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Sammanfattning 

Vikten av att behandla naturvetenskapernas karaktär (’Nature of Sci-

ence’, NOS) i NO-undervisningen har länge lyfts fram i den nv-didak-

tiska forskningslitteraturen. NOS är också del av många länders kurs-

planer, däribland de svenska. Dock saknas traditioner i skolan att ar-

beta med området och det finns ett behov av både undervisnings-

material och exempel på hur en sådan undervisning kan se ut. Nation-

ellt resurscentrum för fysik har arbetat med flera forsknings- och ut-

vecklingsprojekt med koppling till NOS. Ett sätt har varit att lärare, 

inom ramen för fortbildningskurser, har provat att undervisa NOS och 

dela sina erfarenheter med andra lärare. I den här artikeln berättar vi 

om olika sätt att arbeta med NOS och tipsar om resurser i form av 

undervisningsmaterial och texter som kan tjäna som inspiration för dig 

som lärare. 

Introduktion – vad är naturvetenskapernas karaktär och var-
för ska man undervisa om den? 

Att undervisa om naturvetenskapernas karaktär (’Nature of science’, NOS) inne-

bär att undervisa om vad som är speciellt för den naturvetenskapliga verksam-

heten, hur naturvetenskaplig kunskap utvecklas och hur människor är inbladade 

i de processerna. Det kan handla om frågor som: Hur kommer naturvetenskaplig 

kunskap till? Hur säker är kunskapen? Kan naturvetenskaplig kunskap ändras? 

Vilken roll har experiment? Hur påverkas naturvetenskapen av det omgivande 

samhället/kulturen? Finns det gränser för naturvetenskapen eller kommer na-

turvetenskapen så småningom att kunna svara på alla frågor? Sådana frågor har 

inte alltid ett givet svar, utan olika perspektiv finns. Vi kan lära oss om detta ge-

nom att lyssna på naturvetare själva, men också på vetenskapsfilosofer, veten-

skapssociologer och vetenskapshistoriker. Det visar sig att alla inte är överens om 

allt, men att det också finns saker som de flesta är (någorlunda) överens om. Sa-
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ker som ofta tas upp är att naturvetenskaplig kunskap kännetecknas av både kon-

tinuitet och förändring, att naturvetenskapen har gränser, att det är skillnad mel-

lan observationer och slutsatser, att det inte finns någon forskningsmetod som är 

ett entydigt steg-för-steg-recept samt att forskningsprocessen inte enbart kan be-

skrivas som objektiv, värdeneutral och logisk utan också har subjektiva och kre-

ativa inslag. I forskningslitteraturen finns olika förslag på NOS-innehåll för sko-

lan (se t.ex. Erduran & Dagher, 2014; Lederman, 2007; McComas, 2017). 

Vikten av att behandla NOS i NO-undervisningen har länge lyfts fram i den 

nv-didaktiska forskningslitteraturen (se t.ex. Lederman, 2007). NOS är också en 

del av många länders kursplaner, däribland de svenska (Johansson & Wickman, 

2012). Många gånger kan undervisning kring den här sortens övergripande och 

grundläggande frågor om vad som kännetecknar naturvetenskap glömmas bort i 

NO-undervisningen. Det saknas helt enkelt undervisningstraditioner för att ar-

beta med NOS i skolan. I NO-ämnena finns istället en stark tradition av att foku-

sera på att utveckla elevers förståelse för begrepp och modeller. Ofta fokuserar 

man i NO-undervisningen på ”fakta” – man beskriver hur det är (Zacharia & Bar-

ton, 2004). Mer sällan stannar man upp för att exempelvis prata om de männi-

skor som är och var involverade i forskningen eller om hur man har kommit fram 

till det som beskrivs i skolans NO-böcker idag och de resultat som diskuteras i 

media. 

Skäl som angetts för att inkludera NOS i NO-undervisningen är att öka ele-

vers intresse för NO-ämnena (Aikenhead, 2006) eller för att bidra till lärandet av 

begrepp och modeller (McComas, 1998). Ytterligare ett skäl är att kunskap om 

NOS är viktigt för alla medborgare (Hodson, 2009) då det underlättar engage-

mang och ger ökad möjlighet till deltagande i samhällsfrågor med ett naturveten-

skapligt innehåll. 

