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Sammanfattning 

Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i 
naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår 
från tre olika kommuner på fyra olika skolor. Deltagarna är verksamma pedagoger i grundskolans 
årskurs 1-3 samt en deltagare som är verksam i grundskolans årskurs 7-9. Vi använder oss av en 
metod kallad ”reflexiva” intervjuer där vi undersöker tolkningar och reflektioner av pedagogers tankar 
och funderingar inom naturorienterande ämnen. Vår undersökning koncentrerar sig på ämnesteori och 
didaktik utifrån tidigare forskning samt pedagogers tillgänglighet till kompetensutvecklande aktiviteter. 
Undersökningen visar på pedagogernas behov av vidareutbildning och vilken tillgång de sex deltagarna 
har till relevant läromedel, men även hur de använder sig av och planerar utifrån läroplanen. Utifrån 
våra sex deltagare kunde vi se skillnader på hur pedagogerna förhåller sig till de naturorienterande 
ämnena beroende på pedagogens tillgång till vidareutbildning, tillgängligt material samt läromedel på 
skolorna. Undersökningen gav slutsatsen att de tre pedagoger som är verksamma i kommuner som har 
gjort större satsningar på läromedel inom de naturorienterande ämnena uttrycker en större säkerhet 
inom ämnet. Resterande tre deltagare är verksamma i kommuner där läromedel i NO- undervisningen 
inte är ekonomiskt prioriterat. Dessa deltagare uttrycker ett större behov av ett tryckt läromedel med 
starka kopplingar till läroplanen (2017).  
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Förord 

Vi är två studenter som går grundlärarutbildningen för förskoleklassen och årskurs 1-3 på 

Högskolan i Kristianstad. Det valda ämnet är något som vi har ett stort intresse i, både för vår 

utbildning samt för vår kommande verksamhet i yrket. Vårt sökande av litteratur och källor till 

vårt arbete har skett separat, men val av relevant litteratur har vi gjort tillsammans. I vår empiriska 

del har arbetet skett gemensamt kring insamlingen av undersökningarna och även i 

sammanställningen av resultatet. Genom denna arbetsprocess har vi fått en fördjupad insikt i 

betydelsen av att våga diskutera och reflektera över ämnets möjligheter och utmaningar. Denna 

insikt är något som vi kommer att bära med oss ut i arbetslivet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Kristina Johansson-Tell för god handledning och ny kunskap på 

vägen. Vi vill också tacka Maria Eriksson för den inspiration hon har försett oss med genom att 

presentera oss för nya forum och människor, som i sin tur har haft stor betydelse för vårt arbete.  
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Inledning  

Denna studie behandlar hur pedagoger planerar och tänker kring undervisning i 

naturvetenskap i grundskolans årskurs F-3. I de yrkesetiska principer som finns för lärare 

lyfts det att pedagogen i sin yrkesutövning binder sig till ett ansvar för att elever lär och 

vad elever lär. Pedagogen har även ansvar för att utveckla sin kompetens och följa den 

yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen som sker inom yrkesområdet, och då kunna 

utveckla sitt arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (Lärarförbundet, 2016). 

Rektorns ansvar är att undervisningens ska samordnas, så att eleverna kan uppfatta 

helheten i olika kunskapsområden i skolan. Därefter är det pedagogens ansvar att eleven 

utvecklar tilltro till den egna förmågan inom skolans ämnen. Gemensamt för 

naturvetenskapens ämnen upp till årskurs 3 är att det ska bidra till elevens nyfikenhet och 

utforskandet av sin omvärld. Eleven ska också få möjlighet att ställa frågor och göra enkla 

systematiska undersökningar för att få insikt i det naturvetenskapliga arbetssättet 

(Skolverket, 2017). 

 

Lundin och Gunnarsson (2010) lyfter fram att pedagoger som själva är osäkra och ställer 

frågor kring ämnet ofta är obekväma i att möta frågor från eleverna som inte har ett givet 

svar. Rädsla för att inte kunna bidra till utveckling, gör att det ständigt uppstår hinder i 

undervisningen och i förståelsen för eleverna (Sjöberg, 2010). Denna osäkerhet har vi 

mött under vår arbetsförlagda utbildning och själva kan sätta oss in i inför vår kommande 

yrkesutövning. I läroplanen efterfrågas även ett mer utforskande arbetssätt i de 

naturorienterande ämnena, med större fokus på forskning samt hur den bedrivs enligt 

naturvetenskapens karaktär. Naturvetenskapens karaktär även kallat nature of science 

(NOS) är ett begrepp som är omdiskuterat och svårt att definiera med få ord. Det 

vanligaste sättet att definiera NOS är att det är ett begrepp som innefattar den kulturella 

kopplingen mellan naturvetenskapen och människan. Definitionen framhåller i grova 

drag att naturvetenskapen är en produkt av människan (Sjöberg, 2010). Hansson, Leden 

och Pendrill (2014) anser att eleverna ska undervisas i naturvetenskapens karaktär så 

eleverna får verktyg som behövs för att kunna bli bra samhällsmedborgare. För att kunna 

vara en bra samhällsmedborgare anser dem att eleverna ska kunna tolka olika rapporter i 

media, förstå att forskning kan förändras och varför viss forskning har en högre 

trovärdighet än annan forskning. De hävdar även att forskning har visat att undervisning 
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om naturvetenskapens karaktär kan öka elevers intresse men även förståelse för modeller 

och begrepp. Det är en aspekt i den svenska skolan som vi ser är i ständig diskussion. Där 

politiker debatterar om hur skolan kan öka motivationen hos eleverna för att i sin tur 

motverka dalande resultat.  

 

En bidragande faktor till den osäkerhet som råder kring naturvetenskap är idag att 

pedagoger uppmanas till att frångå traditionella arbetssätt i 

naturvetenskapsundervisningen mot arbetssätt som möter dagens digitala samhälle. Detta 

ställer högre krav på lärarens ämneskunskaper och digitala kompetens. Den digitala 

kompetensen ser vi som en stor utmaning för oss som nya i yrket, men kan även se hur 

pedagoger ute i verksamheten försöker utveckla sin undervisning utifrån tillgänglig 

teknik och ekonomiska resurser. Sjöberg (2010) riktar sig till de pedagoger som vill 

använda sig av modeller i undervisningen och framhåller att det måste vara ett medvetet 

och genomtänkt val av modell. Han hävdar att valet av modell måste ha eleverna i åtanke 

och hur modellen kan bidra till en ökad förståelse för ämnet, men också i vilka aspekter 

modellen brister i förklaringen till det fenomen som den är menad att åskådliggöra. Här 

ser vi även att ett medvetet val av medier som modellen presenteras i eller konstrueras i 

även har betydelse. Det är möjligt att en modell kan presenteras mer tydligt med hjälp av 

digitala verktyg. I en ständig utveckling kring material och teknik anser vi att det material 

som används i undervisningen är en förlängning av pedagogen och ett komplement till 

det talade och skrivna ordet. Det är inte ett medel för att ersätta pedagogens roll i 

undervisningen eller förminska pedagogens kompetens.  
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Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger främst i årskurs f-3 uppfattar 

naturvetenskap och de naturorienterande ämnena samt hur de uppfattar läroplanens 

innehåll. Vidare vill vi undersöka pedagogens ämnesdidaktiska val och pedagogers 

uppfattning om NO-undervisning.  

 

Studiens disposition 

Studien inleds med de avgränsningar vi har gjort och visar på vilka delar i ämnet som inte 

kommer att behandlas i detta arbete. Vårt val att även inkludera en avgränsning utgår från 

att vi vill tydliggöra val av innehåll och val av begrepp så det inte uppstår något 

missförstånd för läsaren. Därefter kommer undersökningens övergripande syfte samt 

litteraturbakgrund där vi redogör för den litteratur som behandlar naturvetenskap, 

läroplan, vanligt förekommande arbetsmetoder i naturvetenskap samt pedagogens roll i 

undervisningen och hur elever uppfattar naturvetenskapen i grundskolans tidigare år. 

Detta följs av arbetets empiriska del där vi redogör för den empiriska undersökningens 

motiv och syfte men också de etiska överväganden som gjorts inför utförandet. I den 

empiriska delen diskuterar vi kring de val vi gjort av metod och tillvägagångssätt. 

Därefter redovisas de resultat som framkom ur undersökningen genom reflexiva 

intervjuer utifrån tre huvudkategorier, läroplan, didaktik och ämnesteori. Först redovisas 

resultatet under respektive intervjufråga för att sedan redovisas och diskuteras under 3 

huvudkategorier som intervjufrågorna baseras på. I detta avsnitt diskuteras 

undersökningens resultat med litteratur ur forskningsbakgrunden. Den empiriska delen i 

arbetet landar i en slutsats där vi redovisar våra resultat i relation till våra frågeställningar. 

Det är även i slutsatsen som vi ger förslag till vidare forskning inom området, samt 

undersökningens validitet och reliabilitet.   
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Avgränsningar 

Vi har valt att se närmare på de ämnesdidaktiska och innehållsmässiga val pedagogen gör 

i sin planering utifrån vanligt förekommande metoder, modeller och arbetssätt inom 

naturvetenskap. I denna avgränsning av material valde vi bort att redogöra för aspekter 

som estetiska lärprocesser och lekens betydelse för hur lärande sker. Vi vill undersöka 

pedagogens egen utveckling av undervisningen och sin egen kunskap, därför kommer 

inte elever att delta i undersökningen. Alla personer som arbetar som klasslärare eller är 

ansvarig lärare för enskilda ämnen, utbildad eller inte utbildad väljer vi i detta arbete att 

benämna som pedagoger. Då vi anser att personalen i fråga arbetar i en pedagogisk 

verksamhet och vars arbete är att skapa en pedagogisk lärandemiljö för eleverna. Vi riktar 

oss främst till de pedagoger som är verksamma i grundskolans tidiga år åk f-3 men ser 

även att pedagoger som är verksamma i högre årskurser kan finna arbetet relevant. 

Författarna i vår samlade litteratur använder begreppet naturvetenskap i resonemang om 

forskarsamhället samt benämner undervisning i biologi, kemi och fysik som 

naturvetenskap. Därför använder vi även oss av begreppet naturvetenskap i dessa 

sammanhang när vi har sammanställt litteraturen. Undersökningen utgår från det 

sociokulturella och konstruktivistiska perspektiv som framhålls i läroplanen (2017) 

utifrån filosofer så som Lev Vygotskij, John Dewey och Jean Piaget (Liberg, 2014). I den 

empiriska delen av arbetet kommer vi att benämna undervisning i biologi, kemi och fysik 

som naturorienterande ämnen och övriga sammanhang som naturvetenskap då det är de 

begrepp som används i den aktuella läroplanen. I den empiriska undersökningen samt 

sammanställandet av dess resultat har vi valt att inte redovisa deltagande personers namn, 

hemkommun eller aktuell arbetsplats. Detta val har gjorts för att vara en säkerhetsåtgärd 

för att våra intervjudeltagande inte ska kunna bli uppsökta eller kontaktade utifrån detta 

arbete. Detta beskrivs ytterligare under rubriken ”Etiska överväganden” i arbetets 

empiriska del.  
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Forskningsöversikt 

I denna del av arbetet redovisar vi för ämnet naturvetenskap och läroplanen samt andra 

aspekter och perspektiv som påverkar undervisningen i skolan utifrån sammanställd 

litteratur. 

Naturvetenskap 

I detta avsnitt kommer ämnet naturvetenskap att behandlas utifrån olika perspektiv som 

visar på hur uppfattningen av ämnet kan skilja sig åt och varför naturvetenskap är viktig. 

Begreppen "NOS" och "NOSS" kommer att redogöras för samt hur de appliceras på 

arbetet i klassrummet. Naturvetenskapens kommunikativa aspekt och hur den är kopplad 

till forskarsamhället lyfts fram och vi visar även på hur naturvetenskapens karaktär kan 

ligga till grund för ökad motivation och intresse hos eleverna. 

Bilden av naturvetenskap 

Naturvetenskapen är ett ämne som enligt Sjöberg (2010) har stor auktoritet och som under 

historien setts som ett ämne för en begränsad grupp av människor i samhället. Ett ämne 

som har en lång historia med stora namn, vilket ger ämnesinnehållet auktoritet och status. 

Detta gör det svårt att ifrågasätta dess teorier och upptäckter, utan att verka respektlös 

mot vetenskapen. Ett exempel på en förställning människor ofta har om forskare är att de 

alltid följer särskilda modeller och kan inte vara kreativa. Det antas ofta att 

naturvetenskap är objektiv och universell oberoende av världen runt omkring oss.  Dessa 

antaganden ligger till grund för den rädsla och okunskap som lärare och elever känner 

kring naturvetenskapen i skolan, trots att naturvetenskapen egentligen är ett ämne som 

ger utrymme åt nyfikenhet och nya upptäcker (Sjöberg, 2010). 
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Naturvetenskapens syfte 

Människan har i alla tider behövt ta hänsyn till och arbeta utifrån naturen runt omkring 

dem.  Med en övergriplig uppfattning eller förståelse för vad naturen är och varför vi 

behöver den kan vi på ett bättre sätt ta hand om oss och vårt samhälle. Det behövs även 

insikt om hur naturen reagerar på människans aktiviteter. Utan övergriplig uppfattning 

och förståelse om naturen blir det svårt att göra medvetna val och riskerar då att bli 

utlämnad från aktuella samhällsfrågor. En medveten individ som gör aktiva val i sin 

tillvaro men som även har en uppfattning om vad konsekvenserna av valen blir, är en 

viktig del i formandet av det framtida sociala, ekonomiska och ekologiska samhället. En 

medveten individ ger människan bättre villkor att överleva naturfenomen och ekologiska 

förändringar (Areskoug, et al., 2016). 

 

Den sanna naturvetenskapen 

Sedan människans uppkomst har den sökt efter sätt att beskriva och förklara det den ser. 

Detta kan vi efterlevande ta del av genom arkeologiska fynd och upptäckter av bland 

annat grottmålningar, bildliga återberättande på artefakter och tidiga skrifter. I dessa 

tidiga verk ser vi hur människor avbildade miljön och viktiga händelser i deras närhet så 

som jakt, naturfenomen och ritualer. Dokumentation och beskrivningar har också 

förekommit vid uppförandet av stora konstruktioner. Det kan vi se på väggmålningar och 

hieroglyfer i Egyptens pyramider och andra centrala konstruktioner som var fysiska 

symboler i utövandet av makt i de många civilisationer som uppkom, främst i det gamla 

Babylonien och Mesopotamien. Det var däremot i antikens Grekland som människan 

först började studera naturen systematiskt och analysera den data som hade samlats in för 

att skapa sig en förståelse för sin omgivning. En av de mest kända filosofer som utförde 

systematiska studier var Aristoteles. Han menade exempelvis att hästens sanna natur 

endast kan förstås om människor ger sig ut och studerar hästar. Efter att ha studerat många 

hästar kan en slutsats dras om gemensamma drag i utseende och karaktär för att med 

säkerhet kunna benämna ett djur att vara en häst.  

