969, s.190) och i samma skrift 

men för Kemi: ”Till de begrepp, som har en central betydelse inom kemin, hör …, Dessa bör 

under studiegången exemplifieras och definieras.”(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 195) Tittar vi 

framåt ett decennium till Lgr 80 hittar finns också begreppsförståelse i fokus. Eleverna skall 

studera ”modeller som klargör atom- och molekylbegreppen.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 

117) 

 I de reviderade kursplanerna till Lpo 94 och i de nya kursplanerna för Lgr 11 spelar 

begreppsförståelsen inom kemi, fysik och biologi återigen en viktig roll. Lpo 94 skriver 

angående fysikämnet: ”Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven utvecklar 

kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, elektricitetslära och 

magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik.”(Utbildningsdepartementet, 

2000, s.55) 

 I Lgr 11 menar Skolverket att syftet med undervisningen är detsamma för alla tre 

discipliner(2011). I kursplanen för biologi står det: ”Genom undervisningen i ämnet biologi 

ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda 

biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället.” (Skolverket, 2011, s.48) Exakt samma står det i 
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kursplanerna för kemi och fysik bara att ordet ”biologi” är utbytt mot fysik och kemi samt 

ordet ”biologins” är utbytt mot fysikaliska och kemiska.  

2.3 Utvärdering av kunskaper 
I syfte att ta reda på elevers kunskaper har Skolverket på uppdrag av 

Utbildningsdepartementet utvärderat svenska skolan vid ett flertal tillfällen. Dessa har visat 

att begreppsförståelsen i naturvetenskap ej är tillfredställande . En rapport från Statens 

skolverk (1993) om en undersökning vilken genomfördes 1992, NU-93, visade att eleverna 

hade bristande begreppskunskaper inom naturvetenskap. 1995 genomfördes ytterligare en 

undersökning, UG-97, där det kunde konstateras att kunskapsnivån fortfarande var låg 

(Statens skolverk, 1997). Andersson (2005) visade, på uppdrag av Skolverket, i en nationell 

utvärdering av grundskolan, NU-03, att elevernas kunskapsnivåer inte hade förändrats sedan 

1992 i biologi, dock hade kunskapsnivåerna sjunkit i kemi och fysik. Den största bristen 

undersökningen visade på var, enligt Andersson, elevernas begreppsförståelse 

 I återkommande internationella studier kring elevers kunskaper i bl.a. naturvetenskap har 

kunskapsnivån sjunkit för svenska elever. PISA (Programme for International Student 

Assessment) är en organisation som finansieras av OECD – länderna (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) och som tittar på hur kunskapsnivån hos 15-

åringar i bl.a. naturvetenskap. PISA 2000 (Skolverket, 2001) och PISA 2003 (Skolverket, 

2004) visar att svenska elever ligger ovanför genomsnittet samtidigt visas i PISA 2006 

(Skolverket, 2007) att svenska elever ligger på genomsnittet. Vid senaste PISA- 

undersökningen har svenska elevers kunskaper sjunkit ytterligare och visar på att elevernas 

begreppsförståelse är eftersatt (Skolverket, 2010).  

TIMSS är en annan studie och den har i uppgift att utvärdera elevers kunskaper i matematik 

och naturvetenskap hos 14-åringar. Där har det gjorts studier 1995, 2003 och 2007. 2011 

kommer det att göras ytterligare en studie av 14-åringars kunskaper. En rapport från 

Skolverket (2004) rörande TIMSS 2003 visar på att svenska elevers kunskapsnivå i 

naturvetenskap har sjunkit något jämfört med TIMSS 1995 där en del är just 

begreppsförståelse. När studien senast genomfördes fanns det inga tecken på att 

kunskapsnedgången skulle avstanna utan det var sämre resultat i naturvetenskap jämfört med 

tidigare år (Skolverket, 2008). 
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka litteraturen kring undervisningsmetoder vilka 

underlättar elevers begreppsförståelse i skolan. Fokuset kommer att ligga i grundskolans 

senare år, år 4-9, men även på studier utanför detta åldersspann. Detta leder in till de för 

arbetet centrala frågeställningarna.  

3.1 Frågeställning 

 Hur beskriver litteraturen metoderna för att underlätta och förbättra elevers 

begreppsförståelse i naturvetenskap? 

 Hur beskriver artikelförfattarna utmaningarna med metoderna?  

 Hur upplever eleverna undervisningssätten och hur uppfattade artikelförfattarna 

eleverna upplevelser? 
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4. Metod 
Metoden, vilken skall hjälpa till att besvara frågeställningarna, är en systematisk 

litteraturstudie. Definitionen av en systematisk litteraturstudie vilket arbetets metod vilar på, 

kommer från Forsberg & Wengström (2008) i boken Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning.  

Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär att författaren kritiskt granskar 

litteraturen inom det valda området efter att författaren har genomfört en systematisk 

databassökning. Databassökningen skall genomföras systematiskt med väl valda sökord 

utifrån studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2008). Viktigt är att 

dokumentera sina sökresultat för att en annan person skall kunna genomföra en sökning med 

exakt samma sökord och få samma sökresultat. Efter detta, enligt Forsberg & Wengströms 

metod, sammanställs litteraturen och analyseras, för att sedan få ett diskuterbart resultat 

(2008). Den granskade litteraturen i en systematisk skall komma från vetenskapliga artiklar 

vilka publicerats i vetenskapliga tidskrifter och har refereegranskats av personer inom 

området för att säkerhetsställa kvalitén på arbetet (Forsberg & Wengström, 2008). 

4.1 Sökkriterier 
För att få fram artiklar inom området är det viktigt att göra vissa urval i sin databassökning. 

Kriterierna väljs ut utifrån frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2008). Kriterierna 

vilka ligger till grund för studiens databassökning är: 

 Artiklarna skall vara refereegranskade 

 De skall finnas i fulltext 

 Publicerings datum skall ligga mellan 1991-01-01 och 2011-04-14 

 Artiklarna skall vara publicerade i tidskrifter vilka är relevanta utifrån 

frågeställningarna 

4.2 Strategier för databassökning 
En svårighet vid databassökningar är enlig Forsberg & Wengström (2008) att formulera rätt 

sökord. Sökorden måste vara relevanta utifrån frågeställningarna.  Sökbara variabler i en 

databas kan vara t.ex. titel, författare, abstract (Forsberg & Wengström, 2008). Med hjälp av 

booleska operatorer används sökorden på olika sätt för att få träffar i databasen.  De booleska 

operatorerna är ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Om de översätts till svenska ger de en förståelse 

över hur databasen kombinerar orden. Dessa sökord användes till databassökningen i olika 

konstellationer och med hjälp av booleska operatorer: How to, teaching methods, ways, 
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conceptual understanding, concept learning, conceptual change texts, science education och 

secondary school. 

Att välja databas är också viktigt då sökning i fel databaser ger dåligt antal träffar eller inga 

träffar alls. Ämnet i studien är undervisning i naturvetenskap i grundskolans senare år. De 

databaser vilka behandlar ämnet och vilka innehåller de tidskrifter vilka är relevanta heter 

ERIC och Academic Search Premier. I ERIC finns artiklar med koppling till pedagogik och 

psykologi. Academic Search Premier är mer en allmän databas med över 8000 tidskrifter 

inom de flesta områden.  

I tabell 1 finns resultatet från databassökningarna gjorda för denna litteraturstudie. Artiklarna 

vilka behandlar olika lärandemetoder för att uppnå begreppsförståelse i grundskolans senare 

år finns med i detta urval. Även artiklar vilka innehåller begreppsinlärning och 

begreppsförändring inkluderas i urvalet och artiklar där yngre och äldre barn agerar 

försökspersoner. 