Eftersom det saknas traditioner för att arbeta med NOS i skolan finns det 

ett behov av både undervisningsmaterial och exempel på hur en sådan undervis-

ning kan se ut. Nationellt resurscentrum för fysik har därför arbetat med flera 

forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till NOS. Ett sätt har varit att lärare, 

inom ramen för fortbildningskurser/workshops har fått prova på att undervisa 

NOS för att sedan dela sina erfarenheter med andra lärare. Erfarenheter har de-

lats direkt under kurser men också indirekt då lärare bidragit till vår forskning 

genom att låta oss använda texter eller inlämningsuppgifter för forskningsända-

mål eller vid tillfällen då vi haft möjlighet att besöka lärare i deras klassrum. I 

dessa fall blir forskningsresultat och erfarenheter även tillgängliga för andra lä-

rare. I den här artikeln rapporterar vi från de här forsknings- och utvecklingspro-

jekten och berättar om olika sätt att arbeta med NOS. Vi tipsar också om resurser 

för dig som lärare (undervisningsmaterial samt texter som kan tjäna som inspi-

ration). Förhoppningsvis kan de här tipsen vara ett stöd för dig som vill försöka 

stanna upp och diskutera NOS i NO-undervisningen. 
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Hur kan NOS undervisas? 

I forskningslitteraturen finns olika förslag på hur NOS kan undervisas. Det fors-

karna är överens om är att det inte går att räkna med att eleverna lär sig om NOS 

som en automatisk följd av en undervisning fokuserad på begrepp och modeller. 

Det kan inte heller antas att eleverna lär sig om NOS genom att själva vara invol-

verade i laborativt arbete (Lederman, 2007). Detta ska inte tolkas som att under-

visning om NOS inte kan kopplas till vare sig undervisning om begrepp och mo-

deller eller till laborationer. Däremot innebär det att undervisningen aktivt måste 

diskutera de aspekter av NOS som man vill att eleverna ska lära sig. Man brukar 

säga att undervisningen om NOS behöver vara explicit och reflekterande (Leder-

man, 2007). 

Nedan följer exempel på sätt att undervisa NOS som vi på Nationellt resurs-

centrum för fysik på olika sätt arbetat med på kurser och fortbildningsdagar till-

sammans med lärare. Bland exemplen finns både NOS-övningar som inte är 

kopplade till något speciellt naturvetenskapligt innehåll och övningar som är di-

rekt kopplade till olika typer av kontexter. De kontexter vi beskriver här är dels 

aktuell fysik och nutida fysikforskare, dels historiska kontexter. Se Hansson och 

Leden (2016)1 för fler exempel på hur man kan fånga tillfällen för NOS-undervis-

ning i den ”vanliga” undervisning. 

Svarta lådor: NOS-övningar med låg grad av kontextuali-
sering 

Det finns flera exempel på övningar med så kallade svarta lådor som kan använ-

das för att belysa NOS. En svart låda innebär att du har en behållare av något slag 

med ett okänt innehåll eller en okänd konstruktion. En låda som inte kan öppnas. 

Ett exempel är ”Hinken” (Wickman & Persson, 2015). I den övningen får elever 

fundera över konstruktionen av en specialbyggd hink. I hinken hälls vätskor av 

olika färg men ut ur hinken, genom en slang, kommer alltid ofärgad vätska. Kopp-

lat till övningen får eleverna formulera hypoteser om hur hinken ser ut inuti, ba-

serade på sina observationer. Andra övningar med svarta lådor liksom andra ty-

per av NOS-övningar som inte är kopplade till något speciellt naturvetenskapligt 

område finns beskrivna på olika websidor2. Sådana övningar kan vara bra att an-

vända om man vill ägna en eller några lektioner åt frågorna ”Vad är naturveten-

skap?” och ”Hur fungerar naturvetenskap?”. 

 
1 Denna artikel finns fritt tillgänglig på: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-
9120/51/5/055001 
2 Se t.ex. https://science.iit.edu/mathematics-science-education/resources/lederman-depository/; 
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/430-observation-and-the-mystery-box 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9120/51/5/055001
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9120/51/5/055001
https://science.iit.edu/mathematics-science-education/resources/lederman-depository/
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/430-observation-and-the-mystery-box
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Viktigt när man använder sig av den här typen av övningar är att man expli-

cit kopplar till NOS, så att det inte bara blir en ”kul grej”. Läraren gör tillsammans 

med eleverna kopplingar mellan det eleverna gör i övningen och naturvetenskap-

lig forskning. Sådana kopplingar skulle till exempel kunna vara att diskutera att 

det är skillnad mellan att observera och att dra slutsatser, vad det kan vara som 

gör att kunskap ibland förändras eller vilken betydelse kreativitet har i forsk-

ningsprocessen. För en text på svenska om detta, se Hansson, Leden och Pendrill 

(2014). 