 

Det är vid den tidpunkten som människan börjar med ett aktivt praktiserande av 

naturvetenskap genom att försöka gruppera, sortera och analysera naturen runt omkring 

sig för att sedan se deras roll och hur de kan verka i naturen. Detta anses vara grunden i 
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naturvetenskapen och är det som kallas för naturvetenskapens karaktär, att studera miljön 

runt omkring sig samt att människan kan se sin egen roll verka och påverka i miljön. Det 

är det människan gör när de inventerar marinpopulation i våra hav och tittar på vad som 

kan påverka en ökning eller minskning i antal arter eller population hos arter. Det gör 

människan även när den skapar och förhandlar klimatavtal, konsumerar, bygger eller rör 

sig i naturen. Allt som människan gör påverkar naturen på något sätt i något led. Detta 

gör att naturvetenskapen idag är lika mycket ett samhällsämne som det är ett rent 

naturorienterat ämne. Naturvetenskapens karaktär behöver därför lyftas och synliggöras 

i undervisningen av naturvetenskap då den genomsyrar all mänsklig aktivitet på planeten 

(Areskoug, et al., 2016). 

 

Naturvetenskapens karaktär och naturvetenskapsundervisningens karaktär 

Nature of science (NOS) är ett område inom naturvetenskapen där forskare arbetar med 

ämnets kärnfrågor. Det är ett begrepp som är omdiskuterat och svårt att definiera med få 

ord, men det vanligaste sättet att definiera NOS är att det är ett begrepp som innefattar 

den kulturella kopplingen mellan naturvetenskapen och människan. Definitionen 

framhåller i grova drag att naturvetenskapen är en produkt av människan, och kan kort 

översättas till naturvetenskapens karaktär (Sjöberg, 2010). Nature of school science 

(NOSS) innebär naturvetenskapsundervisningens karaktär vilket är forskningsfält där 

forskare arbetar med hur undervisning av naturvetenskap bedrivs, lärande om naturen och 

lärande om naturvetenskapens karaktär utifrån ett pedagogiskt syfte. NOSS är ofta 

aktivitetsorienterat och det krävs en viss organisation och struktur då undervisningen ofta 

sker i ett klassrum. När pedagogerna arbetar med NOS i undervisningen kommer de inte 

ifrån den struktur och organisatoriska aspekten i NOSS (Lundin & Gunnarsson, 2010). 

Metodens autenticitet vid lärandet av NOS behöver läraren ta hänsyn till för att på bästa 

sätt visa på olika aspekter i en vetenskaplig arbetsprocess. Hansson, Leden och Pendrill 

(2014) tar upp att det är viktigt med en förståelse för vad naturvetenskap är och att det 

finns många olika sätt att se på naturvetenskap.  

 

Enligt Hansson, Leden och Pendrill (2014) är naturvetenskap empirigrundad där 

kunskapen grundas i observationer av världen omkring oss, men den ser olika ut beroende 

på vad som undersöks och följer inte alltid en viss metod. Hansson, Leden och Pendrill 
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(2014) lyfter fram Sjöbergs (2010) tankar kring att naturvetenskapen är öppen för ny 

forskning som förändrar tidigare resultat, trots tidigare forskning som till stor del har en 

stabil och kontinuerlig grund. Han anser att elever behöver få en inblick i forskarsamhället 

och forskaren som individ genom aktiviteter, men även genom det skrivna och talade 

språket i undervisningen. Då får eleverna förståelse för hur forskaren arbetar på fältet men 

även vad som händer med resultatet av forskarens fältstudier och observationer. En 

vetenskaplig arbetsprocess kan innebära exempelvis observationer, fältarbete och 

systematiska undersökningar, som leder till slutsatser utifrån studier. Lederman och 

Lederman (2016) lyfter fram den generella uppfattningen bland lärare om 

naturvetenskapens karaktär, att det är ett utomstående område i naturvetenskap. De menar 

att denna syn på NOS behöver vidgas och ses som ett verktyg och hjälpmedel för eleverna 

i undervisningen. Deras erfarenheter visar på att elever glömmer rena faktakunskaper 

över tid mer än kunskaper kopplat till processer och samband som befästs bättre hos 

eleverna.  

 

Elever och naturvetenskap 

En orsak till att Hansson, Leden och Pendrill (2014) anser eleverna ska undervisas i 

naturvetenskapens karaktär, är att eleverna ska få de verktyg som behövs för att kunna bli 

bra samhällsmedborgare. För att kunna vara en bra samhällsmedborgare anser hon att 

eleverna ska kunna tolka olika rapporter i media, förstå att forskning kan förändras och 

varför viss forskning har en högre trovärdighet än annan forskning. Forskning har visat 

att undervisning om naturvetenskapens karaktär kan öka elevers intresse men även 

förståelse för modeller och begrepp. Det uppmanar eleverna till att ifrågasätta och kritiskt 

granska den fakta och forskning de möter i olika forum (Andrèe, 2007; Lundin & 

Gunnarsson, 2010; Sjöberg, 2010). Detta är en grundläggande del i pedagogens 

huvuduppgift och är även syftet med den undervisning som sker i skolan (Skolverket, 

2017). 

 

Redfors, Helldèn, och Lindahl (2005) lyfter fram resultat från studien "The science and 

Scientists study" (SAS). Studien visar på att elevens kunskapsnivå inom naturvetenskap, 

hänger ihop med elevernas intresse för naturvetenskap. Resultaten pekar även på hur 

elever från framstående länder finner naturvetenskap svårt och ointressant jämfört med 
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eleverna från utvecklingsländerna som anser att kunskap i naturvetenskap är en viktig 

aspekt i samhällsutvecklingen. Då naturvetenskapen ses som ett ämnesområde som leder 

till utveckling och är direkt anpassningsbart till samhället främjar intresset och 

motivationen hos eleverna. Generellt är elever positiva till naturvetenskap och speciellt 

utvecklingen inom dagens teknik som har möjliggjort skapandet av välfärdssamhället och 

är en del av lösningen på dagens miljöproblem.  

 

Trots en positiv attityd till naturvetenskap, anser de däremot inte att naturvetenskap och 

teknik är intressant i skolan. De framhåller att elever har en negativ bild av skolans 

utformning av det naturvetenskapliga och det tekniska ämnet. Ämnena upplevs som 

förlegade och ryckta ur sitt sammanhang för eleverna i skolan. Redfors, Helldèn, och 

Lindahl (2005) tar även upp att enligt Osborne, Simon, och Collins (2017) har upplevelser 

från tidiga åren av naturvetenskap, en påverkan på barnens intresse i framtiden. Enligt 

forskningen får barnen ett långvarigt positivt förhållningssätt till naturvetenskap, om de 

upplever en glädje och positivt möte med naturvetenskapen i tidig ålder. Ett 

internationellt projekt med huvuduppdrag att samla och analysera information kring 

elevers attityd och motivation kring de naturorienterande ämnena är the ROSE project. 

Projektet har 40 verksamma länder och fungerar som ett kompletterande mätinstrument 

till större kartläggningsstudier, så som PISA. Det är oklart exakt när projektet startade 

men den tidigaste publikationen som ligger tillgänglig på hemsidan är från år 2012. The 

ROSE-project inriktar sig på elevers möjlighet till personliga upplevelser kring 

naturvetenskap och teknik, samt intresset och motivationen att lära sig detta i olika 

kontexter. De mäter även elevernas uppfattning kring naturorienterande ämnen i skolan 

men också deras syn på forskarsamhället och naturvetenskaplig forskning i allmänhet.  

 

En studie av Eichinger (1997) visar på vikten av lärarens kunskap och engagemang, olika 

arbetsmetoder och diskussioner. Studien visar också att en annan viktig del var 

interaktionen med läraren, där interaktionen var extra viktig för att kunna skapa 

motivation hos de elever som inte har ett positiv förhållningssätt till naturvetenskap. Detta 

innebär att trots avsaknad av intresse för naturvetenskap kan elever med hjälp av 

pedagogens kunskap och engagemang bli motiverad till att bli aktiv i sitt lärande. Genom 

att planera för interaktion mellan lärare och elev, varierade arbetsmetoder och 

diskussioner ger eleverna större utrymme till att delta med sina styrkor samt utveckla 
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deras svagheter. Pedagogen kan frångå att starkt fokusera på individen för att istället lägga 

fokus på kollektivet, om pedagogen saknar tillräckliga medel och resurser för en 

individanpassad undervisning. En viktig aspekt i elevens lärande är att det finns möjlighet 

och tillåtelse att delta på olika sätt. De hävdar att alla elever inte behöver kunna allting 

alltid, utan att eleverna kan delta utifrån deras styrkor och därmed stärka deras svagheter 

i kollektivet. Varje elevs kunskaper är en del i konstruerandet av ett större gemensamt 

lärande (Lundin & Gunnarsson, 2010; Sjöberg, 2010) 

 

Sammanfattning 

Tidigare antaganden om att naturvetenskapen är för en begränsad grupp i samhället har 

resulterat i en växande osäkerhet hos pedagoger. Trots att naturvetenskapens syfte är att 

informera och utbilda människan till att göra medvetna val när hon verkar i naturen och 

samhället. Naturvetenskapen idag anses vara lika mycket ett samhällsämne som ett ämne 

för forskning, vilket även kan benämnas som naturvetenskapens karaktär. Denna aspekt 

behövs synliggöras i undervisning av naturvetenskap samt hur den skiljer sig från den 

naturvetenskap som det undervisas om i skolan. Den naturvetenskapsundervisning som 

bedrivs är ett lärande om naturvetenskapens karaktär, vad det är och vad det innebär. 

Genom denna undervisning får eleverna verktyg för att bli samhällsmedborgare samtidigt 

som det visar sig öka motivationen och intresset för ämnet. Belägg för att sådan 

undervisning kan vi se i beskrivningen av de naturorienterande ämnenas syfte i 

Läroplanen. 
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Läroplanen 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tre olika perspektiv utifrån Lundin och 

Gunnarsson (2010), Sjöberg (2010) och Andrèe (2007). Deras tankar om begreppet 

”läroplan” skiljer sig åt och benämns som den officiella, den dolda och den levda 

läroplanen. 

Den officiella läroplanen 

Andrèe (2007) benämner det aktuella styrdokumentet med begreppet "den officiella 

läroplanen" för att förtydliga att det är den läroplan som är statligt framtagen och offentlig 

för Sveriges skolor. Enligt Läroplanen är det rektorns ansvar att undervisningen ska 

samordnas, så att eleverna kan uppfatta helheten i olika kunskapsområden i skolan. 

Därefter är det pedagogens ansvar att eleven utvecklar tilltro till den egna förmågan inom 

skolans ämnen. Det är också pedagogens ansvar att eleven kan lära, utforska och lösa 

problem på ett självständigt och kreativt sätt. Gemensamt för naturvetenskapens ämnen 

upp till årskurs 3 är att de ska bidra till elevens nyfikenhet och utforskandet av sin 

omvärld. Eleven ska också få möjlighet att ställa frågor och göra enkla systematiska 

undersökningar för att få insikt i det naturvetenskapliga arbetssättet (Skolverket, 2017). 

I beskrivningen av de naturvetenskapliga ämnenas syfte i läroplanen görs det tydligt att 

pedagogen ska synliggöra naturvetenskapens roll i vårt samhälle och vår kultur 

(Skolverket, 2017). I linje med läroplanen framhåller Sjöberg (2010) naturvetenskapens 

koppling till samhället och den kultur som omger människan och att vi inte kan förstå 

omvärlden utan att ha ett förhållande till naturvetenskap. Det vill säga att pedagogen 

tillsammans med eleverna behöver skapa en gemensam definition av forskaren som 

individ i klassrummet. Detta kommer enligt Sjöberg (2010) hjälpa eleverna att få en 

tydligare bild av ämnet och hur det arbetas med i samhället, vilket kan väcka intresse för 

forskare och naturvetenskap hos eleverna.  

 

Beskrivningen av undervisningens innehåll och syfte enligt Läroplanen (Skolverket, 

2017) är att utvecklingen av varje individ är en stor del av pedagogens uppdrag med 

undervisningen. Eleverna behöver få inblick i hur de kan arbetar med naturvetenskapen 

ur ett forskarperspektiv, genom att arbeta med observationer och enklare fältarbete. 

Vikten av att utgå från samhället då undervisningen samtidigt utgår från eleverna och 

deras vardag tydliggörs och gör att elevernas tankar och erfarenheter utgör grunden i 
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ämnet, till skillnad från om de naturvetenskapliga begreppen används som central 

utgångspunkt i undervisningen, då elevernas lärande blir alltför beroende av pedagogens 

ämneskunskaper. När undervisningen utgår från elevernas tankar och erfarenheter är det 

viktigt att pedagogen på ett medvetet sätt lär och hjälper sina elever att översätta idéer 

och tankar från ett vardagligt språk till ett naturvetenskapligt språk (Lundin & 

Gunnarsson, 2010; Sjöberg, 2010). 

 

Undervisningen behöver byggas på aktiva val av ämnesinnehåll, för att kunna skapa 

relevant undervisning för våra elever. Sjöberg (2010) betonar att vi behöver ge utrymme 

till att arbeta med de modeller och processer som finns specifikt inom naturvetenskapen, 

utöver de aktiva grundläggande naturvetenskapliga kunskaperna. För att skapa sig 

förståelse för ämnet utifrån ny kunskap och egna erfarenheter behöver eleverna få arbeta 

med vardagliga faktorer i ett vetenskapligt perspektiv för att kunna möta vardagliga 

föreställningar om vetenskapliga fenomen. För att kunna ta sig an fenomenet ur ett 

vardagligt och ett vetenskapligt perspektiv behöver eleven få fråga, diskutera och 

argumentera för att fylla eventuella luckor i förståelsen och dessa luckor måste pedagogen 

vara beredd att möta och villig att hjälpa till att fylla. Hur pedagogerna tar sig an dessa 

och när de gör det kan bli avgörande för elevens fortsatta intresse och framgång inom 

ämnet (Lundin & Gunnarsson, 2010). 

 

Precis som i andra ämnen i skolan behöver eleverna arbeta med praktiska material och 

autentiska situationer i undervisningen för att stärka förståelsen för ämnets olika delar. 

Genom att eleverna får möta ämnet med sina sinnen och konkreta uppgifter blir ämnet 

inkluderande och intressant. Detta kan utföras genom observationer av växter och djur 

men också genom enkla fältstudier där eleverna är fysiskt nära det som ska studeras eller 

undersökas. Det är också viktigt att eleverna får utveckla sina kunskaper i samtal och 

diskussioner tillsammans med sina kamrater och våga ifrågasätta den fakta de möter. 