SÖKDATUM DATABAS SÖKORD Träffar Urval 

2011-04-11 Academic Search 

Premier 

How to AND conceptual understanding AND 

science education 

153 7 

2011-04-12 ERIC How to AND conceptual understanding AND 

science education 

95 2 

2011-04-12 ERIC Conceptual change-texts AND conceptual 

understanding  AND science education 

15 3 

2011-04-12 ERIC How to AND conceptual learning AND science 

education 

121 1 

2011-04-12 ERIC Teaching methods ways AND concept learning 

understanding AND science education secondary 

school 

15 1 

2011-04-12 Academic Search 

Premier 

Teaching methods way AND concept learning 

understanding AND science education secondary 

school 

5 1 

2011-04-12 Academic Search 

Premier 

Conceptual learning AND science education AND 

secondary school 

60 2 

Tabell 1: Resultat av databassökning 

 
4.3 Urval  
Utifrån träffarna i databassökningen skall det bestämmas artiklar vilka skall granskas menar 

Forsberg & Wengström (2008). Urvalet görs efter artikelns titel och abstract. Abstractet 

förklarar artikelns innehåll i stora drag. Om titeln och abstractet inte har med studiens 
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frågeställning att göra eller ansågs ligga för långt från området väljs artikeln bort (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Efter att ha läst abstract sållades många artiklar bort då de inte levde upp till syftet med 

studien och de utifrån syftet konstruerade frågeställningarna. Då databassökningen hade 

kravet att artiklarna skulle vara granskade togs inga artiklar bort på grund av det. I diagram 1 

ses ett stapeldiagram där urvalet ses i förhållande till antalet träffar i respektive databas. 

 

Diagram 1: Resultat av databassökning 

4.4 Bearbetning av artiklar 
Artiklarna vilka fanns kvar efter urvalet lästes igenom noggrant och viktiga aspekter utifrån 

syftet och frågeställningarna markerades med märkpennor och färgade lappar. Artiklarna var 

både av kvalitativ och av kvantitativ natur vilket leder till att instrumenten för att analysera 

artiklarna skiljer sig något från standardutförandet.  Artiklarna analyserades med hjälp av 

metasyntes.  Av Forsberg & Wengström (2008) beskrivs metasyntes som ett instrument för att 

analysera kvalitativa studier och där artiklarna granskas utefter liknande ämnesområden för att 

hitta kategorier utifrån frågeställningarna. Några av artiklarna är kvantitativa men då 
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frågeställningarna inte behandlar de numeriska resultaten utan hur författaren uppfattar och 

beskriver resultaten görs även en metasyntes på dessa. 

Kvalitén på artiklarna är också viktig. Forsberg & Wengströn (2008) har en checklista för att 

fastställa artiklars kvalitet, både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa checklistor 

utgjorde sedan grunden i kvalitetsgranskningen och där varje artikel fick ett bevisvärde. 

Bevisvärdet strukturerades upp efter Forsberg & Engströms gradering, och varje artikel fick 

bevisvärdet, hög, medel, låg. Bevisvärdet hittas i artikelöversikten i tabell 2. Artiklarna (B,L 

och O i tabell 2) vilka enbart behandlade forskning kring området bedömdes inte på detta sätt. 

De tre artiklarna bedömdes dock vara av god kvalité och väsentliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och användes därför i arbetet. Artiklarnas bevisvärde fick hade ingen större 

betydelse för resultatet då skillnaderna mellan medel och hög var relativt små. Skillnaderna 

låg i att de med bevisvärdet medel hade kortare uppföljning och mindre elevunderlag.  

När en systematisk litteraturstudie genomförs är det också viktigt att värdera studiens resultat. 

I kvantitativa studier talas det om validitet och reliabilitet och den kvalitativa motsvarigheten 

till dessa uttryck när studien värderas är rimlighet och trovärdighet (Forsberg & Wengström, 

2008). Hög validitet kännetecknas av att det inte finns några mätfel i de instrument 

artikelförfattarna använt. För uppnående av hög reliabilitet är det viktigt att studien är 

upprepbar och att samma resultat kan fås igen. Forsberg & Wengström talar om tre uttryck för 

att uppnå reliabilitet; reproducerbarhet, tillförlitlighet och precision. I värdering av kvalitativa 

studier är begreppen istället rimlighet och trovärdighet enligt Forsberg & Wengström. Med 

rimlighet syftas det på studiens förmåga att visa på att information och tolkningar har gjort på 

ett rimligt sätt. Trovärdighet handlar helt enkelt om hur trovärdiga resultaten är utifrån metod 

och försökspersoner. Rimlighet och trovärdighet bedöms av läsaren genom sunt förnuft 

(Forsberg & Wengström, 2008). I min systematiska litteraturstudie har validitet och 

reliabilitet uppnåtts genom att arbeta systematiskt med databassökningarna för att studien 

skall vara reproducerbar. Mina referenser i resultatet styrks av citat vilket visar på hur rimliga 

och trovärdiga mina tolkningar av informationen i resultatet är.  

Under bearbetningen valdes en artikel bort. Artikeln behandlar ett projekt i Taiwan med 

utgångspunkt i begreppsförståelse. Dock tar artikeln mest upp en förklaring till projektet och 

inte metoderna det involverar och är därför inte relevant utifrån studiens syfte.
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5. Resultat 

Databassökningen och efterföljande granskning gav mig 16 artiklar utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. För att läsaren skall få en enkel överblick över artiklarna, vilket 

Forsberg & Wengström (2008) förordar, presenteras en översikt av dessa (Se tabell 2). Term 

avser vilken beteckning artikeln har i resultatet. För att underlätta för läsaren har jag valt att 

använda termerna istället för författarnamn och årtal när dessa presenteras i resultatet. Typ 

beskriver om artikeln behandlar en viss metod eller om det är en allmän genomgång av 

undervisning för begreppsförståelse. I kolumnen i tabell 1 ges varje artikel ett kvalitetsbetyg 

utefter kriterier vilka återfinns i metoddelen. Kolumnerna LAND och ÅRSKURS beskriver 

vilket land undersökningen genomfördes i och vilken årskurs eleverna gick i. I bilaga 1 ges en 

detaljerad beskrivning av artiklarna i tabellform. Frågeställningarna besvarades med hjälp av 

artiklarna och under varje frågeställning kunde ett antal kategorier hittas.  

TERM FÖRFATTARE, ÅRTAL  TYP KVALITET LAND ÅRSKURS 
A Kalman, 2011 Metodbeskrivning Hög CDN 12 

B Nahum m.fl., 2010 Undervisningsinformation -   
C Durmuş & Bayraktar, 2010 Metodbeskrivning Medel TR 4 
D Suppapittayaporn m.fl., 2010 Metodbeskrivning Medel T 10 
E Osborne, 2010 Metodbeskrivning Medel US 8 
F Sahin, 2010 Metodbeskrivning Medel TR 12 
G Venville & Donovan, 2008 Metodbeskrivning Medel UK 5, 9, 12 
H Taştan, Yalçmkaya  & Boz, 2008 Metodbeskrivning Hög TR 10 
I Hsu m.fl., 2008 Metodbeskrivning Medel RC 11 
J Coştu m.fl., 2007 Metodbeskrivning Medel TR 12 
K Baser  & Geban, 2007 Metodbeskrivning Hög TR 7 
L Vosniadou, 2007 Undervisningsinformation -   
M Tytler m.fl.,2006 Metodbeskrivning Medel AUS 5 
N Yenilmez & Tekkaya, 2006 Metodbeskrivning Medel TR 8 
O Asoko, 2002 Undervisningsinformation -   
P Tao & Gunstone, 1999 Metodbeskrivning Hög AUS 10 
Tabell 2: Artikelöversikt 

 

5.1 Metoder  
Utifrån artiklarna går det att utröna fem stycken typer av metoder för att underlätta och 

förbättra elevers begreppsförståelse vilka presenteras i nedanstående kategorier.   

5.1.1 Tekniska hjälpmedel  
Artikel B, I och P har i sina studier av elevers begreppsförståelse använt sig av datorprogram 

som visar modeller och simuleringar. I dessa studier fick eleverna arbeta med program vilka 

behandlade olika begrepp inom naturvetenskapen. Syftet med programmen är att eleverna 
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skall konfronteras med sina alternativa begrepp och genom simuleringar där eleverna kan 

ändra och lägga till variabler och bli mer bekväma med de nya begreppen. 

