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Sammanfattning 
Naturvetenskapen är en viktig del i skolan för att ge elever den kunskap som krävs för att 
förstå människan och omvärlden. Ett naturvetenskapligt sätt att se på vår värld ger oss 
möjlighet att förklara den. Det är skolans ansvar att förmedla denna kunskap och att bibehålla 
elevernas lust att lära. Eftersom naturvetenskap är ett brett ämne som kan vara svårt att förstå 
var vi nyfikna på om det finns tillvägagångssätt som kan underlätta för eleverna att ta till sig 
kunskaper inom ämnet.  
 
Syftet med denna översikt var att undersöka vad som kännetecknar forskningen som 
intresserar sig kring praktiska inslag av naturvetenskapliga ämnen biologi, kemi och fysik i 
årskurs F-3. Fokus låg på om det finns särskilda fördelar med praktiska inslag och om lärare 
anammar dessa. Vi ville även veta vad forskningen säger om elevers uppfattning kring 
praktiska inslag och om dessa är önskvärda och stödjer dem i dess lärande. För att svara till 
detta syfte formulerade vi två frågor utifrån olika perspektiv: 
 

- Hur resonerar lärare kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen?  
- Hur resonerar elever kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen?  

 
Vi fann i sökarbetet nio vetenskapliga artiklar i två olika sökmotorer som matchade våra 
frågeställningar. Vi kartlade dessa för att få en överblick och en förståelse för vad forskningen 
säger utifrån dessa punkter: år, land, frågeställning, perspektiv, urval, metod samt resultat. 
Ingen av artiklarna använde endast kvantitativa metoder, det var istället kvalitativa eller 
kombinerade metoder som användes.  
 
Det kom fram i forskningen att både lärare och elever är positivt inställda till praktiska inslag 
i naturvetenskapsundervisningen. En stor del av de lärare som deltagit i de olika studierna såg 
fördelar med praktiska inslag och att dessa underlättar elevernas lärande och engagemang. En 
liten del av lärarna ansåg det problematiskt då det finns en brist på resurser som gör praktisk 
undervisning möjlig. Eleverna påvisade en stor motivation inför denna typ av undervisning 
och många ansåg att undervisningen blev lättare, roligare och mer konkret. Det kom dock 
fram att det fanns en skillnad mellan äldre och yngre elever, där de äldre eleverna hade en 
sämre inställning inför naturvetenskapsundervisning än elever i de yngre åldrarna.  

2 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING 5 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6 

3. CENTRALA BEGREPP 7 

4. METOD 7 
4.1 Informationssökning och urval 7 
4.2 Reliabilitet 10 
4.3 Validitet 11 
4.4 Etiska förfaranden 11 
4.5 Metod för kartläggning 12 

5. RESULTAT 12 
5.1 Metoder och ansats som använts i forskningsartiklarna 12 

5.1.1 Kvalitativa studier 12 
5.1.2 Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 13 

5.2 Lärarnas perspektiv i forskningen kring praktiska inslag i naturvetenskap 14 
5.3 Elevernas perspektiv i forskningen kring praktiska inslag i naturvetenskap 15 

6. DISKUSSION 16 
6.1 Metoddiskussion 16 
6.2 Resultatdiskussion 17 

6.2.1 Vad säger lärarna om praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen? 17 
6.2.2 Vad säger eleverna om praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen? 17 
6.2.3 Läroplanen inom naturvetenskapen 18 
6.2.4 Styrkor och svagheter med studierna 19 

6.3 Kunskapsöversiktens implikationer i skolan 20 
6.4 Vidare forskning 21 
6.5 Slutord 21 

REFERENSER 23 

BILAGA 1 25 
 
 

3 



 

Förord 
Från arbetets början har vi suttit tillsammans i skolans bibliotek och arbetat sida vid sida. Vi 
har använt Google Drive för att kunna vara inne och redigera dokumenten samtidigt. Vi 
började med att söka på artiklar tillsammans och läste därefter enskilt de artiklar vi fann 
relevanta. Vi diskuterade sedan artiklarna och skrev sammanfattningar. Caroline lade sedan in 
artiklarna i matriser och skapade referenser utifrån Harvardguiden. Vid sidan av det fortsatte 
Jenny söka på fler artiklar. Samtliga rubriker i kunskapsöversikten har vi skapat samt 
utvecklat tillsammans genom att en skrivit medan den andra gått in och korrigerat. Vi har 
varit noggranna med att försöka använda ett korrekt språk från början för att slippa gå in i 
efterhand och korrigera allt för mycket. Samarbetet har fungerat väl då vi formulerar oss 
liknande och har haft samma vision med arbetet.  
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1. INLEDNING 
Naturvetenskapens syfte är enligt Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg (2017) att kunna 
beskriva och förklara de fenomen och samband som finns i den fysiska världen. Detta innebär 
att en kunnig person i naturvetenskap besitter en förståelse för det som händer i världen och 
har de verktyg som krävs för att undersöka miljön vi lever i. Mycket av det som händer i 
världen såsom naturkatastrofer, klimatförändringar och miljöpåverkan går att förklara med 
hjälp av naturvetenskap. De ämnen som ingår i naturvetenskapen är biologi, kemi, teknik och 
fysik. Samtliga av dessa går att finna i läroplanens kursplan. Vi har valt att utgå från ämnena 
biologi, kemi och fysik då dessa har gemensamma centrala innehåll i läroplanen för 
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011 rev 2019). 
 
Varför behövs en kunskapsöversikt om praktiska inslag i naturvetenskapen inom årskurs F-3? 
När vi blickar tillbaka till åren i skolans värld är det de praktiska inslagen som har gjort störst 
intryck och skapat minnen som vi bär med oss även som vuxna. Enligt läroplanen för biologi, 
fysik och kemi ska inslag såsom observationer, fältstudier och undersökningar ingå i 
undervisningen (Skolverket 2011 rev 2019). Att definiera begreppet praktisk undervisning är 
svårt eftersom att tolkningar skiljer sig och vi inte finner någon definition av begreppet i 
kursplanen. Med praktiska inslag menar vi undervisning som syftar till att eleverna får 
använda fler än ett sinne, exempelvis observationer med hjälp av hörsel och syn samt 
undersökningar med hjälp av känsel och smak. Undervisning där eleverna får vara kreativa 
och delaktiga och inte bara lyssna. Precis som en nioårig elev som citeras i Murphy, Varley 
och Veale (2011, s. 426) sade, ser vi praktisk undervisning som “More experiments and less 
writing”.  
 
Hur ser det ut för dagens elever? Utifrån vad vi har hört och sett under vår 
verksamhetsförlagda utbildning präglas skolan idag av resurs och tidsbrist. Finns tiden som 
behövs för väl genomförda praktiska inslag i undervisningen? Det framgår i forskning att 
intresset för naturvetenskap skiljer sig mellan elever och att intresset hos eleverna minskar 
desto äldre de blir (Turner & Ireon 2010; Murphy & Beggs 2003).  
 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer (Skolverket 2011 rev 2019) går det att läsa att 
eleverna genom skolan ska få kunskaper om hur man kan skapa en livsstil som är hållbar för 
miljön samt kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för en hållbar utveckling. Redan i 
läroplanens början finns det alltså kopplingar till naturvetenskapen vilket ger en förståelse för 
vikten av undervisning i naturvetenskap. Det är inte bara ett viktigt ämne utan det lyfts även 
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fördelar med att börja med ämnet redan i de tidiga åldrarna för att skapa ett intresse som följer 
upp i åldrarna (Akçay 2016).  
 
Biologi, kemi och fysik har i läroplanen gemensamma centrala innehåll som vi valt att utgå 
från. Många av de beskrivningar som finns i det centrala innehållet och kunskapskraven för 
årskurs tre handlar om att utforska, undersöka och skapa egna upplevelser (Skolverket 2011 
rev 2019). Samtliga av dessa metoder handlar om att lära med hjälp av praktiska metoder, 
något som ofta genomsyrar den naturvetenskapliga undervisningen, redan tidigt i åldrarna kan 
elever börja med undersökningar och experiment inom naturvetenskap (Areskoug, Ekborg, 
Lindahl & Rosberg 2017). I boken Naturvetenskapens bärande ideer i praktiken (Areskoug, 
Ekborg och Sallnäs, 2015) finns det många förslag på aktiviteter och undervisningsmetoder 
för att lära ut naturvetenskap till elever. Något som genomgående går att finna i dessa 
aktiviteter är den praktiska prägeln, där elever får lära i samspel med varandra genom att göra.  
 