Elever behöver få arbeta med naturvetenskapliga fenomen som de känner igen från sin 

hemmiljö och från samhället. De behöver också få syn på naturvetenskapliga fenomen ur 

ett större perspektiv, så som samhällsdebatter där naturvetenskapen och vetenskapliga 

argument står i fokus (Lundin & Gunnarsson, 2010). 
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Det har gjorts internationella studier för att uppmana till mer jämlika och jämställda 

styrdokument. En av de större studier som har gjorts i detta ämne är "The SAS study". 

Det är en kvantitativ studie som innefattade 30 forskare från 21 länder som utförde och 

sammanställde informationen från enkäter gjorda av elever i årskurs 7 från olika kulturer 

och etniciteter. Målet med studien var att öppna upp för en diskussion om att skapa bättre 

styrdokument för de naturorienterande ämnena som tog hänsyn till kultur, genus och 

mångfald. Målet var också att öppna för en diskussion om hur viktigt det är att alla oavsett 

kön och kultur, får tillgång till naturvetenskaplig undervisning utifrån ett meningsfullt 

och relevant styrdokument. 

Den dolda läroplanen 

Andrèe (2007) lyfter fram den dolda läroplanen vilken syftar till där skolans värdegrund 

och sociala bitar arbetas med och utvecklas. Det är i den dolda läroplanen som hon hävdar 

att eleverna lär sig att utveckla strategier och lär sig hantera bedömning från läraren. 

Dessa sociala egenskaper kring klassen och undervisningens struktur kan ibland vara 

viktigare än själva ämneskunskaperna. En del av allmänbildningen innebär att skolan ska 

bidra till att eleverna utvecklas till självständiga, reflekterande och kritiska individer i ett 

demokratiskt samhälle. Detta visas oftast inte i naturvetenskapliga ämnen trots att 

naturvetenskapen kan bidra till dessa övergripande mål. Pedagoger behöver integrera den 

värdegrund och den sociala aspekten i skolans vardag bättre med läroplanen som officiellt 

styrdokument (Sjöberg, 2010; Andrèe, 2007). 

 

Vår uppfattning är att den dolda läroplanen är det lärare arbetar med som bland annat 

rastvärd, under de pedagogiska måltiderna och egentligen all tid som pedagoger och 

elever spenderar tillsammans utanför klassrummet. Andrèe (2007) uttrycker att detta 

påverkar den levda läroplanen då eleverna utvecklar sina sociala förmågor samt hur de 

ska förhålla sig till gruppen och andra människor i sin omgivning.  

Den levda läroplanen 

Andrèe (2007) anser att pedagogen utifrån sina skyldigheter mot eleverna måste se på hur 

det faktiska arbetet ser ut i klassrummet och hur det arbetet behöver se ut för att gynna 

eleverna. Det vill säga hur den levda läroplanen i klassrummet ser ut samt hur den 

påverkar arbetet i och med gruppen. Hon framhåller att den dolda läroplanen kan ses som 
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ett hinder i planeringen av den naturvetenskapliga undervisningen, trots att den kan vara 

mer effektiv än den officiella läroplanen. Genom att ta hänsyn till den enskilda individens 

behov och intresse kan ibland kräva ett övervägande av pedagogen att ta ett steg bort från 

den officiella läroplanen. Hon hävdar att sociala och demokratiska aspekter i lärandet kan 

ses som ett hinder för pedagogens planering i undervisningen av naturvetenskap. Detta 

jämfört med om pedagogen skulle planera naturvetenskaps undervisning utifrån den 

officiella läroplanen med kunskapsmål och centralt innehåll.  

 

Detta övervägande där pedagogen tar ett steg bort från den officiella läroplanen framstår 

för oss som en förhastad tanke, då läroplanen (Skolverket, 2017) lyfter att det är 

pedagogens ansvar att ge eleven möjlighet till ett lärande som är relevant för eleven och 

som tar hänsyn till elevens behov. Det som pedagogen möjligtvis tar ett steg ifrån är det 

centrala innehåll som presenteras i läroplanen, detta centrala innehåll kan pedagogen välja 

att förhålla sig till som nedslag i viktiga moment i ämnet istället för krav. Den aktuella 

officiella läroplanen (Skolverket, 2017) erbjuder en mer utförlig beskrivning av vad som 

förväntas av värdegrundsarbete samt vilka förmågor som undervisningen är menad att 

utveckla, än tidigare versioner. Trots detta finns det fortfarande ett stort utrymme för 

tolkning i det centrala innehållet och kunskapskraven. Varje pedagog i sin planering gör 

en tolkning av det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. Dessa 

tolkningar kan skilja från pedagog till pedagog och kan bidra till missuppfattningar om 

vad som förväntas ingå i undervisningen men också vad undervisningen förväntas leda 

till. Läroplanen kan tolkas olika av olika pedagoger beroende på utbildning och 

personliga erfarenheter.  

 

Sammanfattning 

Det är enligt den officiella läroplanen (Skolverket, 2017) rektorns ansvar att undervisning 

samordnas och pedagogens ansvar att elever lär sig samt vad de lär sig. De 

naturorienterande ämnena i skolan ska bidra till elevens nyfikenhet och utforskande av 

sin omvärld. I denna undervisning behöver eleverna få inblick i hur forskaren arbetar, 

detta synliggörs genom exempelvis observationer och enklare fältarbete. Pedagogen 

behöver då göra aktiva val av ämnesinnehåll samt arbeta med modeller och processer som 

finns specifikt inom naturvetenskap. I likhet med arbetet i andra ämnen behöver eleven 
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få möta kunskap i vardagliga situationer och kontexter för enklare utgå från tidigare 

erfarenhet i skapandet av ny kunskap. Det är sedan upp till pedagogen att möta elevernas 

erfarenheter och kunskaper på bästa sätt för att öka elevernas motivation och intresse för 

ämnet. Det är pedagogens ansvar att den levda läroplanen appliceras i klassrummet så 

arbetet blir gynnsamt för eleverna. Detta kan uppnås genom praktiskt och konkret 

material samt autentiska lärande situationer. Det är även viktigt att i den dolda läroplanen 

låta elever möta varandras erfarenheter och kunskaper genom samtal och diskussioner. 

På så sätt hjälper de varandra vidare i sin förståelse samt tränar sociala förmågor och att 

samspela med andra elever. 

Undervisning av naturvetenskap 

I kommande avsnitt presenterar vi vikten av pedagogens roll i klassrummet och vilka 

förutsättningar det finns för pedagogen att skapa en intressant och trygg undervisning. I 

avsnittet redogörs aktiva val i planeringen av undervisningen och även vikten av 

naturvetenskapens karaktär i undervisningen tydliggörs. 

Pedagogens roll i undervisningen 

Lundin och Gunnarsson (2010) skriver att pedagoger som själva är osäkra och ställer 

frågor kring ämnet är ofta obekväma med att möta frågor från eleverna som inte har ett 

givet svar. Det är frågor av typen varför ska eleverna lära sig naturvetenskap? Hur 

strukturerar jag undervisningen? Vad är naturvetenskap?  Att som pedagog vara ansvarig 

för elevernas kunskapsutveckling och känna rädsla för att inte kunna bidra till denna 

utveckling, gör att det ständigt uppstår hinder i undervisningen och i förståelsen för 

eleverna (Sjöberg, 2010). Varje fråga pedagogen ställer sig kring utförande eller innehåll 

i ämnet är en didaktisk fråga som behandlas i arbetet kring undervisningen. Pedagogen 

behöver ha en ämnesdidaktik, pedagogik och insikt i ämnets praktik för att bedriva en 

god undervisning. Utöver detta behöver pedagogen ha eleverna och deras behov i åtanke 

samt deras förutsättningar, bakgrund och kultur för att erbjuda eleverna relevanta 

lärandesituationer. Pedagogerna måste våga lära tillsammans med barnen, våga att inte 

kunna allt, våga reflektera över sin pedagogiska grundsyn och reflektera över sin roll i 

undervisningen och hur det kan påverka eleverna både positivt och negativt. (Lundin & 

Gunnarsson, 2010) 
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I de yrkesetiska principer som finns för lärare lyfts det att pedagogen i sin yrkesutövning 

binder sig till ett ansvar för att elever lär och vad eleverna lär. I yrkesutövningen har 

pedagogen även ansvar för att utveckla sin kompetens och följa den yrkesmässiga och 

vetenskapliga utvecklingen som sker inom yrkesområdet. Genom att utveckla sin 

kompetens ska pedagogen kunna utveckla sitt arbete utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. I svenska skolan ska undervisningen ske på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Detta är för att undervisningen i skolan ska hålla den innehållsmässiga kvalitet 

som efterfrågas i skolans styrdokument. Både beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund är viktiga aspekter i pedagogens yrkesutövning och för elevernas lärande. Då 

forskning är föränderligt behöver läraren uppdatera sina kunskaper genom 

vidareutbildning eller komplettera sin kompetens för att verkligen kunna ge eleverna 

undervisning på vetenskaplig grund (Lärarförbundet, 2016).  

Ämnesteoretisk osäkerhet 

En bidragande faktor till den osäkerhet som råder kring naturvetenskap är att pedagoger 

uppmanas nu till att frångå traditionella arbetssätt i naturvetenskapsundervisningen vilket 

gör att det ställer mer krav på lärarens ämnesteori. Denna rädsla göra att pedagoger söker 

enkla bildliga förklaringar till naturvetenskapliga fenomen, för att underlätta för sig själva 

och elevernas förståelse. Rädslan för följdfrågor från eleverna och för att göra mer 

utforskande inslag i undervisningen gör att naturvetenskapen i skolan blir ytlig, 

ointressant och förvirrande. Okunskap förmedlar en osäkerhet. Han lyfter också att på 

arbetsplatsen är det lätt att okunskapen görs till en dygd då pedagogernas okunskap öppet 

diskuteras och pedagogen kan även dolt förmedla sin osäkerhet och rädsla för ämnet till 

sina elever (Sjöberg, 2010). Vi upplever utifrån debatter och litteratur att pedagogen 

uppmanas till att utveckla sin kompetens och undervisning kring digitala verktyg och 

hjälpmedel. Den digitala kompetensen blir allt viktigare och mer synligt i skolans 

styrdokument samt att samhällets efterfrågan av digitala kunskaper och färdigheter ökar. 

Med programmering som eget ämne redan hösten 2018 kan vi se som ett gensvar på denna 

efterfrågan. Forskning och yrkesutövande idag använder sig till stor del av digitala 

verktyg och digitala instrument i sitt arbete vilket gör att den digitala kompetensen 

behöver bli en självklar del i utbildningssystemet. 
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Lundin och Gunnarsson (2010) anser att pedagogen behöver ha reflekterat vad lärande 

och pedagogisk verksamhet innebär, då det är två stora delar i lärarens huvuduppgift. I 

skolan bör lärandeprocessen vara en central del i undervisningen i förhållande till 

resultaten. Om pedagogen har en god ämnesdidaktik kan det öka handlingsfriheten kring 

undervisningen. En god ämnesdidaktik hjälper även pedagogen att göra medvetna val av 

ämnesinnehåll och metoder för att möjliggöra lärande för eleverna (Lundin & 

Gunnarsson, 2010; Sjöberg, 2010). Rollnick (2011) hävdar att lärare inte behöver ha 

djupa ämneskunskaper för att undervisa om ämnet utan ämneskunskaperna utvecklas med 

ämnet. Det grundar hon i sin forskning som visar att när lärare lär sig och tillägnar sig ett 

ämne som ska undervisas är processen djupare och skiljer sig från när personen lär sig 

rena faktakunskaper. Läraren väver samman ämnesstoff i sin planering av ett nytt område 

med sina egna idéer, om hur det ska presenteras och arbetas med i undervisningen. Hon 

menar att i sin undervisning använder pedagogen sin kunskap om eleverna, kunskap om 

ämnesinnehåll, kunskap om undervisningskontexten och allmän pedagogisk kunskap. 

Genom att se vilka av dessa domäner som är aktiva hos läraren kan det hjälpa andra lärare 

att utveckla sina domäner i undervisningen. Detta tolkar vi som två sidor av samma mynt 

då forskningen på ena sidan betonar ämnesteorin utifrån rädsla och osäkerhet där 

pedagogen bör gå till sig själv och göra en form av pedagogisk rannsakning för att finna 

trygghet för ämnet och ämnesinnehållet. Rollnick (2011) lyfter däremot fram den andra 

sidan, där känslan om bristande ämnesteori ur ett utvecklingsperspektiv visar på vilka 

möjligheterna är, med den kunskap som pedagogen har oavsett ämneskunskapernas djup 

eller bredd. 

 

Den gemensamma punkten är pedagogens medvetenhet kring vad pedagogen undervisar, 

hur pedagogen undervisar, varför pedagogen har valt ämnesområdet och till vem läraren 

undervisar. Rollnick (2011) hävdar att detta beror på vilka kunskapsdomäner som är 

aktiva hos pedagogen medan Sjöberg (2010) samt Lundin och Gunnarsson (2010) 

hänvisar till vikten av att pedagogen har god ämnesdidaktik. Detta kan uppfattas som två 

beskrivningar av samma sak när det egentligen syftar till två olika aspekter. Där den ena 

aspekten är att ha tillit till den egna förmågan och den egna kunskapen medan den andra 

aspekten handlar om eventuell kompetensutveckling.   
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Modeller i undervisningen 

Ofta används en laboration istället för en modell, för att förtydliga naturvetenskapliga 

händelser och reaktioner för elever. Andrèe (2007) framhåller att lärandesituationer i 

naturvetenskap lätt hamnar i ett "görande" och att aktivitetens mål saknas eller har inte 

någon direkt koppling till undervisningens innehåll. Detta "görande" blir ofta i form av 

en laboration vilken är menad att resultera i ett konkret svar. Detta menar Andrèe (2007) 

ger eleverna en uppfattning av att allt som görs inom naturvetenskapen ger ett konkret 

svar. Sjöberg (2010) anser att ibland används ordet experiment vid laborationer som leder 

till ett konkret resultat. I vardagligt språk är innebörden för ordet experiment ett skapande 

som inte har ett förutsägbart slut, att personen som utför experimentet testar sig fram utan 

att veta vad som kommer att hända. Ett experiment i den bemärkelsen är sällsynt i skolan 

menar Sjöberg (2010). Vilket grundar sig i att det skulle vara svårt att skapa ett lärande 

och pedagogisk aktivitet utifrån ett oförutsägbart experiment. Hansson, Leden och 

Pendrill (2014) framhåller ett sätt att skapa en undervisning av naturvetenskapens 

karaktär. Pedagogen kan skapa undersökningar och laborationer där eleverna kan få 

skilda resultat, för att sedan genom diskussioner gå vidare och diskutera hur objektiv och 

föränderlig naturvetenskapen är. Genom att uppmärksamma eleverna på olika aspekter i 

det praktiska momentets genomförande och säkerhet kan det ge en tydligare bild av hur 

forskningsmetoder utvecklas.   