Artikel B beskriver hur datorn kan användas för att förstå svåra begrepp inom kemin: 

“Computer- based visual models were developed and implemented for the purpose of 

demonstrating bonding and the structure of matter. These were substantially based on student- 

centered learning.” (Nahum, Mamlok-Naaman, Hofstein & Taber, 2010, s. 201) 

I artikel I har författarna utarbetat en undervisningsmetod utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv. De tar datorer till hjälp och undersöker hur detta kan öka elevernas 

begreppsförståelse: 

”A learning environment that combined technology with a construvictist instructional approach 

could activate students‟ prior knowledge for intelligibility.” (Hsu, Wu & Hwang, 2008, s.128) 

Författarna till artikel P har kommit fram till att ”kraft” och ”rörelse” är två begrepp inom 

mekaniken vilka fysikeleverna har svårt att förstå. Artikeln redogör för hur datorn kan vara till 

hjälp att förstå dessa begrepp: 

“A suit of computer simulation programs called Force and Motion Microworld (FFM), was 

developed to match and confront three of the prevalent alternative conceptions in „force and 

motion‟, namely force-of-motion, motion-implies-force, and effects of force.” (Tao & Gunstone, 

1999, s. 42) 

5.1.2 Språk 
En annan undervisningsmetod vilken utmärkt sig i litteraturen för att nå en ökad förståelse för 

de naturvetenskapliga begreppen är att använda sig av skrivande och argumentation. 

Författarna till artikel A och E visar i sitt arbete hur språket är nyckeln till lärande och där 

eleverna får reflektera över sina erfarenheter och sedan omsätta tankarna till texter eller tal 

där. Detta skall enligt författarna till artiklarna leda till ett ökat kunnande inom naturvetenskap 

och de begrepp vilka hör hemma där.  

Författaren till artikel A visar hur reflekterande skrivande kan användas för att nå ökad 

begreppsförståelse: 

“They are to begin by reading the textual extract (a section of the textbook). They are instructed 

first to read the extract very carefully trying to zero in on what they don‟t understand, and all 

points that they would like to be clarified during the class using underlining, highlighting and/or 

summarizing the textual extract. They are then told to freewrite on the extract.” (Kalman, 2011, 

s.161) 
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Att nyttja argumentation och undersöka vilken effekt det har på elevernas begreppsförståelse 

hittas det prov på i artikel E: 

”Students are provided with conflicting evidence- for example, the rock was found at the top of the 

mountain, it is easy to scratch and contains fossils- and then asked to develop an evidence-based 

argument for the most appropriate classification.” (Osborne, 2010, s. 63) 

5.1.3 Modeller 
Artikel G och M beskriver hur olika sorters modeller kan användas i undervisningen. Syftet 

med att använda sig av modeller i undervisningen är enligt författarna att eleverna skall få en 

konkretisering av abstrakta begrepp vilka eleverna hittar i böckerna. De menar också, med 

stöd av litteratur, att lärare inom de naturvetenskapliga ämnena behöver lägga mer fokus på 

andra faktorer än de kognitiva när det kommer till begreppsförståelse.  

Författarna till artikel G tar ett yllenystan till hjälp då de vill undersöka om genetik och 

begrepp inom genetiken i grundskolan kan förstås bättre med hjälp av denna modell. Metoden 

förklaras av artikelförfattarna: 

”The wool model consisted of several of different coloured wool knotted together into one length. 

The wool itself represented DNA, each of the coloured sections of wool represented genes and the 

whole length of six coloured wool ‟genes‟ represented a chromosome.” (Venville & Donovan, 

2008, s. 8) 

För att förstå begreppet avdunstning visar artikel M hur lärare kan ta partikelmodeller till 

hjälp i undervisningen för att eleverna skall få en konkretisering av det tidigare nämnda 

begreppet avdunstning. Författarna till artikeln beskriver hur de lagt upp undervisningen med 

hjälp av partikelmodeller: 

“As part of this sequence a molecular model was introduced as a potential representational 

resource and explanatory framework, and classroom discussion focused on using this to interpret 

the activities.” (Tytler, Peterson & Prain, 2006, s.13) 

Artikelförfattarna menar också att skapandet av olika representationsformer är en stor del av 

naturvetenskapen och bör tas i beaktande när undervisningen planeras. 

 

5.1.4 Begreppsförändringsbaserade metoder 
En annan kategori vilken utkristalliserats i artiklarna är metoder som bygger på att eleverna 

skall ändra uppfattning kring begreppen. Utgångspunkten i artiklarna C, D, H, J, K, L, N och 

O är begreppsförändring. Genom att utgå från elevernas tidigare alternativa begrepp vill de 

med hjälp av texter, instruktioner och undersökningar vilka är baserade på begreppsförändring 
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nå ökad begreppsförståelse hos eleverna. Grunden till artiklarnas undervisningsmetoder 

kommer från konstruktivismen och bygger på Piagets tankar om hur kunskap konstrueras i 

olika steg. Artiklarna visar hur eleverna ofta har begrepp men att dessa inte är 

naturvetenskapligt korrekta och att de hindrar eleverna att göra vidare framsteg inom ämnet. 

Författarna till artikel C indikerar att deras texter förkastar elevernas tidigare 

missuppfattningar och tar till sig nya, bättre begrepp genom texter vilka bygger på 

begreppsförändring. Metodens grunddrag redogörs nedan av artikelförfattarna: 

“By means of these texts, students realize that the conceptions they have are useless in solution of 

a problem they encounter. When students feel the inadequacy of their current knowledge, 

conceptual change will be initialized.” (Durmuş & Bayraktar, 2010, s.499)  

Ett arbetssätt vilket utgår från eleverna tidigare svårigheter använder artikel D. Utefter dessa 

svårigheter utarbetas en planering och den bygger på att eleverna skall förkasta tidigare 

begrepp och begreppsförändring kan ske. I deras artikel står Newtons kraftlagar i fokus och 

designen på undervisningen skildrar de så här: 

“Students difficulties found in the literatures and preliminary investigation prior to this study on 

the concepts of position, displacement, velocity, acceleration, force and motion (Newton‟s three 

laws) were used to construct the conceptual change teaching plans including confronting existing 

ideas, assimilation and accommodation of the new concepts. The ordinary textbook was then 

abandoned and worksheets were used instead.” (Suppapittayaporn, Emarat & Arayathankitkul, 

2010, s. 69) 

Artikel H tar också reda på elevernas tidigare kunskaper och lägger därefter upp 

undervisningen efter dessa och skapar sedan situationer där eleverna får konfronteras med 

missuppfattningarna för att sedan presenteras för korrekta begrepp. Artikelförfattarna 

förklarar sin metod i ett antal steg: 

“… first step is to identify common alternative conceptions. Then, in order to activate student‟ 

alternative conceptions, a situation designed to make prediction is introduced. Afterwards, 

common alternative conceptions followed by evidence that they are wrong are presented. Finally, 

instruction gives the correct explanation based on scientific point of view.” (Taştan, Yalçmkaya & 

Boz, 2008, s. 446)”  

Författarna till artikel J beskriver hur de med hjälp av diskussionsgrupper, där eleverna får 

mötas och se hur andra elever förklarar fenomen, skapar en utgångspunkt för ökad 

begreppsförståelse. Grupperna bryts sedan och nya skapas, allt för att eleverna skall möta 
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många alternativa förklaringar. Nedan syns ett utdrag från artikeln där metodens upplägg 

redogörs: 

“In the first step, teacher posed one or more questions, presented a challenge, or wanted students to 

make predictions about boiling phenomena… The teacher in the second step, firstly asked students 

to share their ideas about the phenomenon in their own group, afterwards with other groups to 

expose their beliefs and become aware of other students‟ beliefs. The students, in the third step, 

can re- examine their ideas by manipulating materials in the boiling activities. Also they can 

confront and discuss their ideas.” (Coştu, Ayas, Niaz, Ünal & Calik, 2007, s.527) 

I artikel L startar metoden med experiment och följs av frågor vilka har liknande, men inte 

samma svar. Svaren på frågorna grundar sig i vanliga missuppfattningar hos eleverna och 

skall leda dem till bättre och mer korrekta begrepp. Författaren uttrycker sig följande om sin 

metod:  

“The design of Hypothesis- Experiment- Instruction consists of presenting students with a 

multiple- choice problem with conflicting alternatives, some of which represent common 

misconceptions held by students. This method creates the necessary conditions for producing 

cognitive conflict.” (Vosniadou, 2007, s.52) 

Att nå ökad begreppsförståelse sker enligt författarna till artikel N i ett antal steg (se utdrag 

nedan) och de har till sin hjälp begreppsförändringsbaserade texter: 

”The conceptual change approach proposes that if students are to change their ideas must become 

dissatisfied with their existing conditions (dissatisfaction), new concepts must provide a better 

explanation and be understandable (intelligible), these concept must appear and propose solutions 

to problems and must be in accordance with knowledge in other ideas and be believable 

(plausible), and the must lead to new insights and have potential for new discoveries (fruitful).” 