Lusten att lära är en viktig del av skolans värdegrund (Skolverket 2011 rev 2019). Där har de 
praktiska inslagen i undervisningen en betydande roll, då lektioner där elever får använda alla 
sina sinnen och lära sig i skapandet ofta bidrar till engagemang och en lust att lära. 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna översikt är att undersöka vad som kännetecknar forskningen som intresserar 
sig kring praktiska inslag av naturvetenskapliga ämnen biologi, kemi och fysik i årskurs F-3. 
Fokus ligger på om det finns särskilda fördelar med praktiska inslag och om lärare anammar 
dessa. Vi vill även veta vad forskningen säger om elevers uppfattning kring praktiska inslag 
och om dessa är önskvärda och stödjer dem i dess lärande. För att svara till detta syfte har vi 
formulerat två frågor utifrån olika perspektiv: 
 

- Hur resonerar lärare kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen?  
- Hur resonerar elever kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen?  

 
Baserat på dessa frågeställningar är målet för kunskapsöversikten att göra en analys av 
forskningens resultat, vi vill även synliggöra kursplanen för biologi, fysik och kemi och 
undersöka om det går att urskilja praktiska inslag.  
 

 
 
 
 

 
 

6 
 



 

3. CENTRALA BEGREPP 
I denna kunskapsöversikt nämns utomhusundervisning, med detta menas undervisning där 
eleverna vistas utomhus i en naturlig miljö istället för innanför klassrummets väggar 
(Dhanapal 2013). Ett begrepp som genomgående går att finna i många av artiklarna vi använt 
oss av är experiment. Lagerholm (2009) skriver om experiment där den röda tråden är att 
experiment är undersökningar där elever först ställer en hypotes och sedan prövar denna med 
hjälp av undersökningar och passande material. Det kan till exempel handla om varför en 
träkloss flyter på vatten, där hypotesen är att desto större träklossen är desto mindre 
flytförmåga har den. Hypotesen testas sedan genom att träklossar av olika storlek placeras på 
vattenytan. Vi håller med om definitionen och ser experiment på samma sätt som ovan 
nämnda förklaring.  
 
Vi har valt att gå in i läroplanen för de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik för 
att se om det går att urskilja praktiska inslag i formuleringarna. De begrepp vi fann var 
utforskning, undersökningar och upplevelser. Dessa begrepp ser vi som grundpelare för 
praktiska undervisningsmetoder (Skolverket 2011, rev 2019).  
 

4. METOD 

4.1 Informationssökning och urval  
Fas ett.  
Många av de artiklar vi valt att använda oss av kommer från ERIC (ProQuest). Detta för att 
denna sökmotor har ett brett utbud av forskning samt att skolbiblioteket hjälpte oss ta fram 
strategier för vårt sökande inom denna, såsom funktionen Thesaurus. Denna databas täcker 
enligt Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) pedagogik och psykologi, vilket 
passar vårt sökområde. Vi fick även konsultation av en lärarutbildare där vi fick tips på 
specifika forskare och Google Scholar.  
 
Fas två.  
När vi skulle påbörja sökningsprocessen valde vi att begränsa resultaten från år 2000. Vi 
valde även att fokusera på texter som var gratis samt skrivna på svenska eller engelska. I 
samtliga av sökningarna begränsade vi resultaten till artiklar som var peer reviewed. Vi valde 
att exkludera samtliga artiklar som inte nådde dessa kriterier. Vi började med att söka på 
ERIC (ProQuest) “hands on science” och fick då ett resultat på 4,278 träffar. Vi ändrade 
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därefter sökningen till “hands on science studies” för att begränsa antal träffar och fick då 
2,020 träffar. Vi insåg här att antalet träffar fortfarande gjorde det svårt för oss att ta oss 
igenom alla resultaten. Det dök även upp många irrelevanta resultat, exempelvis forskning om 
äldre elever. Vi begränsade då sökningen ytterligare genom “hands on science elementary 
school”, detta för att nå forskning om den lägre skolåldern och fick 759 träffar. Vi gick 
igenom en del av resultaten och ändrade sedan sökningen ytterligare en gång till “hands on 
science studies primary school” och fick då 118 träffar (se exempel i figur 1 nedan).  
 
När vi gått igenom dessa sökresultat valde vi att ändra sökord för att få fram fler passande 
resultat. Här sökte vi på begrepp såsom “learning an teaching primary science”, “activities 
science studies” och “science studies classroom primary school”. I den senare fasen av 
sökningarna använde vi oss utav Google Scholar. Där använde vi oss av sökorden “Susanne 
Walan” och “science primary school”. När vi sökte på “science primary school" i Google 
Scholar fick vi 669 000 träffar men lyckades hitta en matchande artikel redan på sida ett.  
 
Under sökprocessen mötte vi många artiklar som vi till en början ansåg intressanta utifrån titel 
men som efter vidare läsning valdes bort då innehållet inte matchade kunskapsöversiktens 
syfte. Eftersom vi behandlade så pass många artiklar valde vi att inte dokumentera de artiklar 
som blev exkluderade utan har endast dokumenterat de artiklar vi valt att använda oss utav (se 
tabell 1). 
 
Fas tre. 
I sökprocessen valde vi ut de texter som kändes relevanta för att sedan gå igenom dessa. Först 
läste vi dess abstract för att ta reda på om det passade med vår frågeformulering. När vi sedan 
valt ut de som passade djupläste vi dessa och exkluderade dem vars frågeställningar inte 
matchade vårt forskningsområde samt inte nådde upp till de kriterier som krävs för att vara en 
godkänd vetenskaplig artikel. Detta resulterade i att vi hittade nio artiklar som passade vårt 
forskningsområde samt lyfte både lärares och elevers perspektiv kring praktiska inslag i 
naturvetenskapsundervisningen.  
 
Figur 1. n = antal träffar. 
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Figur 1 exemplifierar hur vi utvecklat sökningarna för att få färre och mer specifika träffar. I 
första sökningen fick vi 4,278 träffar för att efter tre justeringar begränsa dessa till endast 118 
träffar som var mer passande inom vårt område 
 
Tabell 1. Artiklar som ingår i vår kunskapsöversikt. 

Författare Artikelnamn Databas Publiceringsdata 

Akçay, Nilüfer Okur Determining the Views 
and Adequacy of the 
Preschool Teachers 
Related to Science 
Activities 

Eric (ProQuest) Universal Journal of 
Educational Research 
4(4):821-829, 2016 

Appelton, Ken Science activities that 
works: perceptions of 
primary school 
teachers 

Eric (ProQuest) Research in Science 
Education 32:393-410, 
2002 

Dhanapal, Saroja Comparative study of 
the impacts and 
students’ perceptions 

Eric (ProQuest) Asia-Pacific Forum on 
Science Learning and 
Teaching, Volume 14, 
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of indoor and outdoor 
learning in the science 
classroom 

issue 2, Article 2, p.1, 
2013 

Duban, Nil., Aydoğdu, 
Bülent & Yüksel, Ash 

Classroom Teachers’ 
Opinions on Science 
Laboratory Practices 

Eric (ProQuest) Universal Journal of 
Educational Research 
7(3):772-7 80, 2019 

Ferreira, Maria 
Eduarda., Porteiro., 
Ana Cláudia & 
Pitarma, Rui  

Enhancing Children’s 
Success in Science 
Learning: An 
Experience of Science 
Teaching in Teacher 
Primary School 
Training 

Eric (ProQuest) Journal of Education 
and Practice ISSN 
2222-288X Vol.6, 
No.8, 2015 

Murphy, Colette & 
Beggs, Jim 

Children’s perceptions 
of school science 

Google Scholar School Science 
Review, March 2003, 
v84 n308 

Muprhy, Cliona., 
Varley, Janet & Veale, 
Orlaith 

I’d rather they did 
experiments with us…. 
Than just talking: Irish 
Children’s Views of 
Primary School 
Science 

Eric (ProQuest) Res Sci Educ 
42:415-438, 2011 

Turner, Sarah. & 
Ireon, Gren 

Fifteen pupils’ positive 
approach to primary 
school science: when 
does it decline? 