 

Sjöberg (2010) konstaterar att användandet av modeller är vanligt förekommande i den 

naturvetenskapliga undervisningen och att användandet av modeller ställer krav på 

pedagogen. Han riktar sig till de pedagoger som vill använda sig av modeller i 

undervisningen och framhåller att det måste vara ett medvetet och genomtänkt val av 

modell. Han hävdar att valet av modell måste ha eleverna i åtanke och hur modellen kan 

bidra till en ökad förståelse för ämnet, men också i vilka aspekter modellen brister i 

förklaringen till det fenomen som den är menad att åskådliggöra. Sjöberg (2010) hävdar 

att modeller är en viktig del i undervisningen och att det är ett medel för att hjälpa vår 

tanke vidare och för att göra det okända till något känt som eleverna kan relatera till. 

Modeller utgör en viktig del i undervisningen då det underlättar för eleverna att 

konstruera sin egen kunskap. Sjöberg (2010) hävdar att det inte går att överföra andras 

kunskaper och färdigheter från en person till en annan, då kunskaper och färdigheter 

måste upplevas och konstrueras för att få en mening hos individen. 
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Sammanfattning 

Rädsla som grundar sig i bristande ämneskunskaper hos pedagogen kan överföras från 

pedagog till elev och därmed utgöra ett hinder i elevens lärande. I sin yrkesutövning är 

det pedagogens ansvar att utveckla sin kompetens och följa vetenskaplig utveckling inom 

området. En kontinuerlig kompetensutveckling gör att skolan kan hålla en 

innehållsmässig kvalité som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutom 

forskning behöver undervisningen även bygga på elevens behov, förutsättningar, 

bakgrund och kultur för att undervisningen ska uppfattas som relevant av eleverna. I 

undervisningen bör fokus riktas mot processen till skillnad mot resultatet, med allt för 

stort fokus på resultatet riskerar processen bli ett ”görande”. Med fokus på processen kan 

resultatet komma att skilja sig åt mellan olika laborationer och undersökningar inom 

samma område. Då synliggörs naturvetenskapens föränderlighet samt ger eleverna en bild 

av hur forskningsmetoder utvecklas. I denna arbetsprocess och process för lärande kan 

en noga utvald modell hjälpa tanken vidare genom att synliggöra eller tydliggöra 

perspektiv av det fenomen som studeras.  
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Empirisk del 

I denna del redogör vi för vårt motiv och syfte med undersökningen samt etiska 

överväganden. Det är också här vi redovisar de resultat vi kom fram till samt för en 

resultatdiskussion som sedan landar i en slutsats. Därefter förs en metoddiskussion där vi 

resonerar kring de val vi har gjort inför undersökningen.  

Motiv och syfte för den empiriska undersökningen 

Vi vill lyfta pedagogens ämnesdidaktiska val i undervisningen av naturvetenskap för att 

se hur det påverkar pedagogens undervisning och undervisningens innehåll, utifrån 

läroplanens socialkonstruktivistiska pedagogik. Vi vill se hur undervisningen i 

naturvetenskap ser ut i grundskolans lägre åldrar och se hur pedagogerna tänker kring och 

planerar sin undervisning inom ämnet. Här vill vi även se hur pedagogen förhåller sig till 

läroplanen, hur pedagogen sedan reflekterar kring sin planering och ämnet 

naturvetenskap. Pedagoger har olika erfarenheter, kunskaper och pedagogiskt 

förhållningssätt som de anpassar på olika sätt i sitt yrkesutövande. Därför vill vi 

undersöka: 

 Hur uppfattar och använder pedagogen läroplanen i sin planering? 

 Hur uppfattar pedagogen naturvetenskap och NO-undervisning? 

 

Metod  

Vi tillfrågar pedagoger på fyra olika skolor varav tre lågstadieskolor och en 

högstadieskola, detta för att få en spridning i svaren samt synliggöra skillnader på ett mer 

tydligt sätt. I vårt urval har vi valt skolor från tre olika kommuner, två kommuner i 

Blekinge och en kommun i Skåne. Tre av de sex intervjudeltagarna i denna undersökning 

har varit handledare till oss i föregående kurser. Deltagarna kontaktas på mail där de 

informeras om innebörden av deras deltagande men får även ta del av vårt tidigare arbete, 

samt lämna förslag på lämplig tid för intervju om de har möjlighet att ställa upp. I vår 

undersökning använder vi oss av en kvalitativt inriktad undersökningsmetod i form av 

reflexiva intervjuer med oss båda närvarande där en leder intervjun och den andra 

antecknar. Vi har valt att använda oss av ljudinspelning under intervjuerna för att 

säkerställa att frågornas svar blir korrekt återgivna. Vid undersökningar där 
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intervjudeltagarnas tankar och åsikter är efterfrågade är det lämpligt att använda sig av 

ljudupptagning tillsammans med två intervjuare, där en av deltagaren intervjuar och den 

andre för anteckningar vid behov under intervjun för att säkerställa tolkningen av 

intervjudeltagarens svar (Thomsson, 2010). Ingen pilotintervju görs då vi anser att 

tidsramen inte tillåter detta för både utförande och sammanställande av undersökningen 

och arbetet i sin helhet. Thomsson (2010) uttrycker att bildupptagning kan orsaka ett 

stressmoment för intervjudeltagare och bör inte användas vid en undersökning där de 

icke-verbala så som gester, miner eller blickar inte är relevant för undersökningen. Vi vill 

genom våra intervjufrågor fånga pedagogernas tankar och funderingar kring planering av 

sin undervisning och vad det är som påverkar deras val. Våra Intervjufrågor är inspirerade 

av de rubriker som finns i den pedagogiska planeringsmatris som behandlar läroplan, 

didaktik och bedömning (se bilaga 1). Denna matris används av lärarstudenter på 

Högskolan Kristianstad vid verksamhetsförlagd utbildning, för att öva studentens 

förmåga att reflektera över sin planering av undervisning och sedan reflektera utifrån 

resultatet av genomförd undervisning. Våra intervjufrågor är även inspirerade från ett av 

skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisning, som 

behandlar läroplan, didaktik och bedömning (se bilaga 2). Bilagan finns på skolverket 

som ett diskussionsunderlag i förberedande syfte inför samtal, där pedagogerna ska 

reflektera över sin egen undervisning. 

Deltagarna i vår undersökning tilldelas intervjufrågorna (se bilaga 3) någon dag innan 

intervjun, då frågorna kräver eftertanke och resultatet gynnas inte av att undersökningen 

hanteras på ett sådant sätt som kan leda till bristfälliga svar. Intervjudeltagarna ombeds 

inte att producera korrekta svar utan ombeds att reflektera och tänka högt kring de 

områden som frågorna berör. Intervjufrågorna följs sedan upp under intervjun av 

följdfrågor för att skapa en djupare diskussion kring ämnet och fånga pedagogernas tankar 

och funderingar. Exempel på följdfrågor: Hur förhåller du dig till kunskapskraven? Hur 

använder ni er av formativ bedömning? Intervjuerna är mellan 30-40 minuter långa 

beroende på antalet följdfrågor som ställs till varje fråga samt längden på 

intervjudeltagarens resonemang kring frågan. Thomsson (2010) beskriver den reflexiva 

intervjun som en utveckling från en analytisk fråga där intervjuaren ställer mindre 

intervjufrågor för att skapa en analytisk intervju. I denna analytiska intervju bearbetas 

deltagarens svar med vidare frågor och funderingar hos den intervjuande, vilket leder till 

intervjudeltagarens djupare tankar och funderingar kring området. Samtliga intervjuer 



 

25 

 

sker i enskilda rum på respektive skola och i de fall där vi har haft två deltagare på samma 

skola får deltagarna själva bestämma om de vill intervjuas enskilt eller tillsammans med 

sin kollega. Efter intervjun ber vi deltagarna att återkomma med eventuella frågor och 

funderingar kring deras deltagande och det material de förser oss med. Vi informerar även 

om att de får möjlighet att läsa det färdiga arbetet för att säkerställa att vi återger deras 

tankar på ett korrekt sätt.  

Vid sammanställningen av intervjumaterialet har vi transkriberat varje enskild intervju 

samma dag som intervjutillfället. Denscombe (2016) belyser viktiga aspekter vid 

transkribering, där en aspekt är den mängd data som ska bearbetas. Han framhåller att 

beroende på hur stor del av rådata som är relevant för undersökningen kan 

transkriberingen vara mer eller mindre omfattande. Vi kunde inte på förhand se hur stor 

del av vår insamlade rådata som skulle komma att vara relevant i undersökningen, därför 

valde vi att transkribera intervjun i detalj. Genom att transkribera intervjuerna i detalj 

kunde vi lättare se mönster och sammanhang i resonemang och reflektioner. Detta 

material sammanställdes och sammanfattades i kortare texter för att kunna urskilja kärnan 

i resonemang och tankar hos intervjudeltagaren. De korta texterna har vi sedan kortfattat 

sammanställt i ett rutnät som kan liknas vid en tabell där de enskilda frågornas 

ordningsnummer från intervjufrågorna (Bilaga 3) finns utskrivna i tabellens vänstra spalt. 

I tabellens övre del finns deltagarna representerade horisontellt med sammanställda svar 

på intervjufrågorna lodrätt under respektive intervjudeltagare. Deltagarna benämns med 

en bokstav som symboliserar en kommun och en siffra som symboliserar deltagaren, för 

att synliggöra deltagarens svar och visa på sammanställningen av vårt resultat. Samma 

benämningar återfinns i bifogat rutnät samt i våra redovisade resultat och citat. Vi 

använder rutnätet för att se gemensamma argument och tankar mer tydligt mellan 

intervjudeltagarna kopplat till den enskilda frågan. Med andra ord använde vi oss av en 

kvalitativ dataanalys i rutnätet där deltagarnas svar delades in efter respektive fråga för 

att skapa en översikt (se bilaga 4).  

Vi har valt att under varje fråga redovisa de sammanställda resultaten tillsammans med 

citat från transkriberingarna. I transkriberingar av reflexiva intervjuer förekommer många 

utfyllnadsord och ofullständiga meningar som skrivs ut i transkriberingarna. Genom att 

formulera det skrivna talspråket till skriftspråk kan vi använda citat från 

transkriberingarna för att styrka och förtydliga våra resultat. Resultaten kopplas sedan till 
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litteratur och diskuteras under 3 huvudkategorier i löpande text. Huvudkategorierna i våra 

intervjufrågor samt i resultaten är läroplanen, didaktik och ämnesteori. Dessa 

huvudkategorier är de huvudområden som framkom under vår analys av deltagarnas svar 

på intervjufrågorna. Det var även de huvudkategorier som beskrevs i vårt referensmaterial 

till undersökningen. Vi valde att inte belysa bedömning i någon större utsträckning då vi 

ansåg att ämnesteoretiska kunskaper vägde tyngre i relation till vårt syfte med 

undersökningen. I utformningen av vår studie utgår vi främst från Thomsson (2010) men 

även Backman (2016) när det gäller relevanta källor/referenser. 

Urval 

Med vår undersökning vill vi få en övergripande bild från pedagoger som är verksamma 

i olika kommuner. Då intervjuer sker i möte med pedagogen väljer vi att utgå från 

kommuner inom en timmes resväg, för att på bästa sätt använda den tid som är avsedd 

för utförandet av undersökningen. Vi väljer att kontakta pedagoger på fyra olika skolor 

varav tre lågstadieskolor och en högstadieskola, detta för att få en spridning i svaren samt 

synliggöra skillnader på ett mer tydligt sätt. I vårt urval har vi valt skolor från tre olika 

kommuner, två kommuner i Blekinge och en kommun i Skåne. Tre av de sex 

intervjudeltagarna i denna undersökning har varit handledare till oss i föregående kurser 

och resterande tre deltagare är genom privata kontakter. Deltagarna kontaktas på mail där 

de informeras om innebörden av deras deltagande men får även ta del av vårt tidigare 

arbete, samt lämna förslag på lämplig tid för intervju om de har möjlighet att ställa upp. 

Etiska överväganden 

Gustafsson, Hemerèn och Petersson (2005) lyfter fram CUDUS-kraven som står för 

Communism, Universalism, Disinterestedness och Organized Scepticism. Kraven utgår 

från fyra principer som tillsammans utgör viktiga grundpelare i det forskningsetiska 

förhållningssättet och främst utgår från att forskningsresultat inte ska hemlighets hållas 

eller bedömas av icke-vetenskapliga skäl. Motivet till forskningen ska endast utgå från 

att skapa nya kunskaper och till sist ska forskaren ifrågasätta och granska sitt resultat och 

först redogöra för sin slutsats när det finns tillräcklig grund att stå på.  

Vi har utvecklat vårt förhållningssätt enligt CUDUS-kraven men modifierat och anpassat 

kraven till vår studie. Pedagogerna och skolorna som ställer upp i vår studie kommer 

nämnas vid fiktiva namn då studien oavsett resultat kommer att vara tillgänglig för alla. 
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Det material och data som samlats in kommer endast användas för vår undersökning, 

sedan arkiveras material och data på ett sådant vis att det förvaras skyddat från obehöriga. 

Vi kommer att redovisa och utgå från alla resultat vi får in och gör vidare undersökningar 

vid osäkerhet av svaren i studien, innan vi gör vår slutliga analys av svaren. Vi väljer 

pedagoger och skolor som inte ingår i vår personliga bekantskapskrets, för att undvika att 

icke-vetenskapliga skäl skapar en osäkerhet i våra resultat. Vi utgår från ståndpunkten att 

inte fråga efter ras, ålder, kön eller ställning i vår studie, då endast de vetenskapliga 

kriterierna tas upp och värderas i våra slutsatser. Vi utgår från att vår vetenskapliga studie 

ger oss ett hållbart resultat där vi kan bidra med ny kunskap. Slutligen granskar och 

ifrågasätter vi vår studie och ger en bedömning av studien först när vi har en tillräcklig 

grund att stå på.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas deltagarnas svar sammanfattat till varje enskild intervjufråga. 

Samtliga sex deltagare i denna studie är anonyma vilket innebär att citat och referat till 

innehåll från intervjun inte kommer att skrivas ut med deltagarens namn eller 

hemkommun. Vi använder oss av de benämningar som beskrivs i metoden för vårt 

empiriska arbete (se sid. 28). 

1. Hur resonerar du utifrån läroplanen när du väljer 

arbetsområde inom naturorienterande ämnen? 

