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Abstract 
 

 

 

 

Redan innan barn börjar skolan har de föreställningar om naturvetenskapliga fenomen, 

därför kan man redan i de lägre skolåren införa begrepp och använda experiment som en 

naturlig del av undervisningen. Det är stor skillnad på undervisningen förr och nu. Idag 

lägger man stor vikt på hur elever lär, till skillnad från förr då man mer koncentrerade sig på 

att hinna med så mycket som möjligt.  

 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur undervisningen i naturvetenskap i grundskolans 

tidigare år har förändrats genom tiderna och hur den ser ut idag. Vi gjorde även en 

undersökning för att ta reda på lärares inställningar till naturvetenskapsundervisningen. Vår 

undersökning är baserad på enkätformulär och fyra intervjuer utförda på två skolor, skolår 

F-6. 

 

Resultatet av undersökningen visade att det fanns ett stort intresse för att vidareutbilda sig 

inom naturvetenskap. Inställningen till en experimenterande undervisning var positiv men 

att det enligt lärarna fanns för lite material ute på skolorna för att kunna genomföra det. 

 

Ämnesord: naturvetenskap, undervisning, experimenterande, inställningar 
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Figurförteckning 
 
 
 
Figur 1. Figuren visar hur åldern är fördelad i undersökningsgruppen. s. 29 
 
Figur 2. Figuren visar vilka ämnen undersökningsgruppen helst 
              undervisar i.     s. 30 
 
Figur 3. Figuren visar hur undersökningsgruppen använder experiment 
              i undervisningen.     s. 30 
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1. Inledning 

 
 
1.1 Bakgrund 
 

De naturvetenskapliga ämnena har under alla år varit omtalade när det kommer till hur man 

ska undervisa i dem och hur man ska få elever intresserade av dem. Skolan förändras hela 

tiden och undervisningen med den. Tidigare forskningsresultat visar att den tysta 

undervisningen dominerade förr och att läraren var den mest aktiva i klassrummet (Riis 

1988). På senare år är det vanligare att eleven får ta ett större ansvar och bli aktivare i 

klassrummet. Nyare forskningsresultat visar att även i de yngre åldrarna kan man introducera 

ganska svåra begrepp inom de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av enklare experiment 

och konkret material.  

 

Man har forskat mycket kring barns uppfattningar om naturvetenskapliga begrepp och 

sammanhang (Thorén 1999). Detta har blivit noga kartlagt, men man har inte i lika stor 

utsträckning kunnat konstruera och utprova metoder för undervisning. Man har inte heller till 

fullo utformat metoder för hur barns förståelse kan utvecklas genom den naturvetenskapliga 

undervisningen. Bland annat har forskningen visat att (Thorén 1999): 

• redan innan barn börjar skolan har de föreställningar om många olika naturvetenskapliga 

fenomen 

• barns föreställningar stämmer ofta inte överens med de naturvetenskapliga 

• många gånger är barns föreställningar bestående och svåra att förändra trots undervisning 

 
Naturvetenskap är ett stort intresse för oss båda och dessutom ett viktigt ämne både i skolan 

och i varje människas vardag. Detta är anledningen till att vi sökte lärarutbildningen med 

inriktning matematik och naturvetenskap. Det blev redan i början av vår utbildning klart för 

oss att examensarbetet skulle handla om naturvetenskap. Det gemensamma intresset för ämnet 

gjorde att vi tidigt beslutade att skriva arbetet tillsammans. Som vi tidigare nämnt är 

naturvetenskapen ett ämne som det pratats och forskats om i många år. Befintlig litteratur 

behandlar dock mest hur undervisningen har sett ut genom århundradena och hur den ser ut 

idag. Den behandlar även hur elever lär. Vi har inte hittat mycket litteratur om lärares 
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inställningar till den naturvetenskapliga undervisningen och om dessa inställningar påverkar 

undervisningen.  

 

Vi har lagt stor vikt vid att undersöka hur den naturvetenskapliga undervisningen fungerar 

idag och om lärares inställningar påverkar hur den fungerar. Vi kommer bland annat att 

fokusera undersökningen på om det finns intresse hos lärare ute i verksamheten att 

vidareutbilda sig inom ämnet.  

 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka inställningar lärare har till den 

naturvetenskapliga undervisningen. Vi vill också ta reda på hur man ute i verksamheten 

arbetar med naturvetenskapen och om lärarna där är intresserade av  vidareutbildning inom 

ämnet. 
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 2. Litteraturgenomgång 
 

 

2.1 Undervisning i naturvetenskap, i grundskolans tidigare åldrar, genom 

      tiderna 
 
Naturvetenskap och teknik har varit kraftfulla verktyg för människan i många år (Enghag 

2004). Med hjälp av tekniken har människan kunnat förbättra levnadsstandarden och 

välfärden medan man inom naturvetenskapen och fysiken har försökt förstå och förklara 

verkligheten. Genom att följa utvecklingen i den svenska skolan stärks bilden av hur 

revolutionerande naturvetenskapen har varit genom tiderna och fortfarande är.  