Eric (ProQuest) Educational Studies 
Vol. 36, No. 2, May 
2010, 119-141 

Walan, Susanne Teaching children 
science through 
storytelling combined 
with hands-on 
activities - a successful 
instructional strategy? 

Google Scholar Education 3-13 
International Journal 
of Primary, 
Elementary and Early 
Years Education 
Volume 47, 2019 - 
Issue 1 

 

4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) om att 
datainsamlingen ska ha så hög tillförlitlighet som möjligt. Detta innebär att om 
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datainsamlingen upprepas ska resultatet bli detsamma. Vi har för att skapa en så reliabel 
forskning som möjligt varit noggranna i vår sökprocess och hållt oss till de urvalskriterier vi 
valt samt att vi själva har dubbelkollat sökprocessen. Vi har även beskrivit vårt 
tillvägagångssätt på ett noggrant sätt samt använt oss av referenser och bilagor för att 
ytterligare förtydliga. Trots att vi varit noggranna i sökprocessen går det att ifrågasätta vår 
reliabilitet då det till en viss grad är svårt att genomföra exakt samma sökningar och få samma 
resultat. Eftersom att samtlig av den forskning vi använt oss utav kommit från olika länder 
men ändå präglats av samma åsikter kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen 
kan således slutsatsen dras att vårt resultat till viss del är generaliserbart och går att applicera 
på fler skolor i världen.  
 
För att undersöka reliabiliteten hos den forskning vi använt i kunskapsöversikten har vi tittat 
efter om dess tillvägagångssätt beskrivits, om det hänvisats till referenser samt innehållit 
bilagor.  

4.3 Validitet 
Validitet handlar om att datainsamlingen ska ha så hög giltighet som möjligt. Detta innebär att 
man undersökt det som ska undersökas och att resultatet representerar det undersökningen har 
handlat om (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012). De artiklar vi valt har noga svarat 
till våra frågeställningar vilket i en kunskapsöversikt är väsentligt för att stärka validiteten. Vi 
har hela tiden utgått från vårt syfte för att kunna inkludera och exkludera de artiklar vi gått 
igenom. För att välja ut artiklarna genomförde vi noggrann läsning av dess abstract, syfte och 
frågeställningar. Preliminärt använde vi oss utav sex vetenskapliga artiklar men för att öka 
validiteten i vår översikt valde vi sedan ut ytterligare tre stycken. 

4.4 Etiska förfaranden 
Genom arbetets gång har vi diskuterat olika etiska överväganden kring vårt material. Samtliga 
texter har varit på engelska vilket inneburit att vi varit tvungna att tolka och översätta dessa. 
Detta har varit utmanande då vi ofta ifrågasatt om vi tolkat rätt och översatt korrekt. 
Artiklarna valdes inte ut för att de stöttade en viss teori eller resultat utan snarare för att vi på 
ett så objektivt sätt som möjligt skulle kunna få en översikt kring de olika resultat som 
förekommer i den aktuella forskningen. Då det var svårt att få fram tillräckligt många 
vetenskapliga artiklar inom området tog vi hjälp av en bibliotekarie på högskolan för att få en 
så stor överblick som möjligt. Därefter tog vi även hjälp av lärarutbildare som är särskilt 
inriktade på naturvetenskap som då kunde tipsa oss om forskare och tillvägagångssätt. Vi har 
varit noggranna med att lyfta alla synvinklar för att skapa en så rättvis och sann bild som 

 
 
 
 

 
 

11 
 



 

möjligt där våra subjektiva erfarenheter inte tagit plats. De tillvägagångssätt som använts 
finns tydligt beskrivna och kan återskapas. 

4.5 Metod för kartläggning 
Analysen av de nio vetenskapliga artiklar vi valt genomfördes utifrån sju olika kategorier: år, 
land, frågeställning, perspektiv, urval, metod och resultat. Dessa kategorier sammanställdes i 
en matris (se bilaga 1) och jämfördes sedan med varandra. Vi valde dessa kategorier för att vi 
ansåg att vi skulle kunna få en bra överblick över dess innehåll och relevans för våra 
frågeställningar. Den kategori vi valt att lägga mest vikt på i analysen är resultatet, eftersom 
att det där går att läsa vad man kommit fram till i artiklarna och koppla detta till våra 
frågeställningar. 

5. RESULTAT 
I resultatet kommer en beskrivning av artiklarnas metoder och ansatser finnas. Vi lyfter även, 
utifrån våra frågeställningar, de resultat som presenterats i forskningen angående vad lärare 
har för åsikter kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen samt hur eleverna 
resonerar kring praktiska undervisningssätt.  

5.1 Metoder och ansats som använts i forskningsartiklarna 
Artiklarna som nämns i kunskapsöversikten har använt både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Agnafors och Levinsson (2019) skriver att en metod inte kan vara endast kvalitativ 
eller endast kvantitativ. Andersen (1994) lyfter dessa begrepp och definierar dem på följande 
vis: Kvantitativ metod innebär att alla resultat i en studie ska vara mätbara och presenteras 
numeriskt. Kvalitativ metod är svårare att definiera men utgångspunkten är att det man 
studerar inte kan vägas eller mätas eftersom alla fenomen är uppbyggda av unika 
kombinationer av kvaliteter och egenskaper. 
 
Fyra av artiklarna har använt sig av kvalitativa metoder, fem av dem har använt sig av 
kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. Ingen av artiklarna har använt metoder 
som endast är kvantitativa.  

5.1.1 Kvalitativa studier  
Ken Appelton (2002) är en kvalitativ studie där 20 lärare från olika lokala skolor i Australien 
deltog. Lärarna blev intervjuade och i vissa fall observerade under lektioner i naturvetenskap. 
Artikeln handlar om vilka aktiviteter som fungerar i skolan och vad lärarna anser kring dessa. 
Ferreira, Porteiro och Pitarma (2015) utförde en studie med en grupp på 12 barn och deras 
lärare från en skola i Portugal. Det var en kvalitativ forskning baserad på aktionsforskning där 
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planering, observation och reflektion ingick. Forskarna tog fram praktiska lektionsplaneringar 
för ämnet naturvetenskap. Eleverna fick utföra dessa lektioner tillsammans med en 
klasslärare, därefter utgicks det från elevernas resultat. Här ville man förstå i vilken 
utsträckning genomförandet av praktiska aktiviteter främjar lärandet i naturvetenskap. Duban, 
Aydoğdu och Yüksel (2019) använde sig utav en kvalitativ forskningsmetod där det hölls 
semistrukturerade intervjuer med 18 lärare från en grundskola i Turkiet. Forskarna hade ett 
fenomenologiskt perspektiv där frågorna ställdes för att få fram lärarnas erfarenheter och 
tankar kring praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen. Walan (2017) är en kvalitativ 
studie där det ingick semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare som arbetar i olika 
städer i Sverige samt observation av undervisningstillfällen med sex sexåringar, två tjejer och 
fyra killar. Här framkom fördelar med praktiska inslag i undervisningen. 
 

5.1.2 Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier  
Murphy, Varley och Veale (2011) utförde en blandad studie som först bestod av en 
undersökning med 70 olika skolor i Irland. Varje skola fick dela ut frågeformulär till en klass i 
skolan, 1,526 elever deltog sammanlagt. Sedan hölls en fallstudie där 11 skolor deltog, här 
blev lektioner i naturvetenskap observerade där forskarna förde anteckningar. Därefter följde 
intervjuer med elever gruppvis utefter ålder. Studien syftade till att få fram elevers 
inställningar och erfarenheter till naturvetenskap. Dhanapal (2013) är en studie där deltagarna 
var 24 elever från årskurs tre. Eleverna delades in i två grupper där de sedan fick pröva på två 
olika praktiska inlärningsmiljöer. Eleverna fick även svara på frågor om sina upplevelser av 
de olika inlärningsmiljöerna med hjälp av blanketter. Här framkom elevernas tankar och 
åsikter kring undervisning inomhus och utomhus. Akçay (2016) höll i en mixad studie som 
bestod av 47 förskolelärare i Turkiet. Här hölls semistrukturerade intervjuer med syftet att få 
fram lärarnas åsikter om ett naturvetenskapligt lärande, detta sammanfattades sedan i 
statistiska tabeller. Turner och Ireon (2010) bestod av åtta elever från årskurs två och sju 
elever från årskurs sex som deltog i både kvantitativa och kvalitativa studier. Eleverna i 
årskurs två fick svara på en blankett med uppgifter samt delta i intervjuer. Eleverna i årskurs 
sex fick svara på frågeformulär och blev observerade. Fokus låg på vad eleverna anser om de 
aktiviteter som genomförs under naturvetenskapen samt hur elevernas attityder inför ämnet 
yttrar sig. Murphy och Beggs (2003) använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod där 
deltagarna bestod av 1000 stycken 8–11 år gamla grundskoleelever från 44 skolor i hela 
Nordirland, 49,3% kvinnliga och 50,7% manliga. Eleverna fick först fylla i ett frågeformulär. 
För att komplettera data registrerade sedan klasslärare muntliga svar från ytterligare 32 elever 
med frågor angående deras känslor för vetenskap. Dessa diskussioner genomfördes informellt 
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under naturvetenskapslektionerna. Även här undersöktes elevers attityder gentemot 
naturvetenskap samt vilka naturvetenskapliga ämnen eleverna föredrar. 
 