Samtliga sex deltagare beskriver hur de i samverkan med övriga pedagoger i tillhörande 

årskurser resonerar kring kunskapskrav, syfte och centralt innehåll vid val av nytt 

arbetsområde. I detta arbete strävar samtliga 6 deltagare efter att få en progression i 

lärandet, det sker genom samverkan med pedagoger från närliggande årskurser.  

”[…]vi har ju gjort innan lokala kursplaner, alltså vi har tittat på vilket, vilka områden vi 

ska jobba med i ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan. Nu är ju inte de utifrån Lgr11, 

för de är ju gamla, men de har ju inte ändrat sig så himla mycket ändå kursplanerna. Jag 

tittar på vilken barngrupp man har, vilka elever man har, försöker hitta rätt område som 

passar”(Intervjudeltagare A2) 

 
”[…]grovplaneringen, där man kollar vad är för delar inom naturvetenskapen som vi ska 

jobba med i ettan, tvåan, eller trean, då har vi ju utgått från LGR11 och placerat ut dom 

olika delmålen […] det gör jag ju i samråd med mina kollegor.” (Intervjudeltagare B1) 

 
Vi har en grovplanering på denna skola där vi har vad vi ska gå igenom i ettan, tvåan, 

trean. […] i vår grovplanering finns redan centralt innehåll och vad som ska tas upp och 

sen så använder jag läroplanen för att titta mer på vilka förmågor vi ska ha med. […] då 

har vi suttit hela yngre laget och resonerat fram till vilka områden vi tar upp i respektive 

årskurs och så följer man det till ett ungefär” (Intervjudeltagare B2) 

 
”Då tittar jag på det centrala innehållet, vad det är som vi ska jobba med och på 

kunskapskraven, vad det är dom ska kunna, Sen försöker jag också då tänka att man jobbar 

lite tematiskt, att man får in annat och ofta när man jobbar så får man nästan alltid in 

svenskan, sen ofta bild eftersom man ofta ritar eller skapar i dom lägre stadierna” 

(Intervjudeltagare C1) 

2. Hur använder du läroplanen i din planering? 

Samtliga sex deltagare fokuserar på kunskapskrav och centralt innehåll i första hand då 

det är i dessa delar som förmågorna tydligt synliggörs. Däremot fokuserar 3 av 6 deltagare 

även på att synliggöra det presenterade syfte som finns till det enskilda ämnet i 

läroplanen. De tre deltagarna ser syftet som ett stöd när de formulerar kortsiktiga och 

långsiktiga mål med undervisningen.  
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”Vi utgår ju från centrala innehållet när vi bestämmer vad det är vi ska gå igenom och sen 

utgår vi från kunskapskraven för att se på vilket sätt vi ska gå igenom det och hur 

bedömningen ska ske.” (Intervjudeltagare A1) 

 

”[…]som syftet med hösten t ex, ja då står det att de ska lära sig […] Det står ju klart och 

tydligt i syftet och sen i centrala innehållet, ja där står det mer vad jag kan jobba mer 

konkret med. Så tolkar jag det.” (A2) 

 

”Jag går in på allt. Jag måste ju veta vilket syfte jag har och varför tar jag just det här. 

Vilka centrala mål blir det då när jag väljer det syftet och vilka koncentrerar jag mig på 

[…] att man jämför då med vad har jag gjort innan och vad koncentrerade jag mig på då. 

[…] när man gör den här planeringen till det område man har valt så måste jag ju titta på 

kunskapskraven också” (B1) 

”[…]då tittar jag nog mest på kunskapskraven, vad vi ska landa i, vad är målet och 

förmågorna? […] det centrala innehållet är ju egentligen inte lika viktigt” (B2) 

 

”[…]jag tittar på vilka förmågor dom ska utveckla, alltså de långsiktiga målen och sen så 

som jag sa innan, det centrala innehållet och kunskapskraven” (C1) 

 

”[…]nu i ettan så gör jag upp en grovplanering på vilka områden jag jobbar med i ettan, 

tvåan eller trean och då kopplar jag både det centrala innehållet och kunskapskraven och 

sen vill man ju ha in förmågorna också, DE BIG FIVE eller BIG SIX med värdegrunden 

också. Och målen i svenska så jag tittar inte bara på centrala innehållet, för centrala 

innehållet är egentligen bara en förslag på vad du ska jobba med. (Intervjudeltagare A3) 

 

 

 

 

3. Varför är det viktigt med ett konkret syfte och mål i 

undervisningen? 

Samtliga sex deltagare lägger stor vikt vid att det ska finnas ett tydligt syfte med den 

undervisning som bedrivs. Detta syfte, långsiktigt som kortsiktigt, ska vara synligt och 

tillgängligt för både pedagoger och elever för att alla ska veta målet med undervisningen. 

En av deltagarna upplevde att målet med undervisningen och kunskapskraven är nästintill 

synonymer till varandra samt att de utgör en gemensam utgångspunkt för en likvärdig 

skola, där med blev det ett stort fokus på kunskapskraven. En deltagare beskrev att en 

reflektion kring målet och synliggörande av målet leder till ett syfte.  

Ja, det är ju därför att eleverna ska kunna. Dom måste ju veta vad dom ska lära sig, och 

det kan jag tycka att vi blivit ännu tydligare med […] idag så har vi kunskapskraven, det 

här ska du kunna det här ska du känna till, vi är ju mer noga med att säga det idag (A2) 

 

”om vi ska ha en enhetlig skola i Sverige och det är ju vårt uppdrag, så måste vi ha 

gemensamma mål. Hur vägen dit ser ut det är en annan sak men det är jätteviktigt för mig 

att veta vad dom ska kunna […] att man vet på ett ungefär att det blir likvärdigt för alla 

barn, sen kan man sätta högre krav. Det finns det inget stopp på.” (B1)  
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”[…]mål är ju jätteviktigt, veta vad vi ska landa i, vart vi ska och sen då ändå tänka att 

det är det lägsta målet, vi ska gärna längre […] och sen ett syfte måste man ju ha med alla 

sina lektioner och handlingar överhuvudtaget tycker jag, för att kunna svara på varför man 

gör saker och ting” (B2)  

 

”[…]man måste veta var man är på väg och eleverna ska också veta, få reda på vad dom 

ska lära sig. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är tydlig, hur små dom än är även 

om dom går i ettan, att man talar om att nu är det detta vi ska jobba med, det här ska vi 

träna på och då ska vi kunna det.” (C1) 

 

  

4. Vilka aspekter är enligt dig viktiga för lärande i de 

naturorienterande ämnena? 

De aspekter som deltagarna ansåg vara viktiga för lärande i naturorienterande ämnen var: 

 Variation och konkret material 

 Tillgänglighet 

 Fokus på elevens lärande 

 Progression i kunskap och förståelse 

 Arbetssätt och arbetsprocess 

Samtliga sex deltagare lyfte även språket och samtalets betydelse i NO-undervisningen. 

De anser att språket är en centralpunkt i alla ämnen som pedagoger inte kan undgå att 

arbeta med. Särskilt i de naturorienterande ämnena där eleverna möter stora mängder 

fakta och begrepp som eleven enligt kunskapskraven ska kunna redogöra för. 

 

”Tycker det är väldigt viktigt att man varierar för att nå alla eleverna. […] En del elever 

har väldigt svårt med visualiseringen medans andra inte tycker det är så svårt.” (A1) 

 

”[…]dom ska ju kunna förklara, beskriva, å då är det ju en massa diskussioner […] att 

dra slutsatser, jaa, varför äter björnen en massa för den…[…] man vill att dom ska få 

igång tänket, att tänka, dra slutsatser och kunna förklara det. Det är det som är det viktiga 

i NO och SO, att man kan se ett samband.” (A2) 

 

”[…]hela tiden att bygga upp språket också från det vardagsnära till det mer abstrakta, 

dom måste få använda det i flera olika sammanhang, dom måste få höra det, prata, skriva, 

så man får försöka jobba mer tillsammans så alla får prata på alla lektioner t.ex. Så de får 

öva sig att använda dom” (A3). 

 

”För att dom ska lära sig naturvetenskap, så brukar jag säga till dom att ni är ju faktiskt 

forskare […] den undersökande delen är jätteviktig och dom tycker det är roligt, 

spännande, […] just det här att få vara lite forskare […] det är utvecklande” (B1) 

 

”[…]att man jobbar vetenskapligt […] upplevelser baserat […] få uppleva med sinnena” 

(B2) 
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”ett undersökande arbetssätt, ställa hypoteser, dra slutsatser, upptäcka naturen, 

experimentera, som NTA” (C1) 

 

5. Finns det fler förmågor och kunskaper än de som nämns i 

läroplanen som du tycker är viktiga att få med i 

bedömningen? 

Samtliga sex deltagare upplever de förmågor som presenteras i läroplanen som fullt 

tillräckliga. En av deltagarna upplever att de naturorienterande ämnena lätt integreras i 

andra ämnesområden och därmed ges fler förmågor att förhålla sig till. En deltagare 

efterfrågar miljöperspektiv och nyfikenhet som förmågor som ska ingå i bedömningen, 

trots att det vore svårt att bedöma. 

”Jag tycker dom är fullt tillräckliga dom förmågorna som är där.” (A2) 

”Du ska ju inte bedöma någonting utan det som står i läroplanen. […] läser man dom 

första eller andra kapitlet så står där också … Dom övergripande målen för hela skolan 

[…] det är i det första kapitlet som han BIG FIVE mannen […] har plockat fram 

förmågorna som vi ska jobba med som sedan genomsyrar dom olika ämnena.” (A3) 

 

”Det står ju inte nyfikenhet t.ex. som vi pratade om tidigare men det är ju en grund. […] 

är jag nyfiken då tar jag reda på. Vågar jag göra fel så lär jag mig.” (B1) 

 

”[…]naturvetenskapen flyter ihop med andra ämnen också, så det är klart att då blir det 

ju andra förmågor och kunskaper med” (B2) 

 

”[…]hållbar utveckling, tänker jag som finns med bland förmågorna men som inte är med 

i kunskapskraven” (C1) 

 

6. Skiljer sig bedömning i naturorienterande ämnen från 

bedömning i andra ämnen? 

Samtliga sex deltagare upplever att en formativ bedömning känns mer naturlig och 

självklar i de naturorienterande ämnena, men att bedömningen inte skiljer sig i övrigt. I 

den formativa bedömningen använder sig samtliga deltagare av matriser av olika slag för 

att dels synliggöra lärandet men även arbetsområdets syfte och mål. Matriserna används 

i självskattning, kamratbedömning, synliggöra progression i lärandet samt synliggöra 

förmågorna i förhållande till behandlat innehåll.  

”[…]egentligen är det ju själva arbetssättet som man bedömer kanske mer i 

naturvetenskapliga sammanhang” (B1) 

 

”[…]jag försöker ju fokusera på processen, och inte det slutgiltiga resultatet det är ju 

arbetsgången som är viktig och att det är ju vägen dit som är viktigare än vad vi egentligen 

kommer fram till i slutet. […] vi har matriser där man deltar med hjälp av vuxen kanske, 
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man deltar själv, man deltar aktivt, och man deltar … tänker steg, stegra det och så 

försöker man tänka framåt hela tiden […] behöver man väldigt mycket vuxenstöd, så är 

nästa mål att…” (B2) 

 

”[…]ja, i naturvetenskap när man läser i kunskapskraven så är det mycket som handlar 

om att dom ska berätta, ska beskriva, ska diskutera, och dom ska samtala, så det är det 

muntliga det handlar om här. […] Lite knepigare, för då får man hitta former för hur man 

gör den bedömningen […] kanske jobba mer med EPA […] för ska man göra en bedömning 

så ska man verkligen bedöma det dom kan, inte om de vågar säga något eller inte.” (C1) 

 

7. Vad är naturvetenskap för dig? 

Deltagarnas definition av naturvetenskap var följande: 

 Att visa intresse för omvärlden och skapa sammanhang  

 Allt som lever samt visa på samspelet mellan människan och samhället 

 Förklarar hur allt fungerar 

 Det är experiment och vetenskap om kroppen, djur och natur 

 Vetenskap och experiment om rymden, sakers ursprung och uppkomst 

 

”Intresset för omvärlden och att man vill förstår hur saker och ting fungerar, […] Det är 

lite den här experimentella delen som finns, att man testar och så kommer man inte riktigt 

fram till det man ville och så fick man testa på något annat sätt och så hela tiden, ändra 

om lite.” (A1) 

 

”NO är ju läran om samspelet i naturen, så fördjupar vi oss på förklaringar i kemin och 

fysiken och det är ju vad vi människor har hittat på en massa saker” (A3) 

 

”[…]att ta reda på hur omvärlden fungerar, det som finns runt omkring mig” (B1) 

 

”[…]det är ju läran om naturen och experiment, vetenskap” (B2) 

 

8. Vilka möjligheter och utmaningar upplever du finns i ämnet 

naturvetenskap? 

Möjligheterna beskriver samtliga sex deltagare som oändliga med rätt förutsättningar och 

material. När det kommer till utmaningar uttrycker 3 av 6 deltagare brist på fortbildning 

och bristande ekonomiska medel till relevant läromedel och material. Resterande tre 

deltagare upplever inte de aspekterna i samma grad, då 2 av de 3 resterande är verksamma 

i en kommun som satsar på NTA lådor. Dessa tematiska lådor kommer med tillhörande 

material i form av tillhörande utbildning till varje lådas specifika tema men även 

laborativt material till samt eventuella biotiska material som behövs. Den sista deltagaren 
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som inte upplever utmaningarna så stora har en ingenjörsutbildning i grunden med 

påbyggd pedagogisk utbildning. Deltagaren upplever sig ha djupare insikt och större 

medvetenhet i de pedagogiska val som görs i de naturorienterande ämnena, tack vare 

ingenjörsutbildningen. 

”[…]det finns inte mycket NO-fortbildning […] Om jag ska vara riktigt ärlig så, 

möjligheterna är kanske inte så stora rent material mässigt, det är ju inte så, vi har inte så 

mycket material, i NO. […] När vi flyttade upp hit hade vi ju som prioritering att ha en NO 

sal kombinerad med bild t.ex. men i alla fall där vi hade kunnat ösa, och hälla med vatten 

[…] ibland skulle man vilja kanske ha gruppexperiment, ha lite mindre grupper. Men det 

har vi ju inte alltid, det hade också varit en bättre förutsättning” (A2) 

 

”[…]det finns jättemycket möjligheter, det är ju bara fantasin egentligen där som sätter 

gränser, man har ju de här laborationerna och naturen, man får jobba praktiskt på ett helt 

annat sätt, än man gör i flera andra ämnen” (B2) 

 

”[…]bristande utrustning eller brist på det här att få tag på relevanta modeller eller 

relevanta verktyg kan det vara ibland, där har vi god hjälp av NTA lådorna för det kände 

man nog mer innan och vi har ju ingen kemisal här t.ex. […] så där är ju lite begränsat” 

(B2) 

 

”[…]möjligheterna är många beroende på vilka förutsättningar vi har på skolan, om det 

finns saker att använda när jag ska göra mina experiment eller jag ska visa någonting.” 