(Yenilmez & Tekkaya, 2006, s.81-82) 

Artikel O förklarar sin metod i ett antal punkter vilka författaren anser viktigast vid 

undervisning för begreppsförståelse. Punkterna vilka artikel O tar upp liknar de i artikel N: 

“discussing the implications of children‟s existing knowledge…involving the children in seeking 

evidence to support new ideas…highlighting a puzzle or contradiction to create a need for a better 

explanation…using phenomenon about which children could draw on a range of experiences to 

support predictions…helping children to make explicit the thinking behind correct predictions… 

introducing and exploring an analogy, something apparently unrelated, but easily 

understandable…” (Asoko, 2002, s. 161) 
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5.1.5 Problembaserat lärande 
Artikel F visar hur problembaserat lärande (PBL) kan användas för att eleverna skall förstå 

begrepp inom fysik, närmare bestämt mekanik. Artikelförfattaren beskriver hur PBL används 

för att utveckla elevernas begreppsförståelse. Basen i undervisningen är ett antal scenarion 

eleverna arbetar med: 

”Problem-based learning (PBL) is generally implemented as a small group tutorial in which 

students work through scenarios. The scenarios provide the context for learning; involve ill-

structured, interesting, open-ended, and real-life problems to motivate students and stimulate 

discussion.” (Sahin, 2010, s. 266) 

5.2 Svårigheter 
Utifrån resultatet och diskussionen i artiklarna går det att urskönja ett antal utmaningar med 

undervisningsmetoderna. Svårigheterna är av olika karaktär och är både utifrån elevperspektiv 

samt lärarperspektiv. Utmaningarna har placerats i olika kategorier för att på så sätt kunna se 

ett mönster i utmaningarna. 

5.2.1 Kognitiva svårigheter 
Under kategorin kognitiva svårigheter placerades artiklar där elevernas tänkande stod i fokus. 

Här återfinns artikel A, K och P. Utmaningarna i dessa artiklar var att om eleverna befann sig 

på ett annat plan eller om de inte initierade tänkandet skapades det barriärer vilka metoderna 

inte kunde bryta och begreppsförståelsen fallerade.   

I artikel A, vilken behandlar hur skrivandet förändrar begreppsförståelsen, påpekar författaren 

hur viktigt det är att eleverna har en dialog med sig själva om texterna: 

“The quintessential element in reflective writing is to get students to initiate a self-dialogue about 

each textual extract. It is crucial, in this sense to get students to approach the textual extract with 

questions…” (Kalman, 2011, s. 170) 

Artikel K redogör för hur själva läsningen av begreppsförändrande texter kan förhindra att 

eleverna förstår texterna på korrekt sätt och hur det i sin tur leder till att metoden inte hjälper 

eleverna på vägen mot öka begreppsförståelse: 

“Students are more familiar with the traditionally designed science text and less familiar with the 

conceptual change texts. Learning textual information from this type of text is a dynamic process 

which translates textual information into meaningful units that are integrated into existing 

memory. Because the meaning of this text is built by the reader, not extracted from the pages, 

comprehension is constructive. Thus this text is a tool that enables students to construct meaning. 

For this reason, understanding of this type of text requires careful reading.” (Baser & Geban, 2007, 

s. 127) 
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Om eleverna inte fann någon mening med de nya begreppen när de satt framför datorn, enligt 

artikel P, ledde det till att begreppsförändringen avstannade och inte var beständig: 

“When students did not personally make sense of the new understanding, their conceptual change 

was short-lived.” (Tao & Gunstone, 1999, s. 54) 

 

5.2.2 Strukturella svårigheter 
Artikel D, E, F, I, N och O tar alla upp att strukturen spelar en stor roll för hur undervisningen 

lyckas och här intar läraren en central roll då läraren är organisatören i klassrummet. Lärarnas 

utbildning och sätt att handskas med metoderna har en stor del i hur lyckosam metoden är 

menar dessa författare. Eleverna måste också ges struktur och målen med övningarna skall 

vara tydliga för att metoderna skall vara lyckosamma. 

Målet med problembaserat lärande skall förtydligas och arbetssättet kräver extra tid. Om tid 

inte ges och målen inte förklaras tydligt kan det leda till att eleverna inte tar arbetssättet 

seriöst och om detta skriver författaren till artikel F: 

“Considering students views‟ about PBL , some suggestions are advisable for educators and 

instructors who consider adopting the approach in the future. For instance, the rationale and the 

purpose of the PBL tutorials should be clearly explained to students at the beginning of each 

tutorial. Students may require additional time to deal with problem solving and project work. 

Finally, the activities and work done in the PBL tutorials should be reflected in the module design. 

This may encourage students to participate in the PBL sessions more seriously.” (Sahin, 2010, s. 

273-274)  

I Artikel E redogör författaren för hur viktigt det är att argumentationsövningarna är 

strukturerade och att lärarna oftast inte är utbildade i denna typ av undervisning: 

“What is clear is that argumentation activities must be well-structured with clearly defined goals 

and outcomes… Typically, science teachers are not trained to engage students in arguments. 

Consequently, it is not a common feature of their instructional strategies.” (Osborne, 2010, s. 64) 

Artikel D menar att lärarens roll i pardiskussionerna och elevernas motivation är viktig och 

utmaningen beskriver de nedan: 

“Some students would rather wait to see the response of the majority before expressing their vote. 

The teacher, occasionally, needed to convince students to express their real ideas and tell students 

that this is an attempt to retrieve a new correct version of understanding of how the world 

works…Teachers must realize that care should be taken to motivate the students to participate in 
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peer discussion as suggested by others.” (Suppapittayaporn, Emarat & Arayathankitkul, 2010, s. 

77) 

Utan handledning faller konceptet med datorstödda lektioner. Författarna till artikel I skriver: 

“… without explicit guidance and scaffolding some students could not explore the simulation 

meaningfully, so that they failed to reconstruct their models and even, after their explorations, 

produced more incorrect ideas…” (Hsu, Wu & Hwang, 2008, s. 141-142) 

Liksom artikel F pekar också artikel N på hur tid och struktur är en viktig aspekt för att lyckas 

med undervisningen utifrån deras arbetssätt: 

“Teaching for conceptual change then, requires a teaching strategy in which students has enough 

time to identify and express their conceptions, examine the soundness and utility of their existing 

ideas and apply new ideas in a context familiar to them.” (Yenilmez & Tekkaya, 2006, s.86) 

Vikten av kunskap och kompetens hos läraren framställs i artikel O. Läraren spelar en central 

för att kunna genomföra strukturerade och kompetenta lektioner: 

“Explaining is much more than telling and can be difficult for teachers. Especially if they do not 

themselves have a strong background in science. Going beyond simply labeling events and 

phenomena as examples of scientific ideas towards making those ideas useful ways of thinking 

demands intellectual and creative effort on the part of both teachers and children.” (Asoko, 2002, 

s. 162) 

 

5.2.3 Förförståelse 
Förförståelse handlar om vilka kunskaper eleverna har innan undervisningen startar. I denna 

kategori återfinns artiklar vilka tar upp de utmaningar förförståelsen bidrar till för utgången av 

undervisningsmetoderna och hur förförståelsen spelar in på hur de förstår de nya begreppen. 

Artiklarna G, J och M visar på vilken inverkan förförståelsen har för elevernas sätt att förstå 

stoffet läraren undervisar om. De visar också på att förförståelsen är viktigt när det kommer 

till hur eleverna använder och tar till sig undervisningsmetoden. 