Inom ramen för en fortbildningskurs har högstadielärare introducerats till 

den här typen av separata övningar som inte är direkt kopplade till något speciellt 

naturvetenskapligt innehåll. Lärarna provade sedan någon av övningarna i sin 

undervisning. Deras erfarenheter finns beskrivna i korta artiklar i LMNT efter en 

introducerande text om NOS och NOS-undervisning3. Läs gärna dessa för att få 

inspiration! 

Koppla NOS till nutida och historiska forskningskontexter 

En fördel med att koppla NOS till specifika områden och kontexter är att man 

minskar risken för att NOS blir något som behandlas separat och inte integreras 

med övrigt undervisningsinnehåll. Det kan därför vara värdefullt att inte bara un-

dervisa om NOS med separata övningar med låg grad av kontextualisering, utan 

också att koppla NOS-undervisningen till specifika kontexter (Allchin, 2014). Ett 

sådant exempel kan vara att använda aktuella samhällsfrågor som kontext för 

NOS-undervisning (Wong m.fl., 2011). Andra förslag kan vara att undervisa NOS 

utifrån aktuell forskning och möten med forskare, eller genom berättelser om hi-

storiska händelser där eleverna får möta historiska forskare. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av två projekt vi jobbat med som 

handlar om att undervisa NOS utifrån aktuell fysik respektive historiska berättel-

ser. 

Undervisa NOS kopplat till pågående forskning 

En möjlighet som vi utforskat är att belysa NOS genom att undervisa om aktuell 

fysikforskning (Hansson, Leden & Pendrill, 2019). I kursplanen för fysik är till 

exempel ”Aktuell fysik” ett centralt innehåll, men många lärare vi mött har tyckt 

att det varit svårt att veta vad de kan göra av det här. Inspirerade av en artikel av 

Tala och Vesterinen (2015) lät vi, inom ramen för en fortbildningskurs, högstadi-

elärare välja ett aktuellt forskningsområde kopplat till fysik, intervjua en forskare 

 
3 Såväl den introducerande artikeln om NOS-undervisning och lärarnas beskrivning av sina erfaren-
heter hittar du här: http://www.fysik.org/fileadmin/nrcf/fortbildning/LMNT_2014-2_NOS.pdf 

http://www.fysik.org/fileadmin/nrcf/fortbildning/LMNT_2014-2_NOS.pdf
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och skriva en text om forskningsområdet och forskaren med sina egna elever som 

målgrupp. Denna text använde lärarna sedan i ett undervisningsinslag i sina egna 

klasser. 

När vi tittat på lärarnas texter, såg vi att de inkluderat en stor bredd av 

aspekter av NOS. Både ”klassiskt” NOS-innehåll som att kunskap förändras, men 

också aspekter såsom forskningsfinansiering och personliga drivkrafter togs upp. 

Lärarna använde texterna som bakgrundsmaterial för att diskutera aktuell forsk-

ning och NOS på olika sätt med eleverna. I några fall gjordes ovan beskrivna 

svarta lådan-övningar och eleverna fick dra paralleller till den aktuella forskning 

som de läst om. I ett annat exempel fick elever diskutera sin bild av forskare före 

och efter läsning av texten. 

Om du vill börja arbeta med aktuell fysik (eller kemi eller biologi) med dina 

elever, finns mycket spännande att hitta via till exempel universitetens och hög-

skolornas hemsidor. Om du har någon högskola eller något universitet nära dig 

så kan du också ta kontakt med detta. Många erbjuder möjligheten att en forskare 

kommer ut på skolan och berättar om sin forskning, eller att du och din klass kan 

göra ett besök på högskolan/universitetet. 