5.2 Lärarnas perspektiv i forskningen kring praktiska inslag i 
naturvetenskap 
I Appelton (2002) gick det att urskilja en rädsla för att undervisa i naturvetenskap och en 
önskan att lärarutbildningen borde lägga mer tid på detta för att få lärare att inse att det inte är 
ett svårt ämne att undervisa i. I Duban, Aydoğdu och Yükse (2019) framförde vissa lärare 
även ett önskemål om särskilda laborationslärare. Många lärare som inte utförde praktiska 
inslag i undervisningen i lika stor grad ansåg ändå att det är en bra undervisningsmetod men 
efterfrågade mer resurser samt bättre salar och material. Även enligt Akçay (2016) kände sig 
förskollärarna otillräckliga inom deras deras ämneskunskaper, de tyckte dock att 
vetenskapliga aktiviteter är viktiga för barnen. 
 
I Akçay (2016) beskrevs det att förskollärarna ansåg det viktigt att börja med naturvetenskap 
redan med de yngsta eleverna för att fånga deras nyfikenhet och entusiasm. I de yngsta 
åldrarna är eleverna som allra mest mottagliga och intresserade av sin omgivning vilket är 
viktigt att ta vara på, därför använde de som lärde ut naturvetenskap sig av praktiska metoder 
såsom problemlösning, gruppövningar och demonstrationer. Även i Duban, Aydoğdu och 
Yükse (2019) fanns en positiv attityd inför praktiska inslag i undervisningen inom 
naturvetenskap. För lärarna innebar det att man både som lärare och elev kan lära sig mer i det 
praktiska genomförandet av undervisningen samt göra det lättare att lära ut. Lärarna ansåg att 
praktiska inslag skapar ett mer konkretiserat lärande för eleverna vilket fördjupar deras 
förståelse. Lärare behöver inte repetera kunskapen lika ofta då elever som lärt sig via 
exempelvis experiment tenderar att minnas kunskapen och reflekterar över dess innebörd. 
Även i Appelton (2002) syntes det en genomgående positiv attityd gentemot praktiska inslag i 
undervisningen, speciellt bland de lärare som ofta hade undervisning i naturvetenskap. Detta 
för att det blir en intressant och motiverande undervisning för eleverna, lärarna såg ingen 
vinning i att ha aktiviteter som eleverna anser vara tråkiga utan ville istället fånga elevernas 
engagemang. Walan (2017) intervjuade lärarna kring deras upplevelser och fick fram hur 
eleverna reagerar och engageras när det kommer till experiment. Lärarna märkte att eleverna 
utvecklade sitt självförtroende i arbetet med experiment, elever som vanligtvis inte tog 
mycket plats kunde efter en tid komma med kommentarer och tankar kring experimenten. De 
uppmärksammade att eleverna tyckte det var roligt och visste att det skulle bli kul när det var 
dags för experiment samt att deras förmåga att diskutera utvecklades.  
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I Appelton (2002) framgick det att det fanns en variation kring hur praktisk undervisning ska 
utföras. Vissa ville ha en mer öppen och elevstyrd undervisning medan vissa ville ha en mer 
kontrollerad och lärarstyrd undervisning med ett givet resultat. De lärare som inte höll i den 
naturvetenskapliga undervisningen lika ofta menade istället att en lyckad undervisning är när 
eleverna får uppgifter som håller dem upptagna genom hela lektionen.  

5.3 Elevernas perspektiv i forskningen kring praktiska inslag i 
naturvetenskap  
I Murphy, Varley och Veale (2011) framgick det att eleverna i studien var väldigt positiva för 
praktiska inslag i naturvetenskapen. Detta var enligt dem bland annat på grund av samarbetet 
som uppstår i det praktiska arbetet, exempelvis diskussioner när eleverna får ta del av andras 
tankar och ideer och på så sätt lära sig mer. Något som uppbringar stor entusiasm i skolan är 
praktiska inslag i naturvetenskapen eftersom det innebär att eleverna blir involverade i 
undervisningen. Även i Ferreira, Porteiro och Pitarma (2015) tydliggjordes det att eleverna 
genom praktiska aktiviteter fick större möjlighet att utveckla förståelse för begrepp och 
procedurer i naturvetenskapen. En större förståelse skapas genom att eleverna får lära sig 
genom handling. Det kom även fram att ställa frågor om experiment innan eleverna börjar är 
ett bra sätt att väcka nyfikenhet inför lektionen som sedan stannar kvar under genomförandet.  
 
I Turner och Ireon (2010) visade det sig att det fanns skillnader bland elevernas attityder 
beroende på dess ålder. Yngre elever hade en positivare inställning till naturvetenskap då det 
var intressant och roligt. Dessa elever uppskattade dock inte svåra uppgifter samt att bara sitta 
ner och lyssna då det ansågs som “tråkiga” lektioner. De äldre eleverna hade en mer negativ 
bild av naturvetenskap vilket, enligt Turner och Ireon (2010), kan bero på bristen av 
experimentellt arbete. Även i Murphy och Beggs (2003) framgick det att de olika ämnena i 
naturvetenskap var mer omtyckta av yngre än äldre elever. De yngre eleverna var mer 
entusiastiska inför naturvetenskapen, dock hade de äldre eleverna bättre självförtroende. Det 
fanns en skillnad bland de yngre eleverna där flickors uppfattning kring ämnet var mer positiv 
än pojkars. I Turner och Ireon (2010) framgick det att elevers inställning till naturvetenskap 
fastställs redan i tidig ålder, därför anses det viktigt att introducera ämnet tidigt i skolan för att 
motverka att eleverna inte senare får en negativ inställning inför ämnet. 
 
I Murphy, Varley och Veale (2011) visade det sig att mycket av den praktiska undervisningen 
var lärarledd och att få tillfällen fanns för eleverna att själva få leda. Det var även en del av 
eleverna som aldrig var med om praktiska inslag i undervisningen och därför inte hade någon 
erfarenhet av det. Det framgick även i studien att det fanns en svårighet hos eleverna att 
koppla samspelet mellan undervisningen i klassrummet och världen. I Dhanapals (2013) 
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studie framgick det att eleverna i studien var positiva till praktiska moment utomhus eftersom 
att de här får möjlighet att koppla undervisningen till verkligheten. Praktiska 
undervisningsmetoder är bra både inom- och utomhus och kompletterar varandra. Denna 
variation ökar chanserna till aktiva lärmöjligheter där eleverna får stimulera sin kreativitet och 
fantasi. 
 
Walan (2017) observerade elevernas inställning under det experimentella arbetet och märkte 
att eleverna var engagerade och fokuserade på det som hände under arbetets gång. Eleverna 
var entusiastiska till experimenten och vanliga kommentarer som hördes var “Wow kolla på 
det”, “Kolla på min” eller liknande. Eleverna fortsatte utan att bli trötta samt var ytterst 
entusiastiska. Murphy och Beggs (2003) framför att experiment var det inslag i ämnet som 
alla elever tyckte om mest, både stora och små. 
 

6. DISKUSSION 
I detta avsnitt har vi lyft en metoddiskussion där vi diskuterar hur vi lagt upp vår metod under                  
arbetets gång. Vi har även med resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet utifrån arbetets             
frågeställningar, läroplanen inom naturvetenskapen samt styrkor och svagheter med studierna.          
Sist diskuteras kunskapsöversiktens implikationer i skolan samt vilka möjligheter för vidare           
forskning vi anser finnas.  