(B1) 

 

”[…]utmaningen är väl att det inte finns ett sätt som lär alla barn, så jag kan inte göra 

likadant utan jag måste göra på olika sätt, för ena gången förstår kalle och nästa gång 

förstår Lisa. […] och så måste jag vara rättvis så att alla förstår och alla är med. Att dom 

lär sig olika sätt, och till slut kanske dom kan vara med på fler.” (B1) 

 

”[…]det kanske finns faktaböcker som kan läsa dig till det men det är experiment, det 

materialet kanske inte finns. Utan då handlar det om att vi måste ta det som finns i 

vardagen, och de är ju inget fel i det men det är ju inte alltid det finns” (A3) 

 

”[…]när eleverna arbetar och undersöker kan det lätt bli rörigt, man behöver ha tydliga 

regler och mål, när man jobbar med det. […] Det är utmaningen tycker jag […] men ibland 

blir det ju begränsat för att man är för stor grupp kanske eller man inte är tillräckligt 

många vuxna. Man kanske inte har tillräckligt med material, som man hade behövt men 

nu kan jag säga, att med NTA-lådorna underlättar det väldigt mycket. För där finns ju allt 

man behöver till det” (C1) 

 

9. Vilka aspekter behöver du ta särskild hänsyn till i din årskurs? 

Deltagarna ansåg att de behövde ta hänsyn till följande aspekter i sin årskurs: 

 Ålder och mognad 

 Känslor, konflikter och intressen 

 Språkliga kunskaper 

 Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

 Elevers erfarenheter 
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 Lärandesituationerna är aktiva och konkreta 

 

”[…]det är ju språk och ålder, mognad, det är ju det.”(A2) 

 

”[…]det är nog det viktigaste att kolla var är dom mognadsmässigt och språkligt […] för 

sen, vilken årskurs, det är ju egentligen bara en sortering som vi har gjort i skolan.” 

(A3) 

 

”[…]dom är inte fullfjädrade skrivare för hand eftersom vi har undervisat att dom ska 

skriva på dator med ASL metoden […] hjälpa dom och kanske skriva deras svar, hjälpa 

dom att få ner det dom faktiskt egentligen kan” (B1) 

 

”[…]att lägga undervisningen på en lagom nivå så att man kanske genomför lekplatsfysik 

och såna här saker, men man går ju inte in på kanske lagar och termer, Newtons lagar 

[…] utgå från deras erfarenheter, men man ska inte heller vara främmande från att nämna 

dom här lite krångliga begreppen och krångliga namnen, för man sår ett frö och många 

är intresserade [...] försöka använda begreppen och orden i rätt sammanhang så barnen 

förstå” (B2) 

  

10. Vad hade du velat uppmana fler pedagoger att tänka på vid 

planering av undervisning i de naturorienterande ämnena? 

På denna fråga svarade 3 av 6 deltagare att de vill uppmana till ett ökat engagemang hos 

pedagogen då visat engagemang överförs till eleverna. En av dessa tre deltagare 

uppmanade även till att synliggöra samband och sammanhang mellan olika ämnen för att 

hjälpa eleven att skapa sig en helhetsuppfattning om begrepp och fenomen, samt utveckla 

sin förmåga att se på saker ur olika perspektiv. Resterande tre deltagare vill uppmana 

pedagoger till bättre samverkan mellan varandra genom att delge material, tankar och 

erfarenheter men även nya uppslag om läromedel. En av dessa tre deltagare vill även 

uppmana till mer språkutvecklande undervisning där pedagogen mer aktivt och medvetet 

arbetar med det talade och skrivna språket.  

”[…]jag upplever att det är många MA/NO lärare som inte förstår hur viktigt språket är, 

i dom ämnena. Att det är viktigt att man lär sig läsa, förstå, texter och hur dom är 

uppbyggda, hur man skriver faktatexter […] lära sig hur dom ska lägga upp 

undervisningen för att se den språkliga aspekten, hur kan man ändra sin undervisning, å 

inte tro att vi som svensklärare tar det på andra timmar utan det är en del av min 

undervisning som matte no lärare. ” (A3) 

 
”[…]språket är oerhört viktigt.”(A2) 

 

”[…]att man hjälper varandra, man behöver inte uppfinna hjulet hela tiden, har jag gjort 

något bra dela med mig […] och att synliggöra språket i alla ämnen […] vad är ett 

vardagsspråk och vad är ett ämnesspråk och vad är viktiga ämnen eller vilka ord är viktiga 

i den här delen som vi undervisar i just nu.  (B1) 
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”[…]jag rekommendera ju NTA lådorna om man inte har det i kommunen, ja, för det har 

ju inte alla kommuner vad jag vet. Men också att man går den utbildningen, som hör till.” 

(C1) 

 

”Öka engagemanget hos eleverna och tänka […] koppla ihop grejer tror jag, för jag tror 

att eleverna har svårt att se, speciellt de svagare eleverna. Man pratar i ett ämne om en 

sak så även om man skulle prata om samma sak i ett annat ämne, sen så kan de inte riktigt 

koppla ihop det […] det blir olika saker tycker eleverna” (Intervjudeltagare A1) 

 

”[…]att man pratar om ämnet innan man visar på film, att man kan visa från många olika 

källor, stannar upp lite och fyller på kunskapsbankerna efter hand, att använda barnen 

som källor från början, för när man startar kan dom ju massa från början […] att man 

verkligen fångar upp innan men också just det här att jobba vetenskapligt […] följer det 

naturvetenskapliga arbetssättet och det är ju mer för att det här kommer dom ju att möta 

längre fram så att dom redan nu har det med sig” (B2) 

 

”Tips av varandra och samla material” (B2) 

 

 

11. Finns det något inom ämnet som du känner att du hade 

behövt mer insikt i eller kunskap om? 

Det deltagarna upplever att de behöver mer insikt och kunskap i är: 

 Stöd i att hitta lämpliga appar samt digitala läromedel och digitala verktyg 

 Ämnesteori och uppdatera faktakunskaper 

 Kritiskt granska läromedel 

 Språkutvecklande kompetens 

 Att hitta tillgänglig fortbildning och material  

 Stöd i att variera undervisningen samt hitta relevanta modeller och metoder 

 
”[…]är vi inte kritiska till våra läromedel, för vi har inte den faktakunskapen och 

ämneskunskapen på ett djupare plan. Vissa barn behöver kanske en större utmaning och 

där känner jag mig lite begränsad. […] vi har ju barn med föräldrar som kan ha en djupare 

kunskap som inte vi har och vi kan ju stå och förklara fel.” (A3) 

 

”Ja det finns, digitala verktyg, t.ex. hur man kan använda de i undervisningen, det hade 

jag velat lärt mig mer om, olika modeller som man kanske skulle kunna använda, vad det 

finns för tillgängligt material som är bra, alltså rekommendationer. Vi har ju hittat nått 

som vi tycker är bra men finns det annat som, som man skulle kunna använda?” (C1) 

 

”[…]det är ju alltid faktakunskapen som man känner att nä det hade man velat ha mer 

kunskap om, man har ju alltid något område som så där som man behöver mer kunskaper 

om, […] vi har ändå en del tycker jag. Vi har ju NO boken, den tycker jag är ganska så 

bra, sen NTA lådorna och sen en samlad bank här på skolan kan man ju säga, […] Vi får 

gå NTA utbildningarna. (B2) 

 

Kommenterad [A1]: I resultatdelen saknas fortfarande 

exempel på vad informanterna sagt/hur de uttryckt sig. 

Konkreta exempel! 
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Diskussion 
Detta avsnitt diskuterar vi de resultat som framkom ur den empiriska undersökningen 

som vi har sammanställt under tre huvudkategorier. Kategorierna är sammanställda 

utifrån vilka områden som intervjufrågorna behandlar. 

Läroplan 

Under denna kategori diskuterar utifrån vår litteratur de svar som vi fått från våra 

intervjudeltagare som berör hur deltagarna resonerar och använder läroplanens innehåll i 

sin planering av NO-undervisningen.  

Tankar kring läroplanen och hur den används 

Vid val av arbetsområde i NO- undervisningen lyfter 4 av 6 deltagare en stor samverkan 

i arbetslag och mellan de olika årskurserna. Detta för att få en progression i lärandet och 

för att de kunskapskrav samt det centrala innehåll som presenteras i läroplanen 

(Skolverket, 2017) ska behandlas. Övriga deltagare planerar och fördelar arbetsområden 

efter en lokal gemensam kursplan som inte utgår från den aktuella läroplanen (Skolverket, 

2017). I denna lokala gemensamma kursplan ligger fokus på att välja område som är 

relevant och anpassningsbart för de befintliga barngrupperna. Enligt termer och begrepp 

av Andrée (2007) har den gruppen som utgår från barngruppen sin utgångspunkt i den 

levda läroplanen och bemöter ämnesinnehållet ur ett värdegrundsperspektiv. Den andra 

gruppen bedömer att valet av ämnesområde ur den officiella läroplanen kan göras med 

större inriktning på de kunskapskrav och förmågor som efterfrågas i NO- undervisningen.  

Deltagarna anser att det finns stort fokus på kunskapskraven samt framhåller vikten av 

att pedagogen är medveten om kunskapskravens innehåll vid bedömning samt 

formulering av långsiktiga och kortsiktiga mål. Deltagarna hänvisar även till det centrala 

innehållet samt vikten av att planera utifrån de förmågor som efterfrågas i läroplanen. Det 

centrala innehållet beskriver deltagarna som kontrollpunkter och som ett komplement till 

kunskapskraven för att säkerställa att undervisningen har behandlat de delar som 

presenteras i de olika ämnesområdena. Samtliga deltagare upplever att de förmågor som 

presenteras i läroplanen som fullt tillräckliga men enstaka deltagare efterlyser förmågor 

så som förmågan att utforska samt miljöperspektiv. Med insikten att dessa förmågor är 

svåra att bedöma anser deltagarna att förmågan att utforska och vara nyfiken är begrepp 
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som frekvent förekommer i diskussioner om lärande i de yngre årskurserna och att det är 

viktiga aspekter som gärna får ha större vikt i bedömningen. Majoriteten av deltagarna 

lyfter begreppet ”The big five” och dess fokus i planering och bedömning. Begreppet 

syftar till de fem stora förmågorna: analysförmåga, kommunikativförmåga, 

metakognitivförmåga, procedurförmåga och begreppsförmåga som belyses i läroplanens 

olika ämnesinnehåll. Dessa förmågor beskriver deltagarna vara i fokus för planering samt 

genomförande av undervisning trots att merparten av förmågorna främst belyses i 

matematik. Dessa förmågor hade tydligare kunnat visa på naturvetenskapens karaktär i 

läroplanen, vilket deltagarna arbetar efter trots att de är ovetande om att det är ett eget 

forskningsfält inom naturvetenskap. Lederman och Lederman (2016) anser att synen på 

naturvetenskapens karaktär behöver vidgas och ses som ett hjälpmedel för eleverna i 

tillägnandet av naturorienterande ämnen. Genom att synliggöra detta forskningsfält 

genom mer finansierad forskning och erbjuda fortbildning för pedagoger inom området 

kan naturvetenskapens karaktär bli ett medvetet val bland verksamma pedagoger i alla 

årskurser. 

Deltagarna anser att det finns stora möjligheter i NO-undervisningen till att integreras 

med andra ämnen så som svenska och samhällskunskap vid arbete med texter, källkritik 

och samhällsperspektiv.  Deltagarnas fokus kring de olika förmågor som presenteras i 

läroplanen samt möjligheten att integrera NO ämnena med andra ämnen stärks av 

Aureskoug (2016) beskrivning av naturvetenskapens syfte. Han framhåller att 

naturvetenskapens syfte är att utbilda individer till att vara en deltagare i samhället och 

aktuella samhällsdebatter, där individen kan göra medvetna val med baserat på kunskap 

om dess verksamhet påverkar naturen. Hansson, Leden och Pendrill (2014) och Sjöberg 

(2010) hänvisar till faktorer som är viktiga för utveckling av NO-undervisningen så som 

en undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men även att föra 

vetenskapliga undersökningar med vetenskapliga arbetssätt. Detta visar även på hur 

synen kring den traditionella NO-undervisningen börjar vidgas och ger eleverna 

förståelse för naturvetenskaplig forsknings föränderlighet samt inblick i forskarsamhället.  
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Didaktik 

Under denna rubrik diskuterar vi de svar från våra intervjudeltagare som behandlar 

didaktik och didaktiska val som pedagogen gör i sin planering och undervisning samt 

diskuterar svaren utifrån vår litteratur.  

Vad, hur och varför 

Ett konkret syfte och mål anser deltagarna är viktigt för både pedagogen och eleven för 

att kunna arbeta tillsammans samt för att få en progression i lärandet. En av deltagarna 

hävdar att pedagogen reflekterar kring målet och kontinuerligt arbetar med synliggörande 

av målen leder till ett syfte. Deltagaren lägger även tyngd vid hur viktig processen och 

arbetssättet är för lärandet tillsammans med målet och syftet. Dessa mål och syften hittar 

deltagarna oftast i det centrala innehållet och i kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 

2017) och en deltagare uttrycker sig specifikt om hur viktiga kunskapskraven är, då det 

är ett gemensamt mål för Sveriges skolor och bidrar till att skapa en likvärdig skola.  

Variation, tillgänglighet och autentiska lärandesituationer är något samtliga deltagare 

lägger stor vikt vid, likväl som samtalets betydelse för lärandet och lärandet tillåts att vara 

en process i alla ämnen. En viktig aspekt som också lyfts är att fokus finns på förståelse, 

lärandet och eleven, för utan dessa aspekter finns det inget mål eller syfte. En aspekt som 

samtliga sex deltagarna berör är att ha tillgång till relevant läromedel för den undervisning 

som ska bedrivas. Genom att ha relevant läromedel att tillgå ökar kvalitén på 

undervisningen och ger eleven bättre förutsättningar i sitt lärande. Lundin och 

Gunnarsson (2010) anser att relevant läromedel och varierad undervisning är grunden för 

att eleverna ska kunna skapa förståelse för naturvetenskapens karaktär.  