Undervisa NOS kopplat till historiska berättelser om forskare 

Att undervisa NOS genom historiska berättelser om hur naturvetenskaplig kun-

skap har utvecklats är ett sätt att koppla NOS till arbetet med en specifik modell 

eller ett specifikt begrepp. Frågor som står i fokus skulle kunna vara: Hur har man 

kommit fram till detta? Hur har den här kunskapen utvecklats genom naturve-

tenskapernas historia? Man kan berätta till exempel om forskarna som varit in-

volverade, experiment som har gjorts samt olika förutsättningar i samhället och 

kulturen som var viktiga för att forskningen genomfördes eller för hur resultaten 

tolkades. Det finns flera olika material som innehåller texter om intressanta hi-

storiska forskare som kan användas i undervisningen4. I dessa material behand-

las, på lite olika sätt, naturvetenskapernas historia. Där finns mycket att hämta 

för den som vill arbeta med att lyfta in NO-historia i undervisningen.  

Nationellt resurscentrum för fysik har fått tillstånd att översätta ett av dessa 

undervisningsmaterial till svenska. Detta material är utvecklat inom ett EU-pro-

jekt5 och projektet ”Science StoryTelling” på Europa Universität Flensburg. 

Materialet innehåller berättelser, biografier och historiska bakgrunder. Åtta be-

 
4 Några undervisningsmaterial om naturvetenskapernas historia hittar du här: http://shipseducat-
ion.net/; https://www.storybehindthescience.org/ och https://www.uni-flensburg.de/en/project-
storytelling/. 
5 Projektkod: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP 

http://shipseducation.net/
http://shipseducation.net/
http://shipseducation.net/
https://www.storybehindthescience.org/
https://www.uni-flensburg.de/en/project-storytelling/
https://www.uni-flensburg.de/en/project-storytelling/
https://www.uni-flensburg.de/en/project-storytelling/
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rättelser (med tillhörande biografier och historiska bakgrunder) från naturveten-

skapernas historia finns tillgängliga på svenska. De svenska översättningarna hit-

tar du på: www.fysik.org/fysikhistoria/. 

Materialet är tänkt att användas så att du som lärare gör en berättelse om 

en historisk forskare till din egen och helt enkelt ikläder dig rollen som exempel-

vis Marie Curie eller Ernest Rutherford (eller någon annan person som är med i 

berättelsen, t.ex. en hantverkare, borgmästare, en släkting). Genom att berätta en 

fem minuter lång historia kan du och eleverna sedan diskutera olika aspekter av 

NOS som blivit tydliga i berättelsen. Berättelserna kan självklart även användas 

med fokus på utveckling av begrepps- och modellförståelse. Du kan läsa mer om 

det här projektet i en artikel i KRC:s informationsbrev (Hansson, Arvidsson & 

Pendrill, 2018)6. En artikel i Physics Education (Hansson, Arvidsson, Heering & 

Pendrill, 2019) handlar om hur tre mellanstadielärare riktar uppmärksamheten 

mot olika aspekter av NOS genom en berättelse om Ernest Rutherford. 

Sammanfattande reflektioner 

För många lärare vi möter i kurser och på fortbildningsdagar är NOS ett, åt-

minstone delvis nytt innehåll och det kan vara motigt att komma igång. Vår för-

hoppning är att denna artikel kan vara en inkörsport utifrån vilken du kan gå vi-

dare och titta på några av materialen vi tipsat om och kanske läsa någon av de 

artiklar vi länkat till som kan ge dig lite ytterligare kött på benen. Vissa kanske 

föredrar att börja med en enstaka övning och väljer kanske någon av övningarna 

som inte har direkt koppling till något specifikt naturvetenskapligt innehåll. 

Andra kanske föredrar att koppla NOS mer direkt till något tema man har i under-

visningen: Kanske vill du plocka in en berättelse om Rutherford när du arbetar 

med atommodellen, eller ge dig på skrivningen om aktuell fysik/kemi/biologi i 

kursplanerna och koppla NOS till detta? I linje med forskningsresultat som visar 

på att lärare beskriver ökat engagemang och förändrat deltagande för elever (se 

t.ex. Leden, 2017; Leden m.fl., 2017), så har lärare efter sina första försök att un-

dervisa NOS återkommit till oss och gett uttryck för att det blivit intressanta sam-

tal med eleverna. En del berättar också om att nya elever klivit fram som annars 

brukar vara ganska osynliga i NO-undervisningen. 
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