6.1 Metoddiskussion  
En av de stora utmaningar vi mötte under arbetet var sökprocessen. Vi upplevde en svårighet i 
att veta vilka begrepp vi skulle använda och hur små detaljer kunde styra sökresultatet. En 
stor del av vår tid för arbetet lades på att bekanta oss med de olika sökmotorerna och 
processen hade underlättats om vi hade använt oss utav dessa tidigare i utbildningen. När vi 
vant oss vid sökmotorerna och hur de fungerade började vi begränsa sökningarna utifrån 
relevanta kriterier, dessa begränsningar anser vi lyckade och välfungerande. När vi sedan 
började gå igenom de sökresultat som ansågs passande hade vi en stor utmaning i att avgöra 
hur mycket passande information för vårt arbete som behövdes finnas i artiklarna. Vissa 
resultat vi hittade innehöll något som matchade med vårt syfte men rörde samtidigt områden 
som inte passade vårt arbete, vi fick då utgå från hur mycket stöttning vi kunde få i artiklarna.  
 
För att underlätta för läsaren samt oss själva valde vi att hålla mängden text i beskrivningarna 
av artiklarna kortfattade. Detta gjorde det lätt för oss att få en bra översikt av artiklarna för att 
kunna analysera dem, samt ger läsaren en grundlig men lättöverskådlig förståelse för 
innehållet. Ett annat verktyg för överskådlig förståelse för innehållet är matriserna vi skapat. 
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Här fås en lätt översikt av artiklarnas helhet och det ges möjlighet att jämföra dessa med 
varandra.  
  
I arbetets början var vi dåliga på att fylla i matriserna ordentligt. Detta gjorde att vi fick 
merarbete under arbetets gång, något som var tidskrävande, det hade varit smidigare att göra 
detta omgående. Det har också varit en svårighet att veta vilka rubriker vi ska använda oss av 
då det inte har funnits någon tydlig mall och de tidigare arbeten vi fått ta del av har skilt sig 
rent innehållsmässigt.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Vad säger lärarna om praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen? 
Efter att ha läst och analyserat forskningen kan vi generellt se att de flesta lärare är positiva 
för praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen (Appelton 2002; Murphy, Varley & 
Veale 2011; Ferreira, Porteiro & Pitarma 2015; Duban, Aydoğdu & Yüksel 2009; Turner & 
Ireon 2019; Murphy & Beggs 2003; Dhanapal 2013; Akçay 2016; Walan 2017). Det finns 
skillnader mellan hur lärare använder sig utav praktiska metoder, det skiljer sig från skola till 
skola men också utifrån vilka kunskaper och erfarenheter lärarna säger sig ha. Detta resulterar 
i att lärares undervisning kan se väldigt olika ut. Vi ser att det finns en utbredd osäkerhet hos 
lärare och ett tvivel på deras förmåga som lärare när det handlar om ämneskunskaper och att 
lära ut naturvetenskap (Appelton 2002; Duban, Aydoğdu & Yükse 2019; Akçay 2016). Innan 
arbetet med denna kunskapsöversikt var osäkerheten för ämnet som finns hos många lärare 
något vi inte reflekterat över. I Akçay (2016) och Walan (2017) är studierna skapade efter 
förskollärares perspektiv vilket innebär att det inte endast handlar om de årskurser som vi 
kommer möta i vår framtida yrkesroll. Efter diskussion kom vi fram till att studierna ändå är 
relevanta för vårt syfte eftersom de rör de yngre åldrarna som vi kommer arbeta med i 
förskoleklass. Det finns även en vikt i att det i skolan tas vara på det som arbetats med i 
förskolan. Vi kan i studierna se en frustration hos lärare på grund av bristande resurser, salar 
och material för att skapa praktiska undervisningstillfällen (Duban, Aydoğdu & Yükse 2019). 
Detta är något som vi som framtida lärare ser som en stor utmaning och även något som vi 
märkt tydligt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi hade innan kunskapsöversikten en 
viss förståelse kring att det efterfrågas mer resurser i de svenska skolorna. Eftersom att de 
artiklar vi valt även kommer från andra länder har vi fått vetskap kring att detta är ett dilemma 
som finns även på ett internationellt plan.  
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6.2.2 Vad säger eleverna om praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen? 
Under arbetet med denna kunskapsöversikt har vi genomgående fått fram att elever har en 
ytterst positiv inställning för praktiska inslag i undervisningen. Det finns dock ofta en skillnad 
mellan de yngre och äldre eleverna gällande motivation inför ämnet (Turner & Ireon 2010; 
Murphy & Beggs 2003). Att det finns en tydlig skillnad i intresse beroende på vilken 
ålderskategori eleverna tillhör är något vi inte vetat innan. Vi anser därför att det är viktigt 
samt en utmaning att bevara elevers intresse även i de äldre åldrarna. En nackdel med 
naturvetenskapsundervisningen är att eleverna upplever undervisningen väldigt olika samt att 
den skiljer sig beroende på lärare. Vissa elever upplever inte praktiska inslag över huvud 
taget. Andra får istället ta del av många praktiska inslag i naturvetenskapsundervisningen som 
dock är lärarledd medan somliga elever får ta fler initiativ och leda själva. Detta innebär att 
elever inte får en likvärdig undervisning i naturvetenskap vilket i sin tur leder till att elever får 
med sig olika erfarenheter av undervisningen (Murphy, Varley & Veale 2011). Detta kan vi 
koppla till våra egna erfarenheter vilka skiljer sig oerhört, detta har lett till att vi har olika 
uppfattningar kring ämnet. Det kom även fram i resultatet att vissa elever har svårigheter med 
att koppla sambandet mellan undervisning och det som sker utanför skolans väggar (Murphy, 
Varley & Veale 2011). Därför är en reflektion som vi själva tar med oss att det är viktigt att 
som lärare kunna visa på sambandet mellan det som sker i undervisningen med det som sker i 
världen. Naturvetenskapen är ett viktigt verktyg för att få kunskap om det som händer i 
världen och därför är det viktigt att eleverna kan få syn på detta samband (Dhanapal 2013).  
 
Vi kommer bära med oss att praktiska inslag, både inomhus och utomhus, är något som 
motiverar elever och även utvecklar exempelvis deras förståelse för begrepp. 

6.2.3 Läroplanen inom naturvetenskapen 
Vi valde även att fördjupa oss inom läroplanen och dess riktlinjer för biologi, fysik och kemi 
för att se om det gick att urskilja praktiska inslag där. I det gemensamma centrala innehållet 
för dessa ämnen går det att hitta praktiska inslag såsom utforskning, undersökningar och 
upplevelser. I Skolverket (2011, rev 2019) kan det urskiljas att lusten att lära är en viktig del 
av skolans värdegrund och är något som ska genomsyra all undervisning. Utifrån de resultat 
vi fått kan vi se, särskilt utifrån elevernas perspektiv, att praktiska inslag är något som bidrar 
till lust att lära och motiverar eleverna. Som lärare kan därför praktiska inslag ses som ett 
verktyg för att skapa lust att lära såsom läroplanen eftersträvar. I slutet av årskurs tre ska 
eleverna enligt kunskapskraven för de tre ämnena kunna, utifrån tydliga instruktioner, utföra 
fältstudier och andra enkla undersökningar. Eleverna ska även kunna göra enklare 
observationer samt dokumentera sina undersökningar. Samtliga av dessa kunskapskrav går att 
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koppla till vår definition av praktiska inslag då det krävs fler än ett sinne för att genomföra 
dessa.  
 
Vår slutsats är således att det för att vara en fullvärdig undervisning i naturvetenskap samt för 
att behålla elevernas motivation krävs vissa praktiska inslag.  

6.2.4 Styrkor och svagheter med studierna  
Sju av artiklarna definierar inga begrepp i sin forskning, begrepp som för läsarens förståelse 
av artiklarna är viktiga (Appelton 2002; Ferreira, Porteiro & Pitarma 2015; Duban, Aydoğdu 
& Yüksel 2009; Dhanapal 2013; Akçay 2016; Turner & Ireon 2019; Murphy & Beggs 2003). 
Det är endast två av artiklarna som definierar vissa begrepp (Murphy, Varley & Veale 2011; 
Walan 2017). Det är endast i två artiklar där felkällorna framkommer och diskuteras 
(Dhanapal 2013; Walan 2017). Sex av artiklarna har frågeställningar som berör samma 
område som vår kunskapsöversikts syfte (Appelton 2002; Murphy, Varley & Veale 2011; 
Ferreira, Porteiro & Pitarma 2015; Duban, Aydoğdu & Yüksel 2009; Turner & Ireon 2019; 
Murphy & Beggs 2003). Resterande tre artiklars frågeställningar passar inte 
kunskapsöversiktens syfte men berör istället viktiga delar utifrån dess helhet (Dhanapal 2013; 
Akçay 2016; Walan 2017). 
 