Hur och till vilken grad eleverna använder modeller har att göra med vilken förförståelse 

eleverna besitter visar artikel G på: 

“The findings suggest that the role of the wool model was largely determined by the pupils‟ prior 

knowledge about genes and DNA and that as the teachers were aware of the pupils‟ prior 

conceptions they adapted the model accordingly.” (Venville & Donovan, 2008, s. 13) 
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Artikel J indikerar i sin diskussion hur samarbetet med kamrater kan sinka arbetet. Om någon 

i gruppen håller kvar vid sina tidigare förstålelser är det möjligt att begreppsförändring inte 

sker på det sätt läraren tänkt: 

 “Negative changes could be attributed to the lack of participation of some students and also 

interaction with students who strongly held to their prior alternative conceptions.” (Coştu, Ayas, 

Niaz, Ünal & Calik, 2007, s. 532) 

Att alla elever är olika och använder modeller på olika sätt anser författarna till artikel M, och 

detta är något att ta i beaktande när undervisningen skall planeras:  

“…students respond differently to representations and will interpret and work with representations 

as tools for thinking in different ways.” (Tytler, Peterson & Prain, 2006, s. 16) 

5.2.4 Att nå alla elever 
Artikel H beskriver inte direkt någon utmaning vilken kan sorteras i de andra kategorierna 

utan den sorteras in i ett eget fack. Anledningen till detta är att den är relevant utifrån 

frågeställningen. Artikelförfattarna belyser att deras metod fungerar men att den inte når ut till 

alla elever och att detta kan förebyggas genom att lyfta in fler metoder: 

 “Although conceptual change text instruction significantly enhanced students‟ understanding of 

energy in chemical reactions, students still had some alternative conceptions and lack of 

understanding. Therefore, conceptual change texts could be enriched with other methods, such as 

demonstration, laboratory activities or analogies.” (Taştan, Yalçmkaya & Boz, 2008, s. 451) 

 

5.3 Elevers och författares tankar 
Utifrån artiklarna visar det sig att eleverna har olika sätt att se på metoderna. Nedan har 

tankarna delats upp i kategorier och genom detta visat hur eleverna uppfattar 

undervisningsmetoderna samt hur författarna till artiklarna har tolkat vad eleverna tycker om 

undervisningssätten.  

5.3.1 Diskussioner och samtal 
Flera av artikelförfattarna beskriver hur de upplevde att eleverna började diskutera mer och 

hur interaktionen förändrades med tiden. Detta uppenbarade sig i de undervisningssituationer 

artikelförfattarna deltog i. Artikelförfattarna var också av åsikten att eleverna pratade med 

läraren mer än förut. Artiklarna D,H, L och N faller in i denna kategori och de visar hur 

författarna själva upplevde att eleverna uppfattade metoderna.  
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Författarna till artikel D redogör för hur interaktionen mellan läraren och eleverna förändrades 

under arbetet med pardiskussioner och ett undersökande arbetssätt: 

“Students asked and talked to the teacher more about conceptual issues, instead of just asking how 

to solve for answers for some particular problem as was common before.” (Suppapittayaporn, 

Emarat & Arayathankitkul, 2010, s. 76) 

I en beskrivning över hur de upplevde att eleverna tog till sig arbetssättet med 

begreppsförändrande texter skriver författarna till artikel H: 

 “… disequilibrium was created among students via challenging questions presented in conceptual 

change texts. Similarly, they found the opportunity to discuss their contradictions with their group 

members.” (Taştan, Yalçmkaya & Boz, 2008, s. 451) 

En liknande upplevelse, fast baserad på experiment, hittas i artikel L: 

 “Often in these discussions, students break up in smaller groups that compete with each other in 

discovering the correct solution and supporting it with the best arguments.” (Vosniadou, 2007, s. 

52) 

Även i artikel N har författarna i sitt arbete med begreppsförändring gjort snarlika 

betraktelser: 

”These discussions helped students share their ideas and ponder them in depth… The discussions 

were also characterized by lively debate among students.” (Yenilmez & Tekkaya, 2006, s.86) 

5.3.2 Dilemman 
De intentioner artikelförfattarna har med sitt arbete uppfylls inte alltid vilket nedanstående 

kategori visar prov på. Eleverna nyttjade undervisningssättet men inte på det sätt 

artikelförfattarna hade förväntat sig. I kategorin dilemman återfinns artiklarna F och M där 

författarna fick bryderier med elevernas reaktioner och förklaringar i efterföljande intervjuer 

och observationer.  

I artikel F skulle författaren utvärdera elevernas upplevelser av PBL men fick kanske inte det 

svaret hon hade hoppats på: 

”Whilst the PBL group expressed a positive appraisal to the new instructional approach, the still 

possessed a traditional lecture paradigm in their preference to a teaching approach.” (Sahin, 2010, 

s. 274) 

Resultatet i artikel M visar på hur eleverna använder modellen men inte går vidare med sitt 

arbete:  
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“Some students simply implanted the idea into a water cycle notion without exploring further the 

explanatory potential of the molecular representation.” (Tytler, Peterson & Prain, 2006, s. 15) 

5.3.3 Simplicitet 
Eleverna har ibland spartanska beskrivningar av sina upplevelser från metoderna och hur de 

uppfattade dessa metoder. Men även artikelförfattarna visar på enklare skildringar av 

elevernas och sina egna erfarenheter av metoderna. Artiklarna A och I har genererat i 

kategorin enkla tolkningar av avancerade metoder där studierna visar utläggningar av 

upplevelser på ett enkelt, men inte mindre betydande, sätt.  

Artikel A återger en flickas beskrivning av sitt avancerade arbete om naturvetenskapliga 

begrepp med hjälp av reflekterande skrivande. Den intervjuande flickan berättar: 

“Diane: … you don‟t have to care about the way you write, you can make a mistake, you just leave 

it there, it‟s a lot quicker, and a lot stress free.” (Kalman, 2011, s. 168) 

En elev i artikel I:s studie kring datorstödda animeringar beskriver hennes upplevelser: 

”By doing the animations, questions can be understood easily without imagination.” (Hsu, Wu & 

Hwang, 2008, s. 139- 140) 

Författarna till samma studie har också en enkel förklaring till hur eleverna upplevde 

metoden: 

“… majority of the interviewees enjoyed learning in the TEL environment.” (Hsu, Wu & Hwang, 

2008, s. 139) 

5.3.4 Tankeskapande 
Artiklarna A, E, I och P återfinns i denna kategori vilken fått namnet tankeskapande. Artikel 

A återkommer även i denna kategori vilket motiveras med kategorinamnen och hur 

beskrivningen av kategorin ser ut. Vissa av metoderna ger eleverna nya vägar att gå på i 

arbetet med att förstå naturvetenskapliga begrepp. En del av artiklarna visar på att eleverna 

har börjat reflektera i nya och mer produktiva banor jämfört med innan de presenterades för 

den nya undervisningsmetoden. Andra elever är av den åsikten att de helt enkel börjat tänka, 

något de inte gjort innan.  

I samtal med elever om varför reflekterande skrivande är bättre än att bara summera texten 

citerar artikel A vad tre elever sa: 

”Fiona: I think the freewriting would be better because I ask myself questions, I prove to myself 

that I know what I‟m talking about.” 
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“Carolyn: It‟s a more personal interpretation of the material.” 

 “Evgeny: … I actually have to think about it without looking in the textbook and putting it into 

my own words.” (Kalman, 2011, s. 168) 

Nedan kommer ett utdrag från en intervju i artikel E där två elever resonerar kring hur de 

upplever att arbeta med argumentation: 

”S2: This is one of the best experiments I‟ve ever done. S1: Where we actually think!” (Osborne, 

2010, s. 64) 

“… in doing the Reflective- Writing assignments they felt that they had to put the information into 

their own words, which really helped them to understand the concepts.” (Kalman, 2011, s. 170) 

Elever förklarar i artikel I hur de upplevde att arbeta med datorstödda animationer: 

“… those animations embedded alternative conceptions help us find out our misconceptions. I 

think it is a good way to correct out thoughts.” 