Hansson, Leden och Pendrill (2014) hävdar att undervisning i naturvetenskapens karaktär 

utgör en del av syftet med den undervisning som sker i skolan då eleverna får ökad 

förståelse för modeller och begrepp. De anser även att det uppmanar eleverna att 

ifrågasätta och kritiskt granska den fakta de möter i skolans olika forum. Elevers ålder 

och mognad är något deltagarna anser är viktigt att ta hänsyn till oavsett ålder, detta för 

att eleverna ska vara mottagliga för den undervisning som bedrivs. De anser även att det 

är viktigt att pedagogen förhåller sig till eleverna och det som motivera och intresserar 

dom. Men även att pedagogen anpassar efter elevernas kunskapsnivå och vilka förmågor 

eleverna behöver träna på för att komma vidare i sitt lärande. Majoriteten av deltagarna 
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tycker att det känns mer naturligt att arbeta med formativ bedömning i naturorienterande 

ämnena eftersom att lärandeprocessen och arbetsprocessen är mer tydlig. Något som 

också visar sig mer tydligt i de naturorienterandeämnena är att processen är viktigare än 

resultatet. Den formativa bedömningen gör en del av deltagarna vanligtvis med matriser 

och progressionsmål medan andra använder sig mer av ”VÖL scheman”. Men över lag 

känner deltagarna att bedömning i NO är mer komplext då det är många faktorer som 

påverkar vilka val pedagogen behöver göra kring bedömning och material.  

Ämnesteori 

Under denna rubrik diskuteras deltagarnas svar som behandlar pedagogens syn på ämnet 

naturvetenskap samt hur skolan kan reflektera kring och utveckla NO-undervisningen. 

Dessa svar diskuteras utifrån vår sammanställda litteratur.   

Samverkan och utbildning 

Naturvetenskap är enligt deltagarna ett ämne som undersöker och beskriver hur allt 

fungerar och skapar sammanhang mellan människan, natur och samhälle. Men 

naturvetenskap är även som ett ämne som visar hur allt levande ser ut och hur det passar 

in i samspelet med hjälp av kemi, fysik och biologi. Dessa resonemang sammanfaller med 

hur Areskoug (2016) beskriver naturvetenskapens syfte och hävdar att med kunskap om 

de olika faktorer och perspektiv som redovisas ovan gör att individer gör aktiva och 

medvetna val i sin tillvaro. Deltagarna upplever att den största utmaningen med NO-

undervisningen är att hitta relevant läromedel och hitta pedagogiskt stöd i form av 

fortbildning och kompetenshöjande aktiviteter så som läslyftet i svenska. De anser att i 

arbetet med att utveckla NO-undervisningen är bra samverkan pedagoger emellan samt 

mellan pedagoger och rektorer. Majoriteten av deltagarna upplever att de 

naturorienterande ämnena inte är prioriterade tillräckligt av rektorer, kommuner och 

utbildningssamordnare. Möjligheterna beskriver deltagarna som oändliga med relevant 

utbildning och material tillgängligt. Pedagogen i sin tur använder NTA som ett verktyg 

för att arbeta utifrån läroplanen (2017), där ett vetenskapligt arbetssätt med undersökande 

och frågebaserad undervisning i fokus. Deltagarna använde även ett tryckt läromedel, NO 

1-3 som utgår från läroplanen (2017) i sin planering av undervisningen och används som 

ett komplement till NTA-lådorna. De deltagare som har ett bra läromedel som stödjs av 

läroplanen (2017) och en fortgående utbildning inom NTA-lådorna som stöd i sin 
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naturvetenskapsundervisning, upplever en större trygghet i sin yrkesutövning och 

planering av undervisning.  

Alla deltagarna ansåg sig sakna kunskap om digitala läromedel och digitala verktyg, de 

känner att de inte vet vad som finns tillgängligt på marknaden och ännu mindre om vad 

de ska använda det till. Trots att digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna 

som sammanställdes av Europaparlamentet (2006) är det fortfarande många verksamma 

pedagoger som inte anser sig ha den digitala kompetens som efterfrågas. Detta beror dels 

på den höga utvecklingstakt inom den digitala tekniken som har varit bara under 2000-

talet (Skolverket, 2017). Det gör att eventuella revideringar av läroplanen som bygger på 

att pedagogen har stor digital kompetens skapar oro och osäkerhet, exempelvis när 

programmering blir en del av den svenska läroplanen redan nästa år. Många av våra 

deltagare eftersöker även fler tips och idéer på hur de kan planera en mer varierade 

undervisning samt hjälp med att hitta lämpligt digitalt material eller lämpligt tryckt 

material. Genom att planera för interaktion mellan lärare och elev, varierade 

arbetsmetoder och diskussioner ger det eleverna större utrymme att bidra med sina styrkor 

och utveckla deras svagheter (Eichinger, 1997). Ett fåtal av deltagarna kände att just inom 

de naturorienterande ämnena behöver de fortbildning i ren naturkunskap. Detta eftersom 

de inte känner att de har intresset och ingen gedigen naturvetenskaplig utbildning att luta 

sig mot när de blir osäkra, vilket bara skapar större osäkerhet om ämnet. Bland deltagarna 

fanns även behovet av fortbildning i språkutvecklande arbete då en större grupp av 

skolans elever hade behövt pedagoger med stor kunskap inom detta. I en studie lyfter 

Eichinger (1997) fram hur viktig lärarens kunskap och engagemang är för interaktionen 

mellan elev och lärare, vilket också uppmanar eleverna till att bli mer aktiva i sitt lärande. 

Han hävdar även att pedagogen kan frångå att starkt fokusera på individen för att istället 

lägga sitt fokus på kollektivet, om pedagogen saknar resurser och tillräckliga medel för 

en individanpassad undervisning. På grund av lärarbrist och växande klasser är detta 

något som pedagoger redan tillämpar men behöver nu mer stöd med resurser, läromedel 

och utbildning då antalet barn med behov av individanpassad undervisning ökar. En av 

deltagarna upplever just detta i sin klass där majoriteten av eleverna behöver mer 

språkutvecklande undervisning men även ha möjligheten att kunna individanpassa 

undervisningen. 
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Deltagarna betonar vikten av ett språkutvecklande arbete som sträcker sig bortom ämnet 

svenska och genom det språkliga arbetet hjälpa elever att se samband mellan olika 

ämnesområden som ytterligare förtydligas med praktiska moment och övningar. De anser 

även att genom att ta vara på elevernas egna erfarenheter blir undervisningen mer 

intressant för eleverna då de själva får bidra till undervisningens innehåll. Två av 

deltagarna trycker särskilt på att eleverna behöver få träna på det vetenskapliga 

arbetssättet och ta vara på nyfikenheten och viljan att utforska sin omgivning. De upplever 

att trots det tar många försök så är det att träna på och det främjar elevernas förståelse för 

ämnet, faktakunskaperna och deras intresse. NO-undervisningen handlar även om att 

pedagogen hittar relevanta ämnesområden och material som eleverna kan arbeta med. 

Några av deltagarna upplever att pedagoger gärna delar med sig av material och idéer i 

sitt kollegial medan andra känner att det är svagare samarbete mellan de ansvariga 

pedagogerna.   

 

Slutsats  

Undersökningen visade att deltagarna fokuserade till stor del på förmågorna, centralt 

innehåll och kunskapskrav vid utformande av långsiktiga och kortsiktiga mål. Göran 

Svanelid (2011) universitetslektor inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet 

samlade de fem förmågorna analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv 

förmåga, förmågan att hantera information och begreppslig förmåga under ett 

samlingsnamn ”The big 5”. Han hävdar att de fem förmågorna är de som är viktigast och 

är rangordnade utifrån de långsiktiga målen i kunskapskraven, men hänvisar även till att 

det finns fler ämnesspecifika förmågor inom olika ämnesområden. Förmågorna i 

läroplanen samt ”The big 5” utgör en stor del av den undervisning som deltagarna 

bedriver, förmågor som 5 av 6 deltagare finner fullt tillräckliga. Genom att integrera 

ämnen med varandra och därmed utöka antalet förmågor som ingår i undervisningen 

bidrar det till att merparten av deltagarna anser att det inte finns någon avsaknad av 

förmågor. Integrering av ämnen är något som 1 av 6 deltagare uppmanar andra pedagoger 

till att göra mer ofta. Därför att deltagaren i fråga belyser vikten av att tydliggöra 

sambanden mellan olika ämnen så eleven utvecklar ett helhetsperspektiv samt förmågan 

att se saker ur olika perspektiv. Denna efterfrågan om samband kan vi även se i 3 av 6 

deltagares önskan om bättre samverkan i skolan samt 2 av 6 deltagares uppmaning om 
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större engagemang hos pedagoger.  Deltagarna anser att det finns stora möjligheter för att 

integrera naturvetenskap med andra ämnen då de anser att naturvetenskap inte är ett 

isolerat ämnesområde, utan berör även samhällsfenomen. I frågan om hur deltagarna 

uppfattar naturvetenskap kan vi dra slutsatsen att de aspekter som de uppmanar andra 

pedagoger att utveckla och tänka mer på i undervisningen speglar delvis deltagarnas egen 

uppfattning om naturvetenskap. Deltagaren som efterfrågade större samband uppfattade 

naturvetenskap som ett ämnesområde där man visar intresse för omvärlden och hur allt 

hänger ihop. Medan 2 av de 3 deltagare som uppmanade till större samverkan i skolan 

uppfattar naturvetenskapen som ett ämnesområde som undersöker samspelet mellan 

människa och samhälle. Resterande deltagare upplever naturvetenskap som ett 

ämnesområde där det utförs experiment och undersöker människokroppen, djur och 

natur. De uppfattar även naturvetenskap som ett ämnesområde med stark 

vetenskapskultur som även behandlar frågor om rymden samt sakers ursprung och 

uppkomst. 

Vår undersökning visar på att utgångspunkterna för de deltagande pedagogerna skiljer sig 

åt beroende på hur kommunerna och skolorna prioriterar ämnet. Skolans uppdrag är att 

tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla oavsett var de befinner sig, men när 

utgångspunkten för pedagogerna skiljer sig åt påverkas också förutsättningarna för en 

hållbar undervisning. Detta gör att pedagogerna kan känna att det krävs mer än vad de 

kan tillgodose med sina egna förutsättningar utan stöd från skolan. Vår undersökning 

visade att tre av sex deltagare ansåg att de naturorienterande ämnena har blivit tydligare 

för pedagogerna med den nya läroplanen 2011, trots detta är efterfrågan på fortbildning 

och stöd fortfarande stor. Vårt resultat visar hur viktigt det är att skolor och kommuner 

har en tydlig struktur utifrån läroplanen samt att stöd inom de naturorienterande ämnena 

värdesätts och finns tillgängligt för pedagogerna. Denna brist kan göra att pedagoger 

söker läromedel med en lärarhandledning som är tydligt kopplad till läroplanen med syftet 

att täcka allt. Ett läromedel som 3 av 6 deltagare ansåg hade ökat deras säkerhet inom de 

naturorienterande ämnena var NTA. NTA är en förkortning för ”Naturvetenskap och 

teknik för alla” med grundfilosofin att arbeta utifrån eleverna och deras frågor. För varje 

arbetsområde finns en låda med material och anvisningar för undersökningar, 

laborationer och experiment som bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt (NTA 

skolutveckling, 2017). Innan pedagogen kan beställa och använda materialet är det 

obligatoriskt att varje pedagog som ska använda materialet går en utbildning för varje 
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ämnesområde som lådorna behandlar. Detta upplever våra 3 deltagare som arbetar med 

NTA har gjort dem mer säkra i sin yrkesutövning. 

Vi har i forskningsöversikten kommit fram till att det sällan beskrivs hur de konkreta 

lärandesituationerna ser ut i de naturorienterande ämnena, med undantag för laborationer. 

Vår undersökning visade på att de konkreta lärandesituationer som görs inte 

uppmärksammas, möjligtvis av den anledningen att förväntningarna och kvalitén på 

konkreta lärandesituationer förändras i takt med läroplanen (Skolverket, 2017). Med 

läroplanen kan vi även se att förmågorna har allt större betydelse i undervisningen samt 

den digitala kompetensen. Den digitala kompetensen ute i verksamheten visar sig inte ha 

följt utvecklingen av dess betydelse i styrdokumenten, vilket gör att vi har ett 

styrdokument med en skola som inte är relevant för det styrdokumentet.  

Utifrån detta arbete kan vidare forskning med fördel föras kring digital kompetens och 

digitala läromedel. Ytterligare ett förslag är en längre studie som visar på tillgänglig 

fortbildning i naturorienterande ämnen som är relevant och utvecklar undervisningen i 

ämnet för verksamma pedagoger.  
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Metoddiskussion 

Vi valde att utgå från en kvalitativ undersökning med reflexiva intervjuer där 

ljudinspelning ingick för att fånga pedagogernas tankar och reflektioner inom ämnet 

naturvetenskap. Reflexiva intervjuer används här med den innebörden att intervjuns 

frågor utformas kring undersökningens syfte och frågeställningar. Vidare utvecklas 

frågorna under pågående intervju för att tillsammans med intervjudeltagarna skapa en 

reflexiv undersökning där vår kunskap, förståelse och intresse för ämnet bidrar till mer 

djupare frågor. Därmed ger intervjun ett bredare svar som vi sedan tolkar och reflektera 

över med utgångspunkt i våra och intervju deltagarnas bakgrund, tidigare upplevelser och 

den litteratur vi hänvisar till i vår undersökning. Genom att vi har bearbetat vårt material 

kan vi redovisa tydliga resultat som sedan kan vara en utgångspunkt för diskussion. Vårt 

val av bearbetning och analys gör att de svar vi fått har försett oss med djupare förståelse 

av hur deltagarna uppfattar deras verklighet i yrket. Utifrån denna förståelse och tydliga 

resultat kan vi föra en diskussion som utvecklar resultaten baserat på insamlade data och 

litteratur. Thomsson (2010) påpekar att varje undersökning sker genom ett aktivt val där 

intervjuaren väljer om den vill acceptera eller reflektera. De som väljer reflektera kan 

aldrig acceptera, då en reflexiv syn innebär att inget är självklart utan får sin betydelse i 

det sammanhang som finns. Olika tankar och funderingar möts och skapar kunskap 

tillsammans och reflexiva undersökningar innebär att den empiriska delen endast står för 

en del i redovisningen av svar och resultat av undersökningen, det krävs en tolkning innan 

slutsatser och resultat kan dras. 

 

Undersökningens tillförlitlighet beror på om undersökningen kan utföras upprepade 

gånger vid olika tillfällen och då ge samma resultat. Vår undersökning fokuseras på 

pedagogernas tankar och funderingar kring planeringen i naturvetenskap och då kan inte 

tillförlitligheten för undersökningen utgå från kriterierna ovan.  Pedagogernas tankar och 

funderingar resulterar i olika svar och resultat, beroende på pedagogernas bakgrund, 

intresse och erfarenheter.  Presentationen av intervjufrågorna och våra reflexiva svar och 

frågor kan också ha påverkat undersökningens tillförlitlighet. Vi har därför försökt sprida 

vår urvalsgrupp över olika kommuner och årskurser för att försöka närma oss ett 

genomsnittligt resultat och för att föra oss närmare ett slutgiltigt resultat så långt vi 

kan.  Vi mäter undersökningens tillförlitlighet istället i användbart material som skapas 
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utifrån de reflexiva intervjufrågorna och därmed ger svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Resultatet är föränderligt, men sant i den situation som den ingick i.  