Utifrån de artiklar vi använt oss av finns det tre artiklar som har en jämn könsfördelning bland 
deltagarna, vilket vi anser vara en styrka för studiernas generaliserbarhet (Duban, Aydoğdu & 
Yüksel 2019; Turner & Ireon 2010; Murphy & Beggs 2003). Två av artiklarna har en 
påtagligt ojämn könsfördelning, något vi ser som en svaghet (Appelton 2002; Walan 2017). 
Bland de övriga artiklarna nämns inte könsfördelningen vilket vi också ser som en svaghet 
(Akçay 2016; Dhanapal 2013; Ferreira, Porteiro & Pitarma 2015; Murphy, Varley & Veale 
2011). 
 
En styrka som generellt kan ses i forskningen kring praktiska inslag i 
naturvetenskapsundervisningen är att informationen och åsikterna genomgående kommer från 
förstahandskällor (Appelton 2002; Ferreira, Porteiro & Pitarma 2015; Duban, Aydoğdu & 
Yüksel 2009; Dhanapal 2013; Akçay 2016; Turner & Ireon 2019; Murphy & Beggs 2003; 
Murphy, Varley & Veale 2011; Walan 2017). De åsikter som kommit fram har forskare fått 
från elever och lärare som själva har erfarenheter av praktiska inslag och kan därför betraktas 
som bra källor i den specifika forskningen.  
 
Redan i inledningen av denna kunskapsöversikt beskrivs det hur begreppet “praktiska inslag” 
är svårt att definiera på grund av de stora skillnaderna mellan tolkningar. Efter att ha läst och 
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analyserat forskningen har vi insett att det inte går att finna en generell definition, något som 
vi anser vara en svaghet med forskningen. Walan (2017) är den enda artikel som lyfter 
begreppet men definierar det inte på en nivå vi anser tillräcklig. 
 
Många av artiklarna har använt både kvalitativa och kvantitativa metoder, detta ser vi som en 
styrka då det fås in mycket underlag (Murphy, Varley & Veale 2011; Dhanapal 2013; Akçay 
2016; Turner & Ireon 2010; Murphy & Beggs 2003). Vi anser även att det finns en styrka hos 
de artiklar som använt semistrukturerade intervjuer då följdfrågorna styrs efter svaret vilket 
ger en möjlighet till att få fram oväntad information (Duban, Aydoğdu & Yüksel 2019; Akçay 
2016). I Duban, Aydoğdu och Yüksel (2019) hölls ett fenomenologiskt perspektiv vilket kan 
ha lett till att de som höll i intervjuerna tolkade på ett visst sätt utifrån deras egna erfarenheter 
och förkunskaper vilket vi ser som en svaghet. 
 
I Turner och Ireon (2010) ser vi en svaghet i att den ena elevgruppen blivit intervjuad och den 
andra gruppen observerad. Det hade givit mer information om de hade intervjuat och 
observerat båda grupperna. Även i Appelton (2002) skiljer metoderna sig åt då vissa 
deltagande lärare inte velat bli observerade. Detta resulterade i att endast somliga lärare blev 
både intervjuade och observerade vilket kan ha lett till att resultatet bland deltagarna blev 
olika beroende på metod. Olika förutsättningar ger olika resultat, därför ser vi även en svaghet 
i Dhanapal (2013) då eleverna inte bara påverkats av miljön utan även det faktum att de haft 
olika lärare vilket kan ha gett skiftande resultat.  
 
Walan (2017) utgick både från intervjuer med lärare samt observation av elever, detta anser vi 
vara en styrka då resultatet utgick från olika perspektiv. Även Ferreira och Porteiro och 
Pitarma (2015) utgick från både lärare och elever i sin studie där det skapades ett praktiskt 
lektionsmaterial i naturvetenskap som en grupp elever samt lärare fick testa i ett laboratorium 
under observation. Svagheten med denna metod är dock att det är en liten grupp som deltar 
och därför är resultatet inte generaliserbart i samma utsträckning som en större studie.  
 
I Murphy och Beggs (2003) registrerade lärare muntliga svar från elever vid 
naturvetenskapslektioner, detta är en metod som enligt oss kan vara riskabel då vissa elever 
inte vill prata inför klassen vilket kan leda till att allas åsikter inte framkommer 

6.3 Kunskapsöversiktens implikationer i skolan 
Detta arbete genomsyras av både lärares och elevers perspektiv kring praktiska inslag i 
naturvetenskapen. Åsikterna är till den största delen positiva då det både för lärare och elever 
skapas en motiverande och lärorik undervisning. I Murphy och Beggs (2003, s. 113) säger en 
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pojke: “I like practical science because it’s a better way to understand things rather than just 
writing them down”, detta citat beskriver väldigt väl den röda tråden för elevers åsikter som 
genomgående går att hitta i arbetet. Detta resulterar i att skolans värld borde ta vara på 
undervisningstillfällen där det finns möjligheter för praktiska inslag. Det framgår även i 
kunskapsöversikten att många av de lärare som deltagit i studierna känner en osäkerhet i sin 
professionella roll som naturvetenskapslärare och därför undviker undervisningssituationer 
där det krävs en djupare delaktighet. Dessa lärare önskar och behöver mer stöttning för att 
undervisa i de naturvetenskapliga ämnena, detta är något det behöver finnas en medvetenhet 
om i skolor. Det framförs av vissa lärare i artiklarna även en brist på resurser i skolorna vilket 
påverkar undervisningen och lärarnas tillvägagångssätt, även detta är något som behöver 
lyftas i skolorna. Med grund i detta arbete ser vi många fördelar med praktiska inslag i 
undervisningen och vill därför uppmana till undervisning med detta arbetssätt. För att detta 
ska kunna genomföras krävs det dock skolor där det finns de resurser som krävs och att lärare 
har den kunskap och trygghet som behövs.  
 
Kunskapsöversiktens implikationer för skolan blir således: skolor behöver se över lärares 
relation till naturvetenskapen samt de resurser som finns. Det ska även bland lärare finnas 
tillräckliga ämneskunskaper för att dessa med trygghet ska kunna undervisa i naturvetenskap. 
Praktiska inslag i naturvetenskap har visat sig ha positiv inverkan i undervisningen och är 
därför ett undervisningssätt som bör anammas i skolor.  

6.4 Vidare forskning 
Vi anser att det finns möjligheter till vidare forskning kring ämnet där det kan skapas 
tydligare definitioner på vad lärare anser vara praktiska inslag och hur dessa konkretiseras i 
undervisningen. Vi tror också att det vore gynnsamt med vidare forskning kring hur praktiska 
inslag påverkar elevernas lärande och resultat. I denna kunskapsöversikt har vi fått fram 
många fördelar med att ha praktiska inslag i undervisningen, vi tror dock att det vore 
intressant att forska vidare kring. En fråga vi tar med oss är om detta undervisningssätt får ta 
plats i de svenska skolorna och hur det i så fall ter sig. Detta hade kunnat undersökas genom 
en empirisk undersökning där man besöker, intervjuar och observerar i skolor.  

6.5 Slutord 
Innan arbetet med denna kunskapsöversikt visste vi inte hur stor påverkan praktiska inslag har 
på undervisningen. Efter att ha tagit del av forskningen är det tydligt att praktiska inslag 
spelar en stor roll i undervisningen. Inte bara för elevernas engagemang och motivation, utan 
även för lärarnas möjligheter till att skapa djupare inlärningsmöjligheter både för elever och 
dem själva. Bristen på resurser påverkar lärarnas möjligheter till att skapa praktisk 
undervisning. Detta var något vi redan stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning 
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vilket innebär att vi visste att detta är en stående utmaning i den svenska skolan. Något vi fått 
med oss efter arbetet med kunskapsöversikten är att detta även är en utmaning på ett 
internationellt plan. Ny kunskap för oss är även det faktum att det finns en skillnad på 
engagemang bland yngre och äldre elever i naturvetenskapen och att detta går att koppla till 
att de yngre eleverna utför mer praktiska inslag i undervisningen. Eftersom att praktiska 
inslag bidrar till motivation inför ämnet ser vi det som en fördel om dessa inslag följer med i 
undervisningen även till de äldre åldrarna. 
 