“We can operate and manipulate the computer simulation directly…This program helps me 

understand the relations and the effects among the variables.” (Hsu, Wu & Hwang, 2008, s. 139- 

140) 

Författarna till artikel P ser i sitt arbete hur eleverna försökte börja skapa mening med det de 

nyss lärt sig med datorernas hjälp: 

”They also claimed that they constantly tried to understand and make sense of what they learned.” 

(Tao & Gunstone, 1999, s. 55) 
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 6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att granska och diskutera metodiken bakom 

arbetet. Detta kan enlig Forsberg & Wengström (2008) göras utifrån fyra punkter; studiens 

täckning, urval, generaliserbarhet och studiens begränsningar. Till vilken grad studien täcker 

upp forskningsområdet är svårt att säga. Utifrån artiklarna vilka dök upp i databassökningarna 

tycker jag att forskningsområdet är överlag täckt. Dock sker det en avgränsning redan i 

databassökningen då sökord valdes. Alla sökord skulle vara på engelska vilket ledde till att 

svenska sökord skulle översättas till engelska. Om inte översättningen är korrekt minskar 

antalet relevanta träffar i databasen och en begränsning har skett.  Även mellan vilka årtal 

artiklarna är publicerade bidrar till att omfånget blir mindre.   

Urvalet av artiklar bidrar till ytterligare där metoden kan diskuteras. Utifrån abstract och titel 

sållades många artiklar bort. Sedan skedde även en bortplockning efter kvalité och innehåll. I 

ovanstående moment är det möjligt att en del artiklar vilka kunde vara intressanta att ta med i 

studien inte togs med. I och med att sökorden gav ganska få träffar ledde det till att jag kunde 

ta med de artiklar vilka var av relevans. Sedan kan det vara så att en annan person gör 

annorlunda urval, då det är en tolkningsfråga.  

Studien rör endast vid ett antal artiklar inom ett specifikt område vilket leder till att 

generaliserbarheten blir liten. Detta leder också till att mitt resultat inte är något helt klart och 

bestämt. Om studien görs under en längre tid med större urval av artiklar fås troligen ett annat 

resultat. Det är inte heller sannolikt att om en person gör om studien hittas samma kategorier 

vilka återfinns i mitt resultat . Jag tycker också det är viktigt att belysa min forskarroll. Då jag 

har jobbat inom skolan ett antal år och genomfört många praktikveckor de senaste åren är jag 

färgad av verksamheten och något jag försökt tänka på under arbetets gång. En forskare med 

annan bakgrund får pga. av detta andra resultat mot vad jag fick. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar på ett antal olika undervisningssätt för att nå en ökad begreppsförståelse hos 

elever i skolan, men det finns också en del utmaningar med dessa metoder. Upplevelserna av 

dessa metoder skiljer sig från elev till elev vilket kommande diskussion visar på. 

Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka litteraturen kring begreppsförståelse i 

skolan och hur undervisningen kan se för att öka elevers begreppsförståelse. Att beskriva 

undervisningssätten, vilka finns för att underlätta begreppsförståelse i skolan, finner jag svårt 

men också väldigt givande utifrån pedagogisk synvinkel. Resultatet visar på en uppsjö av 
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metoder och de beskrivs ofta i positiva ordalag av artikelförfattarna vilket ibland kan leda till 

att metoderna överglorifieras en smula. Detta kan enligt mig bero på att det nästan jämt är 

artikelförfattarnas syfte med sin studie, att testa sin undervisningsmetod och hur effektiv 

metoden är. 

 Hur väl undervisningen fungerar utifrån dessa metoder är enligt mig lite svårbedömt då några 

av artiklarna (Taştan et al, 2008; Hsu et al, 2008; Yenilmez & Tekkaya, 2006; Tao & 

Gunstone, 1999) beskriver sina positiva resultat, dock har de har inte gjort några uppföljande 

tester av metoderna, så kallade post-delayed tests. Att kunskaperna eleverna tillskansar sig 

med hjälp av dess metoder skall vara varaktiga är av största vikt, annars är inte metoderna 

effektiva enligt mig. Några av författarna har gjort tester efter en tid och de visar på bestående 

positiva resultat (Durmuş & Bayraktar, 2010; Coştu et al, 2007) och detta är något för 

pedagoger att ta i beaktande när de skall lägga upp undervisningen. Av alla artiklar jag läst tar 

endast en upp ett varierat arbetssätt vilket jag tycker är lite konstigt då mycket fokus läggs på 

detta i undervisningen idag, både i lärarutbildning och i styrdokument. En förklaring till detta 

kan vara att författarna är forskare och mig veterligen inte har en pedagogisk bakgrund. 

 Att förändra ett sedan länge inlärt begrepp är en svår nöt för de flesta lärare att knäcka. 

Suppapittayaporn, Emarat & Arayathankitkul (2010) beskriver i sitt resultat hur komplicerat 

det är att förändra elevernas begreppsförståelse och de är av åsikten att det idag inte finns 

någon enstaka metod vilken kan ersätta traditionell undervisning i naturvetenskap. Som lärare 

är det svårt att förhålla sig objektivt till de beskrivna metoderna men om jag och lärare i 

verksamheten är öppna för nya förslag finns, enligt mig, metoder vilka är bättre än traditionell 

inlärning. Litteraturen visar också på en del utmaningar med undervisningsmetoderna. En del 

av utmaningarna är lättare att överbrygga än några av de andra anser jag. Av svåra utmaningar 

jag hittat sticker en ut. Den handlar om det som sker i eleverna hjärnor, dvs. vilka tankar som 

rör sig i huvudet på dem, och jag finner den svår för lärare att få syn på och samtidigt 

bemästra. Kalman (2011) talar om hur viktigt det är att eleverna skapar en självdialog kring 

texten, annars fallerar upplägget. Lärare kan få svårt att få eleverna till detta om de inte finner 

något intresse i texten och följden blir att undervisningsmetoden inte får resultaten lärare 

förväntar sig.  

Utmaningen vilken handlar om strukturen på undervisningen torde var den enklaste att 

åtgärda. Här är trots allt läraren i fokus. Å andra sidan finns det saker här vilka skapar en del 

friktion mellan pedagoger och skolledare. Några av författarna talar om lärarens okunskap och 
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utbildning (Osborne, 2010; Asoko, 2002). Enligt mig har inte lärare ”verktyg” vilka hjälper 

till i överbryggandet av missuppfattningar. Elevernas begreppsförståelse stannar då vid 

vardagliga förklaringar vilket kan leda till att eleverna tappar alla tidigare kunskaper för att de 

inte förstår lärarens förklaringar. Här är det kanske inte lärarens fel om undervisningssättet 

och metoderna misslyckas. Felet ligger då snarare hos politiker och skolledare, vilka styr 

lärarutbildning och senare fortbildning. Att metoderna kräver tid (Sahin, 2010; Yenilmez & 

Tekkaya, 2006) och att lärare samt elever skall ges tid till detta är självklart och lätt åtgärdat 

tycker jag. Handledning kommer också upp i resultatet som en utmaning (Hsu et al, 2008). 

För mig är det en självklarhet att all undervisning kräver handledning av något slag men att 

det går att trappa ner vartefter eleverna blir mer vana med arbetssättet. Här är det också viktigt 

att läraren får handledning av en person med mer erfarenhet av arbetssättet för att på så sätt 

inte trampa i de fällor vilka redan är bekanta. Den kanske svåraste utmaningen en artikel 

beskriver är att nå ut till alla elever (Taştan et al, 2008). Enligt mig är undervisningen i många 

skolor jag sett alldeles för enkelspårig och undervisningsmetoderna är begränsade.  För att 

ändra trenden, vilket inte sker över en natt, bör pedagogerna enligt mig arbeta med flera 

metoder vilket är något artikelförfattarna också förespråkar.  