 

Undersökningens validitet mäter vi i hur undersökningens frågeställningar besvaras och 

om syftet med undersökningen uppnås. Detta sker genom reflexiva intervjun där 

pedagogens tankar och funderingar fångas in och vi säkerställer sedan att inga frågor 

missas eller förbises genom följdfrågor. Vi transkriberar inspelningsmaterialet som sedan 

tolkas och analyseras tillsammans för att sedan redovisas i vår undersökning. 

Transkriberingen sker för att säkerställa att vi förstått och tolkat deltagarnas svar och 

funderingar kring våra frågor och på så sätt uppnås vårt syfte med undersökningen. 

Thomsson (2010) anser att tolkningar, trots svårigheter att få helt valida kan vara giltiga 

i situationen, om det finns argument som stödjer att undersökningens syfte uppnåtts och 

där frågeställningarna besvarats genom noggrant utförda tolkningar.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar när det gäller att använda sig av kända 

intervjudeltagare och i vår undersökning förekommer tre intervjudeltagare som är kända 

genom tidigare verksamhetsförlagda utbildningsplaceringar. Vi gjorde ett noggrant 

övervägande när vi beslutade oss för att kontakta deltagarna där fördelarna och 

nackdelarna diskuterades. Thomsson (2011) anser att så länge beroendefrågan och 

vänskapsfrågan är utredd så kan kända deltagare användas, vilket innebär att det inte 

utifrån en beroendeställning eller vänskap finns ett outtalat krav på att ställa upp. Då kan 

kända deltagare vara en fördel eftersom det finns en svårighet med att hitta lämpliga och 

villiga deltagare. 
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Bilagor 

Pedagogisk planeringsmatris 

Ange arbetsområde Studentens kritiska granskning efter 

genomförd aktivitet/undervisning. 

Motivera och argumentera med hjälp av 

litteratur genom att tolka vad 

författaren/författarna har uttryckt. 

Handledarens 

reflektioner  

Ange syfte/centralt innehåll med utgångspunkt i 

läroplan och kursplan.  

 

  

Förtydliga och konkretisera till ett 

utvärderingsbart mål, dvs. formulera målet så 

att eleverna förstår vilka kunskaper/förmågor 

som ska utvecklas och bedömas. 

 

  

Beskriv vald strategi – Hur lägger du upp 

undervisningen – didaktiska redskap och 

utgångspunkter? Ange även teoretisk 

utgångspunkt. Hur ser den fysiska miljön ut? 

 

  

Hur dokumenterar och bedömer du elevers 

kunskapsutveckling? 

 

  

Använd din dokumentation för att utvärdera din 

undervisning. 
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Dina nyvunna insikter – Utgå ifrån både din handledares reflektioner och din egen kritiska granskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Högskolan, u.d.) 
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Bilaga 2  

 

Studiedag om Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 

Frågor och funderingar inför diskussionerna 

1 Ja, i hög utsträckning 

2 I någon utsträckning 

3 I låg utsträckning 

4 Nej, inte alls 

  1 2 3 4 

1 Känner du dig väl förtrogen med hur undervisningen kan 

planeras utifrån läroplanens olika delar så att eleverna ges 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot de 

nationella målen? 

    

2 Har du väl fungerande former för att elevernas infl ytande 

över undervisningen, vad gäller arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll, ska kunna öka med 

stigande ålder och mognad? 

    

3 Finns det bra forum för dig på skolan för samverkan och 

kunskapsutbyte med andra lärare? 

    

4 Kan du i genomförandet av undervisningen skapa goda 

förutsättningar för varje elevs lärande? 

    

5 Har du goda möjligheter att kunna anpassa genomförandet 

av undervisningen efter nya förutsättningar och behov? 

    

6 Har du utvecklat bra former för att kunna göra en allsidig 

bedömning av elevernas kunskaper? 
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7 Finns det goda förutsättningar på skolan för en likvärdig 

bedömning och betygsättning? 

    

8 Ger uppföljningen av undervisningen ett bra underlag att 

utgå ifrån för att utveckla din undervisning? 

    

9 Finns det en tydlig koppling mellan den uppföljning av 

undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet? 

    

10 Har du effektiva och ändamålsenliga former för att 

dokumentera elevernas kunskapsutveckling? 

    

11 Har du effektiva och ändamålsenliga former för att 

dokumentera dina planeringar? 

    

 

12 Vad har du störst behov av att få samtala om med dina kollegor när det gäller 

planering och genomförande av undervisning samt bedömning och betygssättning, 

uppföljning och dokumentation? 

13 Vilka frågor och funderingar har du kring de nya allmänna råden om planering och 

genomförande av undervisningen? 

 

(Skolverket, u.d.) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Hur resonerar du utifrån läroplanen när du väljer arbetsområde inom 

naturvetenskap? 

2. Hur använder du läroplanen i din planering? 

3. Varför är det viktigt med ett konkret syfte och mål i undervisningen? 

4. Vilka aspekter är enligt dig viktiga för lärande i naturvetenskap? 

5. Finns det fler förmågor och kunskaper än de som nämns i läroplanen som du 

tycker är viktiga att få med i bedömningen? 

6. Skiljer sig bedömning i naturvetenskap från bedömning i andra ämnen? 

7. Vad är naturvetenskap för dig? 

8. Vilka möjligheter och utmaningar upplever du finns i ämnet naturvetenskap? 

9. Vilka aspekter behöver du ta särskild hänsyn till i din årskurs? 

10. I ämnet naturvetenskap vad hade du uppmanat andra lärare att tänka mer på i sin 

planering? 

11. Finns det något inom ämnet som du känner att du hade behövt mer insikt i eller 

kunskap om? 
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Bilaga 4 

Deltagare 

       

Frågor 

A1 A2 och A3 B1 B2 C1 

1 

 

 Gemensam 
grovplanering för 
årskurs och termin. 

  

 Planerad efter 
progression. 

  

 Finner ej stöd för det 
på ett tydligt sätt i 
läroplanen 

 Gemensam lokal 
kursplan som är äldre 
och inte utgår från Lgr 
11, men det har inte 
ändrats så mycket. 

  

 Delar upp ämnen efter 
årskurs. 

  

 Planerar efter 
barngrupp och hittar 
stöd i läromedel (PULS 
och NO 1-3) 

 Grovplanering som 
utgår från lgr 11 med 
bestämt område för 
årskurserna. 

  

 Delmålen placeras ut 
tillsammans med 
arbetslaget. 

  

 NTA-lådor används, där 
instruktioner/ tips finns 
för området men 
pedagogen har en 
frihet att planera och 
göra på sitt sätt. 

 Grovplanering åk 1-3, 
vad som ska behandlas 
i de olika årskurserna 

 Grovplaneringen är 
fastställt med det 
centrala innehållet. 

  

 Utgår sedan själv inom 
varje arbetsområde 
utifrån förmågorna. 

  

 Arbetslaget arbetar 
med NTA- lådorna och 
samarbetar med 
Kreativum. 
 

 Utgår från 
Centraltinnehåll, 

 Kunskapskrav och 
tänker ett 

 tematiskt arbete 

2  Kunskapskrav 

 Bedömning 

 Övergripande planering 

 Centralt innehåll 

 Grovplanering 

 Centralt innehåll 

 Kunskapskrav (inför 
bedömning) 

 Big five+värdegrund 

 Övergripande syfte 

 Kunskapskrav- mål 

 Starkt syfte 

 Förmågorna 

 Övergripande planering 

 Fokus på kunskapskrav, 
centraltinnehåll 

 Syfte efter behov och 
funktion 

 Övergripande 
planering, mål och 
syfte 
 

 Förmågor 

 Långsiktiga mål 

 Centraltinnehåll 

 Kunskapskrav 

 Variation 

3 Centralt innehåll och 

kunskapskrav 

 Viktigt med syfte och 
mål- lgr 11 

 Progression i målen 

 Förståelsen är viktigt´ 

 Matriser vid 
bedömning 

 Målen i lgr 11 är viktiga 
för en likvärdig skola. 

 Målen/kunskapskraven 
en gemensam 
utgångspunkt. 

 Reflektion kring målet 
och synliggörande av 
dom leder till ett syfte 

 Processen är viktig, 
liksom arbetssättet 
 

 Alla måste veta vart 
man är påväg 

 Långsiktiga mål 

4  Variation 

 Tillgänglighet 

 Fokus på lärandet och 
eleven 

 Förståelse 

 Samtalet är viktigt, det 
hjälper tanken vidare 

 Konkret material! 

 Progression 

 Kunskap i olika forum 

Processen- en central 

del (i alla ämnen) 

 Arbetssätt 

 Det autentiska lärandet 
 

 

 

 Processen 

 Utforskande 

 Relevant läromedel 

 Ekonomiska resurser 
och ekonomiskt 
prioriterat 

5  Kan inte komma på fler 
kunskapskrav än de 
som finns med för de 
olika områdena. 

 Det experimentella, 
undersökande och 
nyfikna uppskattas 
men det är svårt för 
eleverna att utveckla 
det och svårt att 
bedöma. 

 Förmågorna är fullt 
tillräckliga 

 Ska inte bedöma något 
som inte står i 
läroplanen 

 De övergripande målen 
genomsyrar varje 
kunskapskrav 

 Inte stirra sig blind på 
kunskapskraven, titta 
på det andra också 

  

 Big five är det som 
satsas på 

 Står inte nyfikenhet 
men det är en grund. 

 Naturvetenskapen 
flyter ihop med andra 
ämnen också 

 Fler ämnen, fler 
förmågor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Hållbar utveckling  

 ”Miljö tänk” 
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Deltagare 
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6  Många nya begrepp 
som är svåra att 
förhålla sig till utifrån 
tidigare erfarenheter. 

 Inte så stor skillnad i 
bedömningen 

 Formativ bedömning 
men eleverna är vana 
vid summativ 

 Kompromiss: Summativ 
med uppföljande 
formativ. 
 

 I de lägre åldrarna finns 
det många aspekter att 
ta hänsyn till. 

 Formativt i NO-process 

 Matriser för att 
synliggöra lärandet är 
lättare i andra ämnen. 

 Formativ bedömning 

 Processen i fokus 

 Formativ bedömning 

 Tidiga 
utvecklingssamtal, 
syfta framåt 

 Matriser med 
progressions mål 

 Deltagande i lab och 
experiment 

 Processen i fokus, 
arbetsgången är 
viktigare än resultatet 

 NO är mycket muntligt 

 Bedömning, många 
faktorer påverkar 

7  Intresse för omvärlden 

 Biologi 

 Sammanhang 

 Allt som lever 

 Natur 

 Samhälle och människa 

 Samspel 

 Hur allt fungerar  Naturen 

 Experiment 

 Vetenskap 

 Kroppen 

 Djur 

 Fysik 

 kemi 

 Naturen 

 Undersökningar 

 Vetenskap 

 Experiment 

 Rymden 

 Ursprung 

 Uppkomst 

  

8  Otillräckligt material 

 Bristande didaktik och 
metodik 

 Dålig samverkan 
mellan lärare och 
ämnen 

 Bristande utbildning 
och dåligt utbud av 
fortbildning 

 Låg ekonomisk prioritet 

 Bristande dialog lärare- 
lärare och lärare- 
rektor 

 Bristande utbildning 
och fortbildning 

 Skapar osäkerhet om 
det inte prioriteras 

 Viktigt med relevant 
läromedel 

 Tydliga regler och mål 
vid undersökningar 

 Hanterabart antal 
elever 

 Tillräckliga resurser 

 Undervisningens 
kvalitet 

  

9  De är 13-14 år och i 
puberteten. Är mer 
känsliga och bedömningen 
kan få oanade 
proportioner. 

 Intriger och konflikter 

 Ämnesområden används 
som motivering vid tuffa 
tider på året. 

  

 Språket 

 Ålder 

 Mognad 

 SVA- elever 

 Anpassa för rätt nivå 

 Är det kunskapen eller 
förmågan som brister? 

 Får vara noga med vad 
som ska bedömas är 
det förmågor, 
kunskaper eller 
metoder? 

 Lägg undervisningen på 
lagom nivå 

 Utgå från erfarenheter 
och även nämna 
krångliga begrepp för 
att så ett frö 

 Konkreta och aktiva 
lärandesituationer 

10  Öka engagemanget 

 Koppla ihop och hjälpa 
eleverna se 
sammanhang 

 Tydliggöra vad 
naturvetenskap är 

 SVA-elever andra 
MA/NO lärare. Viktigt 
med språket, 
genrepedagogik 

 Lägga upp 
undervisningen så den 
täcker de språkliga 
aspekterna även i NO 

 Läsa svenska och 
språkutveckling 

 Dela med sig till 
teamen som finns på 
skolan 

 Hjälpa varandra 

 Spara planeringar och 
bra uppgifter så andra 
kan ta del av det 

 Ta vara på 
erfarenheter/ 
kunskapsbank 

 Tipsa om andra 
material 
 

 Pratar om ämnet först 
innan man visar tex 
film eller andra källor 

 Utgå från barnens 
kunskap, ta vara på 
deras tidigare 
kunskaper 

 Arbeta vetenskapligt så 
eleverna får uppleva 
naturvetenskap 

 Följa det 
naturvetenskapliga 
arbetssättet 

  

 Undersökande och 
experimenterande  

 Utbildningar 

 Relevant läromedel 

11  Alltid något som jag 
kan lära mig mer om. 

 Programmering och 
digitala verktyg. 

 Stöd i att hitta lämpliga 
appar för aktuell 
årskurs. 

 Har själv kompletterat 
med en ekologikurs. 

 Mer experiment 

 Mer faktakunskap/ 
uppdatering 

 Faktakunskap/ 
Ämneskunskap på 
djupare plan för att 
kritiskt kunna förhålla 
sig till läromedel och 
kan ge större utmaning 

 Hitta material för att 
inte fastna i banken 

 Kunskap om att 
synliggöra språket, 
begrepp och hur vi 
visar det 

 Hur kan man lära sig 
att skapa texter, hur 
sorterar man orden? 

 Ny input 

 Faktakunskaper om 
blommor och växter 

 Se till vilka möjligheter 
som finns till 
vidareutbildning inom 
kommunen. 

 Digitala verktyg och 
digitala läromedel 

 Modeller och metoder 

 Tillgängligt material 

 Variation i 
undervisningen 
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 Personligt 
engagemang. 

för de elever som 
behöver. 

 Hänger på eget 
intresse. 

  

 Vidareutbildning 

 

 