I inledningen ställde vi oss frågan om tiden finns för väl genomförda praktiska inslag i 
undervisningen, utifrån de artiklar vi tagit del av kan vi se att det finns tid- och resursbrister 
vilket leder till att lärare inte har möjligheten att planera för vissa praktiska inslag.  
 
I forskningen lyfts även en stor skillnad i de undervisningssätt som finns i skolor, där vissa 
elever får ta en stor aktiv roll i undervisningen medan andra endast möter teoretisk 
undervisning där läraren styr. Vi tror därför att det behövs tydliga riktlinjer och resurser för 
lärare som ska möjliggöra att alla elever får möta praktiska inslag till lika stor grad.  
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BILAGA 1 
Artikel År Land Frågeställning Perspek

tiv 
Urval Metod Resultat 

Appelto
n, Ken. 
(2002). 
Science 
activities 
that 
works: 
percepti
ons of 
primary 
school 
teachers. 
Researc
h in 
Science 
Educatio
n 
32:393–
410. 

2002 Australi
en 

Vilken förståelse 
har 
lågstadielärare av 
naturvetenskapli
ga aktiviteter 
som fungerar? 
Vilka är de 
viktigaste 
egenskaperna för 
aktiviteter som 
fungerar? 
 

Lärare 20 lärare 
från olika 
lokala 
skolor. 3 
män och 17 
kvinnor. 
Erfarenhet 
skiljer sig 
från 1-30 
år. 
Undervisad
e elever 
från 5-12 
år. 

Kvalitativ metod 
där de intervjuat, 
spelat in och i 
vissa fall 
observerat. Varje 
lärare fick 
förklara en 
aktivitet som 
fungerar, sedan 
observerades en 
eller två. 
 

Det kom fram att det 
finns en relation mellan 
pedagogical content 
knowledge och 
“metoder som 
fungerar”. Lärare borde 
lära sig att 
naturvetenskap är 
lättare att undervisa i än 
vad som tros. 
 

Murphy, 
Cliona. 
& 
Varley, 
Janet. & 
Veale, 
Orlaith. 
(2011). 
I’d 
rather 
they did 
Experim
ents 
with 
us.... 
Than 
justTalki
ng: Irish 
Children
’s Views 

2011 Irland Studien syftade 
till att få fram 
elevernas 
inställningar och 
erfarenheter av 
naturvetenskap 

Elever  Först 
deltog 1526 
elever från 
70 skolor, 
sedan 
skolklasser 
i 11 skolor  

Först en 
undersökning 
från 70 olika 
skolor (klass 
3-6). Varje skola 
fick dela ut ett 
frågeformulär till 
en klass i skolan. 
Sedan en 
fallstudie där 11 
skolor deltog, 
observationer och 
anteckningar 
(klass 1-6). Efter 
observationerna 
följde intervjuer 
gruppvis med 3-5 
elever indelat 
efter ålder. 
 

Eleverna är väldigt 
positiva för praktiska 
inslag. Det visade sig 
dock att mycket av den 
praktiska 
undervisningen var 
lärarledd och få 
tillfällen för elever att 
själva leda. Det var 
även en del av eleverna 
som aldrig var med om 
praktiska inslag i 
undervisningen. 
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of 
Primary
School 
Science. 
Res Sci 
Educ 
42:415–
438 DOI 
10.1007/
s11165-
010-920
4-3 

Ferreira, 
Maria 
Eduarda. 
& 
Porteiro, 
Ana 
Cláudia. 
& 
Pitarma, 
Rui. 
(2015). 
Enhanci
ng 
Children
’s 
Success 
in 
Science 
Learning
: An 
Experien
ce of 
Science 
Teachin
g in 
Teacher 
Primary 
School 
Training
. Journal 
of 
Educatio

2015 Portugal Att förstå i 
vilken 
utsträckning 
genomförandet 
av praktiska 
aktiviteter i en 
grundskoleklass, 
med barn i olika 
klassnivåer, 1: a 
och 3: e året, 
främjar lärande i 
naturvetenskap 
och för med 
positiva 
konsekvenser i 
andra 
skolämnen. 

Elever 12 elever, 8 
från 1:a 
året och 4 
från 3:e 
året 
och deras 
lärare från 
en skola i 
Portugal. 
 

Kvalitativ 
forskning baserad 
på 
actionssforskning
.  
Forskarna tog 
fram praktiskt 
lektionsmaterial 
för ämnen i 
naturvetenskap, 
eleverna fick 
sedan utföra 
dessa lektioner 
och forskarna 
utgick sedan 
utifrån resultaten 
i analysen. Elever 
och lärare 
observerades i 
grundskolan och 
det samlades in 
data genom 
observation av 
deltagarna, 
fältanteckningar 
och elevers bilder 
och text.  
 

Det var gynnsamt för 
elevernas entusiasm 
och nyfikenhet att 
lektionerna utfördes på 
en annan plats än i 
klassrummet. Det 
märktes att eleverna 
genom praktiska 
aktiviteter får större 
möjlighet att utveckla 
förståelse för begrepp 
och procedurer i 
naturvetenskapen. 
Eleverna lär sig genom 
handling, får större 
förståelse för vad som 
sker när de ser det 
hända.  
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n and 
Practice 
ISSN 
2222-288
X Vol.6, 
No.8, 
2015 

Duban, 
Nil. & 
Aydoğd
u, 
Bülent. 
& 
Yüksel, 
Ash. 
(2019). 
Classroo
m 
Teachers
' 
Opinion
s on 
Science 
Laborato
ry 
Practices
. 
Univers
al 
Journal 
of 
Educatio
nal 
Researc
h 7(3): 
772-7 80 
DOI: 
10.1318
9/ujer.20
19.0703
17 

2019 Turkiet Vad är lärarnas 
inställning till 
laborationer i 
undervisning i de 
naturvetenskapli
ga ämnena?  

Lärare 18 lärare 
som 
jobbade i 
grundskola
n på skolor 
med olika 
socioekeno
miska 
bakgrunder
. Hälften 
män hälften 
kvinnor, 
olika 
många år 
inom yrket.  
 

Kvalitativ 
forskningsmetod 
där de höll 
semistrukturerade 
intervjuer med 
deltagarna. 
Uppgifterna 
analyserades 
sedan med 
kvalitativ 
dataanalys. 
Fenomenologiskt 
perspektiv där de 
ställde frågor för 
att få fram 
lärarnas 
erfarenheter och 
tankar. 
Djupintervju med 
öppna frågor.  

Lärarna efterfrågar mer 
resurser, salar och 
material för praktiska 
inslag. Vissa anser att 
det borde finnas 
laborationslärare. 
Lärarna anser att 
undervisningen blir 
roligare när den är 
praktisk, lättare att lära 
ut och att de lär sig mer 
under genomförandet. 
För elevernas lärande 
konkretiserar praktiska 
inslag undervisningen 
och leder till mindre 
behov för repetering. 
Eleverna kan tänka 
längre efter experiment, 
tänka ett steg till. De lär 
genom att göra. Många 
lärare som inte hade så 
mycket praktiska inslag 
men som ändå erkände 
att det praktiska är 
bättre för 
undervisningen.  

Dhanapa
l, Saroja. 
(2013). 

2013 Malaysi
a 

1. Hur påverkar 
inomhus- och 
utomhusinlärnin

Elever 24 årskurs 
3 elever, 
både 

Datan samlades 
in både kvalitativt 
och kvantitativt. 

Lärande inomhus och 
utomhus kompletterar 
varandra för att 
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A 
compara
tive 
study of 
the 
impacts 
and 
students’ 
percepti
ons of 
indoor 
and 
outdoor 
learning 
in the 
science 
classroo
m. 
Asia-Pa
cific 
Forum 
on 
Science 
Learnin
g and 
Teachin
g, 
Volume 
14, Issue 
2, 
Article 
2, p.1 
(Dec., 
2013) 

g elevernas 
akademiska 
prestationer i 
naturvetenskap?  
2. Vad är 
studenternas 
åsikter till att 
samordna 
inomhus- och 
utomhuslärande i 
naturvetenskap? 
 

kvinnliga 
och 
manliga.  