Hur upplevs då undervisningssätten av eleverna och hur tolkar artikelförfattarna elevernas 

kommentarer? Många artiklar beskriver att eleverna diskutera och samtalar mer i klassrummet 

under studien (Suppapittayaporn et al, 2010; Taştan et al, 2008; Vosniadou, 2007). Men även 

efter studien är diskussioner mer vanligt i klassrummet. Trots att syftet med 

undervisningsmetoden inte var att skapa diskussioner ger det lärarna ytterligare ett verktyg för 

begreppsförståelse. Diskutera och föra resonemang kring olika ting är elever över lag sämre 

på vad jag sett under mina praktikperioder. Många lärare låter inte eleverna diskutera 

tillräckligt för det skapar en klassrumsmiljö med hög ljudvolym och oordning enligt lärarna 

själva. Jag är av uppfattningen att ett tyst klassrum är ett dåligt klassrum. Även om 

undervisningsmetoderna till största delen främjar begreppsförståelsen skapar det också en del 

dilemman i undervisningen. En artikel beskriver hur eleverna, trots bättre resultat, föredrar 

traditionell inlärning i naturvetenskap framför artikelförfattarens metod (Sahin, 2010). Detta 

är en intressant iakttagelse och visar, enligt mig, på elevernas vana vid traditionell inlärning 

och svårigheten att omvända dem. Det är jobbigare och svårare för eleverna att ta till sig den 

nya metoden än det är att behålla den gamla, kända metoden de är vana vid. Kanske är lärare 

mer förtrogna med traditionell inlärning och pga. av detta tar de inte tiden för att sätta sig in i 

nya metoder vilket då skulle leda in dem på osäker mark. En annan intressant upptäckt är hur 
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några elever upplever metoderna som tankeskapande, vilket både kan vara artikelförfattarnas 

intentioner eller vara en följd av arbetet med naturvetenskapliga begrepp. Eleverna i 

intervjuerna beskriver hur arbetet ledde dem in på nya, mer produktiva tankebanor, och hur de 

såg en mening med det hela (Kalman, 2011; Hsu et al, 2008; Tao & Gunstone, 1999). Att 

eleverna börjar tänka i nya banor, och genom detta utvecklar bättre förståelse för begreppen, 

anser jag vara en viktig del i undervisningen.  

 Även om det i utvärderingarna av kunskaper i naturvetenskap finns skillnader mellan länder 

och dess skolsystem och att frågorna inte är utformade efter Sveriges kursplaner är resultaten 

ändå alarmerande enlig mig. Med de resurser Sverige har borde vi ligga i topp i 

naturvetenskap i skolan. Jag är inte av åsikten att lärarna gör ett dåligt jobb, men rådande 

skolklimat och skolpolitik medför tidsbrist för lärarna och arbetet med nya metoder, t.ex. 

begreppsförändrande texter, bortprioriteras. På många skolor leder det till traditionell 

katederundervisning vilket inte är något att sträva efter enligt mig. I och för sig kan PISA och 

TIMSS ta upp andra saker en vad svenska elever har lärt sig, men då kanske svenska elever 

lär sig fel saker? Å andra sidan testar de nationella utvärderingarna elevernas kunskaper ur ett 

svenskt perspektiv och utifrån svenska styrdokument och de visar liknande resultat. Faktumet 

står alltså kvar: Svenska elever har bristande begreppsförståelse! Kanske behöver svenska 

lärare och lärarstudenter mer utbildning i hur undervisning för begreppsförståelse kan gå till 

och utifrån mina erfarenheter stämmer det. En sak är i alla fall klart, det är inte elevernas fel. 

I fysik, kemi och biologi i grundskolan har konstruktivismen spelat en ledarroll under många 

år. Även i kursplanerna för de tre naturvetenskapliga disciplinerna syns Piagets avtryck. 

Kanske är den förlegad, men många artiklar i denna studie använder sig av Piagets teorier om 

hur kunskap frambringas och människan själv skapar kunskap. Metoderna i litteraturstudien 

har också visat sig vara lyckosamma i andra länder, kanske skulle det fungera i Sverige också, 

vem vet? På senare år har ett sociokulturellt perspektiv på lärande vunnit mer och mer mark 

vilket också syns i lärarutbildningen. Vi människor är sociala däggdjur, kanske är det naturligt 

för oss att lärandet sker tillsammans med andra människor, vilket Vygotskij antyder i sina 

studier. En del av artiklarna är inne på samma sak. Författarna lägger fokuset på lärandet i 

grupp. Men i och med att Vygotskijs teorier är en utveckling av konstruktivismen är det inte 

konstigt att många av metoderna i artiklarna liknar varandra. Hur skall då lärare, eller 

blivande lärare, förhålla sig till teorierna om hur begreppsförståelse bäst går till? 

Kunskapsteorierna inom pedagogik och ämnesdidaktik följer politiska skiftningar och modet. 

Därför anser jag det bäst med öppenhet gentemot alla metoder, nya och gamla, samt prova 
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olika metoder och se hur de fungerar på just dina eller mina elever. Det går inte enbart 

bestämma en metod för begreppsförståelse då det finns många olika individer i skolan. I 

litteraturstudien har jag dock givit läsarna material, erfarenheter, och upplevelser från lärare, 

elever, och forskare om olika metoder för främjande av begreppsförståelse i skolan. 

Något jag finner intressant med artiklarna är saknandet av kommentarer kring lustfyllt lärande 

eller hur rolig undervisningen skall vara. Inte heller när eleverna kommenterar metoderna 

syns det hur roligt det var att lära sig genom denna metod. Faktumet att metoderna är 

effektiva står kvar. Beror det på bortplockning av kommentarerna eller uppfattades metoden 

inte som rolig? Jämförs detta mot svensk skola ges en bra bild av hur synen på undervisning 

skiljer sig mellan länder i världen. Min erfarenhet är att vi i Sverige väldigt fokuserade på att 

eleverna ska ha roligt i skolan under tiden de lär och eleverna vill ha roligt i skolan. Oftast 

kanske det i naturvetenskap blir lätt att det är viktigare att de har roligt. Om de sedan lär sig är 

det ett plus. I länder vilka uppvisar bra resultat i undersökningar har de en helt annans syn på 

skolan. Då tänker jag kanske främst på vår nordiska granne i öst, Finland. Där är lärandet i 

fokus och att ha roligt under tiden de lär rankas inte högt (personlig tolkning). Detta är kanske 

inte något att sträva efter inom svensk skola men jag tycker att det är högst intressant 

iakttagelse och något att diskutera i verksamheterna ute i landet.  

En annan iakttagelse vilken är relevant för denna studie är var någonstans studierna har 

genomförts. Denna iakttagelse är intressant utifrån syftet med studien. I tabell 2 finns landet 

där författarna genomfört sin undersökning med och inga av de artiklar jag har granskat har 

svenska författare eller att studierna gjorts i Sverige. Även i första granskningen av de artiklar 

vilka kom upp i databassökningen fanns få svenska författare. Tycker omvärlden att Sverige 

inte har fungerande undervisningsätt som eller publicerar sig inte svenska forskare i 

internationella tidsskrifter? Om svaret på frågan är att svenska undervisningssätt inte är 

intressanta är det skrämmande. Dock tror jag inte att det är på detta sätt. Svaret på frågan är 

nog snarare att svenska forskare inte publicerar sina arbeten i internationella tidsskrifter eller 

får dem publicerade. Många svenska forskare har producerat naturvetenskaplig didaktisk 

forskning, men kanske inte just inom begreppsförståelse. Denna forskning är inne på området 

men är inte huvudsyftet med arbetet. Alltså kan det finnas en lucka på detta forskningsområde 

och intressant för vidare forskning.  

Slutligen, hur skulle jag kunna hjälpa eleven jag berättade om i början att få bättre förståelse 

för begreppen? Kanske skulle jag använda PBL, animeringar, modeller eller 
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begreppsförändrande texter. Eller varför inte alla? Någon av dessa metoder kanske passar just 

den eleven och detta kanske leder till att det är han, tillsammans med sina kompisar, som ser 

till att svenska elever får koll på begreppen inom naturvetenskap. Hur gick det för eleven? Jo, 

han klarade nationella provet.
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Bilaga 1  
 TITEL FÖRFATTARE TIDSKRIFT, 

PUBL. ÅR 

SYFTE METOD RESULTAT 

1 Enhancing Students´ Conceptual 

Understanding by Engaging 

Science Text with Reflective 

Writing as a Hermeneutical Circle 

 

Kalman, C.S. Science & 

Education, 

2011 

Se hur reflekterande 

skrivande kan höja elevers 

förståelse av 

naturvetenskapliga begrepp 

Kvalitativ Eleverna kände att de fick ett klar förståelse av 

begreppen och utvecklade ett holistiskt synsätt. 