Deltagarna 
delades in i två 
grupper. Den ena 
gruppen fick lära 
sig om ett tema 
inomhus och 
sedan utomhus. 
Den andra 
gruppen fick först 
lära sig utomhus 
och sedan 
inomhus. Lärarna 
som höll i 
lektionerna hade 
fått material och 
anvisningar av 
forskarna. 
Eleverna fick 
svara på ett quiz 
om temat före 
och efter alla 
lektioner. De fick 
även fylla i 
blanketter där de 
fick beskriva 
deras upplevelser 
av både inomhus- 
och 
utomhuslektioner
na. Svaren 
kodades och 
lades in i tabell.  

förbättra elevernas 
akademiska 
prestationer. Eleverna 
är mer positiva till att 
ha undervisning 
utomhus än inomhus 
för att lära sig 
naturvetenskap. 
Lärtillfällen både 
inomhus och utomhus 
är viktiga då de ökar 
chanserna till aktiva 
lärmöjligheter där 
eleverna får stimulera 
sin kreativitet och 
fantasi. Eleverna tycker 
om att lära sig utomhus 
pga de får lära sig hur 
det är på riktigt genom 
praktiska lärmetoder.  

Akçay, 
Nilüfer 
Okur. 
(2016). 
Determi
ning the 
Views 
and 
Adequac
y of the 

2016 Turkiet Studien syftar till 
att få fram 
förskollärares 
åsikter och 
känslan av att 
vara tillräckliga 
relaterade till 
aktiviteter för ett 
naturvetenskapli
gt lärande.  

Lärare  47 
förskollärar
e, olika 
åldrar, kön 
och 
utbildade 
på olika 
platser.  

Mixade metoder, 
både kvalitativ 
och kvantitativ 
data samlades in 
och analyserades. 
Det hölls 
semistrukturerade 
intervjuer, detta 
sammanfattades 

Förskollärare tycker att 
vetenskapliga 
aktiviteter är viktiga för 
barnen de känner sig 
dock otillräckliga om 
vetenskapens ämnen. 
De som lärde ut 
naturvetenskap 
använde praktiska 
metoder såsom 
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Prescho
ol 
Teachers 
Related 
to 
Science 
Activitie
s. 
Univers
al 
Journal 
of 
Educatio
nal 
Researc
h 4(4): 
821-829, 
2016 
DOI: 
10.1318
9/ujer.20
16.0404
19 

sedan i statistiska 
tabeller. 

problemlösning, 
gruppövningar och 
demonstrationer. 
Mycket praktiskt 
användes för att visa 
fenomen såsom ljud, 
ljus och magnetism. 
Lärarna anser att det är 
viktigt att börja med 
naturvetenskap i tid för 
att fånga elevernas 
nyfikenhet och 
entusiasm redan i tidig 
ålder. Lärarna använder 
praktiska aktiviteter för 
att lära ut 
naturvetenskap.  

Walan, 
Susanne. 
(2017). 
Teachin
g 
children 
science 
through 
storytelli
ng 
combine
d with 
hands-o
n 
activities 
– a 
successf
ul 
instructi
onal 
strategy? 

2017  Sverige  1. Hur upplevs 
kombinationen 
av berättelser 
och praktiska 
aktiviteter som 
förskollärare i 
allmänhet 
och/eller från att 
ha använt 
Bertahistorierna? 
2. Hur viktig är 
kombinationen 
av berättelser 
och praktiska 
aktiviteter för 
barnen, enligt 
förskolelärarna? 
 

Lärare 
och 
elever  

Fem 
förskolelära
re som 
jobbade i 
olika städer 
i Sverige 
samt sex 
sexåringar, 
två tjejer 
och fyra 
killar.  

Kvaltitativ 
metod. Intervjuer 
med lärarna samt 
observationer av 
undervisningstillf
ällen.  

Eleverna tyckte om och 
visste att det blev kul 
när de fick 
experimentera. Mycket 
wowkommentarer och 
insikter som dyker upp 
hos eleverna. Genom 
att ha jobbat med 
experiment en längre 
tid har lärarna märkt att 
eleverna utvecklar 
självförtroendet och 
förmågan att diskutera 
och ha tankar kring 
experimenten.  
 
Under experimenten 
var eleverna 
engagerade och 
fokuserade på det som 
hände, hade många 
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EDUCAT
ION 3-13 
2019, 
VOL. 47, 
NO. 1, 
34–46 
https://d
oi.org/1
0.1080/0
3004279
.2017.13
86228 

kommentarer kring vad 
som hände. Eleverna 
var entusiastiska till 
experimenten och de 
vanligaste 
kommentarerna var 
“Wow kolla på det”, 
“Kolla på min” eller 
liknande kommentarer. 
Eleverna fortsatte utan 
att bli trötta. Alla var 
väldigt entusiastiska.  

Turner, 
Sarah. & 
Ireon, 
Gren. 
(2010) 
Fifteen 
pupils’ 
positive 
approac
h to 
primary 
school 
science: 
when 
does it 
decline? 
Educatio
nal 
Studies 
Vol. 36, 
No. 2, 
May 
2010, 
119–141 
DOI:10.
1080/03
0556909
0314866
2 

2010 Storbrit
annien 

Vad tycker 
eleverna om de 
aktiviteter som 
genomförs på 
naturvetenskapen
? 
När tenderar 
elevers attityder 
mot 
naturvetenskap 
att “fastna” och 
vad påverkar 
det? 
Finns det några 
av Klopfers 
teman som är 
positiva och 
andra negativa i 
åldersgrupperna? 

Elever 8 elever 
från årskurs 
två, fyra 
flickor och 
fyra pojkar. 
7 elever 
från årskurs 
sex. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Blankettuppgift 
och intervjuer för 
årskurs två. 
Frågeformulär 
och observationer 
för årskurs sex. 

Elevers inställningar till 
naturvetenskap bestäms 
redan i tidigt ålder. 
Tidig naturvetenskap är 
viktig för att motverka 
senare negativa 
inställningar inför 
ämnet. 
Yngre elever hade en 
positivare inställning än 
äldre. Anledningen kan 
exempelvis vara bristen 
på experimentellt 
arbete. 
Anledningen till att 
yngre elever gillande 
naturvetenskap var pga 
intressanta, roliga och 
framgångsrik 
undervisning. 
Aktiviteter som 
eleverna inte gillade 
eftersom att dom var 
“tråkiga” var 
exempelvis svåra 
uppgifter, 
“sitta-ner-uppgifter” 
samt sitta ner och 
lyssna. 

Murphy, 
Colette. 

2003 Nordirla
nd 

Hur positiva är 
grundskoleelever

Elever 1000 8–11 
år gamla 

Blandad 
kvalitativ och 

De olika ämnena som 
finns i 
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& 
Beggs, 
Jim. 
(2003). 
Children
’s 
percepti
ons of 
school 
science. 
School 
Science 
Review, 
March 
2003, 
v84 
n308 

s attityder 
gentemot 
naturvetenskap? 
Vilka 
naturvetenskapli
ga ämnen 
föredrar 
eleverna? 
När det ges 
möjligheten att 
diskutera 
vetenskap 
informellt, vad är 
elevernas 
primära syn på 
naturvetenskap?  

grundskole
elever från 
44 skolor i 
hela 
Nordirland, 
49,3% 
kvinnliga 
och 50,7% 
manliga 

kvantitativ. 
Eleverna fick 
fylla i ett 
frågeformulär. 
För att 
komplettera 
datan, 
registrerade 
klasslärare 
muntliga svar 
från ytterligare 32 
barn i en serie 
frågor angående 
deras känslor om 
vetenskap. Dessa 
diskussioner 
genomfördes 
informellt under 
naturvetenskapsv
etenskapslektione
rna.  

naturvetenskapen var 
mer omtyckta av yngre 
elever än äldre. De 
äldre eleverna hade 
bättre självförtroende 
men de yngre eleverna 
var mer entusiastiska 
inför skolan. Det fanns 
även en skillnad i 
flickor och pojkars 
uppfattning om 
naturvetenskapen, 
flickor tycker om den 
mer än pojkar. 
Experiment var det 
inslag i ämnet som alla 
elever tyckte om mest. 
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