2 Teaching and learning the concept 

of chemical bonding 

Nahum, T.L., Mamlok-

Naaman, R., Hofstein, 

A. & Taber, K.S. 

Studies in 

Science 

Education, 

2010 

Att ge utbildare en 

överblick over forskningen 

kring att lära ut kemiska 

bindningar. 

 

Översikt Visar att traditionellt lärande och överanvändning av 

modeller är ineffektivt samt att datorer kan vara till 

hjälp. 

3 Effects of Conceptual Change Texts 

and Laboratory Experiments on 

Fourth Grade Students´ 

Understanding of Matter and 

Change Concepts 

Durmuş, J. & Bayraktar, 

Ş. 

Journal of 

Science 

Education & 

Technology, 

2010 

Undersöka hur laborationer 

och 

begreppsförändringstexter 

kan överkomma 

missuppfattningar inom 

naturvetenskap. 

 

Kvantitativ Resultaten visar att de nya begreppen satt kvar efter 

en tid och att båda undervisningsmetoderna var bra 

för att få till en begreppsförändring.  

4 The effectiveness of peer 

instruction and structured inquiry 

on conceptual understanding of 

force and matter; a case study from 

Thailand 

 

Suppapittayaporn, D., 

Emarat, N. & 

Arayathankitkul, K. 

Research in 

Science & 

Technological 

Education, 

2010 

Se hur effektivt pararbete 

och ett undersökande 

arbetssätt utifrån 

naturvetenskapliga begrepp.  

Kvantitativ Elevernas begreppsförståelse blev bättre och att de 

blev mer villiga att bra om naturvetenskap. Det var 

dock svårt att helt förändra deras tidigare förklaringar 

kring naturvetenskapliga begrepp. 



 

5 An Argument for Arguments in 

Science Classes 

Osborne, J.F. Phi Delta 

Kappan, 2010 

Syftet är att visa hur 

argumentation kan 

användas som metod för att 

öka elevers 

begreppsförståelse. 

 

Kvalitativ Kan leda till ökad begreppsförståelse men visar att 

lärare inte är tränade för argumentation. 

6 Effects of Problem-Based Learning 

on University Students 

Epistemological Beliefs About 

Physics and Physics Learning and  

Conceptual Understanding of 

Newtonian Mechanics 

 

Sahin, M. Journal of 

Science 

Education & 

Technology, 

2010 

Att undersöka hur 

problembaserat lärande kan 

förändra elevers tro på fysik 

och deras 

begreppsförståelse.  

Kvantitativ Ingen förändring i tron på fysik men elevernas 

begreppsförståelse ökade. 

7 How pupils use a model for abstract 

concepts in genetics 

Venville, G. & 

Donovan, J. 

Journal of 

Biological 

Education, 

2008 

Syftet var att utforska hur 

elever använder modeller 

för att förstå 

naturvetenskapliga begrepp. 

 

Kvalitativ Resultaten visar på att förkunskaperna spelar stor roll 

i hur eleverna använder modeller men att det ger dem 

verktyg för vidare förståelse.  

8 Effectiveness of Conceptual 

Change Text-oriented Instruction 

on Students´ Understanding of 

Energy in Chemical Reactions 

Taştan, Ö., Yalçmkaya, 

E. & Boz, Y. 

Journal of 

Science 

Educatio & 

Technology, 

2008 

Hur effektiva instruktioner 

med syfte att förändra 

naturvetenskapliga begrepp 

är jämfört med traditionellt 

lärande. 

 

Kvantitativ Förändrar inte elevernas attityder men ökar 

förståelsen kring begreppen.  



 

9 Fostering High School Students´ 

Conceptual Understanding About 

Seasons: The Design of a 

Technology-enhanced Learning 

Environment 

Hsu, Y-S., Wu, H-K. & 

Hwang, F-K.  

Research in 

Science 

Education, 

2008 

Hur undervisning med 

stödd av teknologi kan 

främja elevers 

begreppsförståelse om 

årstiderna. 

 

Kvalitativ Resultaten visar att missuppfattningarna minskade 

men att elever som inte övergav sina alternativa 

begrepp hade svårt att ta till sig materialet utan 

speciell hjälp och stöd. 

10 Facilitating Conceptual Change in 

Students´ Understanding of Boiling 

Concept 

Coştu, B., Ayas, A., 

Niaz, M., Ünal, S. & 

Calik, M. 

Journal of 

Science 

Educatio & 

Technology, 

2007 

Att skapa strategier för 

elever för att underlätta 

förståelsen av begreppet 

kokning. 

Kvantitativ Visar att elevernas förståelse för begreppen satt kvar 

även efter några månader och detta pga. av 

undervisning utifrån elevernas missuppfattningar 

kring begreppet kokning. 

11 Effectiveness of conceptual change 

instruction on understanding of heat 

and temperature concepts 

Baser, M. & Geban, Ö. Research in 

Science & 

Tecnological 

Education, 

2007 

Att undersöka de olika 

effekter som kommer utav 

lektioner baserade på 

begreppsförändring jämfört 

med traditionella lektioner 

och vilken inverkan dessa 

har på begrpp kopplade till 

värme och temperatur.  

 

Kvantitativ Lektioner som är uppbyggda för begreppsförståelse 

visar på bättre förståelse av begreppen gentemot de 

traditionella lektionerna. Dock så förändras inte 

attityden till naturvetenskap anmärkningsvärt. 

12 Conceptual Change and Education Vosniadou, S. Human 

Development, 

2007 

Syftet är att i grunddrag 

beskriva de principer som 

ligger bakom lektioner med 

fokus på 

begreppsförändring. 

 

Översikt Eleverna måste bli medvetna om sina 

missuppfattningar kring naturvetenskapliga begrepp 

och detta kan läraren göra genom att skapa sociala 

klassrumsmiljöer med klassrumsdiskussioner för att 

skapa kognitiva konflikter.  



 

13 Picturing evaporation: Learning 

science literacy through a particle 

representation 

Tytler, R., Peterson, S. 

& Prain, V. 

Teaching 

Science - the 

Journal of the 

Australian 

Science 

Teachers 

Association, 

2006 

 

Utforska användandet av 

partikelmodeller I år 5 för 

att förklara avdunstning.  

Kvalitativ Genom att använda partikelmodeller kunde eleverna 

avancera i sin begreppsförståelse och författarna 

menar att vägen till att förstå naturvetenskap är att 

förstå dess språk. 

14 Enhancing Students´ Understanding 

of Photosynthesis and Respiration 

in Plant Through Conceptual 

Change Approach 

Yenilmez, A. & 

Tekkaya, C. 

Journal of 

Science 

Education & 

Technology, 

2006 

 

Undersöka effektiviteten att 

kombinera texter vilka är 

konstruerade för 

begreppsförändring och 

gruppdiskussioner. 

Kvantitativ Resultaten visar texternas förmåga att ge till stånd en 

begreppsförändring hos eleverna men att en del 

elever fortfarande satt kvar vid alternativa begrepp. 

Diskussionerna hjälpte eleverna att få upp ögonen för 

andra, kanske bättre förklaringar än sina egna. 

15 Developing Conceptual 

Understanding in Primary Science 

Asoko, H. Cambridge 

Journal of 

Education, 

2002 

 

Ge en översikt över de 

riktlinker som finns när det 

gäller begreppsutveckling i 

naturvetenskap. 

Översikt Visar att laborationer kan ge fel signaler och att om 

läraren introducerar begrepp tidigt kan det ge goda 

resultat. Menar också att olika situationer kräver olika 

undervisningsmetoder.  

16 Conceptual change i science 

through collaborative learning at 

the computer 

Tao, P-K. & Gunstone, 

R.F. 

International 

Journal of 

Science 

Education, 

1999 

Undersöka hur inlärning 

med hjälp av pararbete 

framför datorn främjar 

elevers begreppsförändring. 

Kvalitativ Visar att många elever förändrar sin 

begreppsförståelse men att den inte är beständig. För 

att ge varaktiga begrepp måste eleven även ha en 

personlig förståelse för begreppet.  
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	Framsida och biblioteksblad 3
	efterarbetad 2