 

 

2.1.1 Undervisning förr 
 

Enghag (2004) berättar att under medeltiden, innan kristendomen nådde Sverige, var 

undervisning utanför familjen inte nödvändig för större delen av befolkningen. I och med 

kristendomens intåg utvecklade stadsskolorna undervisning i skrivning, räkning och latin. 

Skolan förändrades ytterligare under reformationen och 1511 kom den första läroplanen. 

Meningen med undervisningen var då att lära folket om kristendomen. 

 

Omkring 1620 nådde Francis Bacons böcker och tankar Sverige. En av hans tankar var att 

naturvetenskapen var till för att förbättra de mänskliga förhållandena på jorden, vilket var en 

revolutionerande tanke på den tiden. En annan man som hade betydelse för den svenska 

skolan var Amos Comenius. Han blev inbjuden till Sverige av Gustav II Adolf för att förändra 

det svenska utbildningssystemet. Hans livsverk, Didactica Magna från 1632 som Enghag 

(2004)  nämner, blev publicerat 1657 i Amsterdam och blev senare känt i Sverige. De 

viktigaste pedagogiska punkterna ur Didactica Magna är: 

• Undervisningsinnehållet måste anpassas till studentens förståelse 

• Instruktioner måste börja med det mest grundläggande för att studenten ska få en översikt 

av innehållet 

• Instruktionerna måste vara enkla till en början och sen kan svårighetsgraden öka 

• Instruktioner måste vara konkreta och tydliga 
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Dessa undervisningsmetoder blev omedelbart av intresse. Comenius rekommenderade 

undervisning för båda könen, vilket var en provocerande tanke på den tiden. Därför tog det 

mer än 200 år innan hans tankar blev verklighet. 

 

Naturvetenskapen utvecklades på universiteten innan de nådde de lägre åldrarna. Petrus Olai 

införde 1486 undervisning i fysik på Uppsala universitet (Enghag 2004). Han grundade sin 

undervisning på Aristoteles böcker. Fysik blev sedan en vetenskap i vidare bemärkelse som 

inkluderade botanik, zoologi och anatomi. 1745 fick universiteten institutioner för 

naturvetenskap och matematik. En del ville att nya ämnen som till exempel fysik och 

ekonomi skulle finnas på gymnasiet men kyrkan förhindrade det. 

 

Naturvetenskapens väg in i den svenska skolan (Harbo och Kroksmark 1986): 
 

• 1842 kom Sveriges första folkskolestadga. Den innehöll fem obligatoriska ämnen. De mer 

begåvade och rika eleverna kunde dessutom välja mellan flera olika ämnen, bland annat 

naturlära. Det behövde bara finnas en lärare per församling. 

• 1878 kom den första Normalplanen för undervisningen i folkskola och småskola som 

tillkom dels för att skapa enhetlighet i Sveriges skolor och dels för att utjämna de sociala 

skikten. Man utökade de obligatoriska ämnena från fem till åtta. Naturläran fanns nu med 

bland de obligatoriska ämnena och undervisades fem timmar per vecka i årskurserna 1-6. 

• 1882 kom Sveriges andra folkskolestadga för att få landets alla barn till undervisning. Det 

fanns nu även en lärare vid varje folkskola. Skolåldern bestämdes till att omfatta 7 till och 

med 14 års ålder. 

• 1889 och 1900 kom nya undervisningsplaner. En av förändringarna i dessa planer var att 

naturkunskapen fick större utrymme i kursplanerna. 

• 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor blev en viktig milstolpe i folkskolans 

framväxt. Den kom att gälla i 36 år. Nytt i denna undervisningsplan var att det fanns 

målformulering till varje ämnesområde och man började ta hänsyn till den enskilda 

eleven. 

• 1955 års Undervisningsplan för rikets folkskolor innebar en nedskärning av den 

naturorienterande delen. Den innebar också att lärarna fick större metodisk frihet. Skolan 

fick nu rollen som social fostrare. 
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• 1962 grundades den nioåriga grundskola som finns i Sverige idag. Detta år kom även 

landets första läroplan för grundskolan, Lgr 62. 

• De efterföljande läroplanerna som getts ut är Lgr 69, Lgr 80 samt den gällande Lpo 94. 

 

 

2.1.2 Lgr 62 
 
Naturvetenskapen på lågstadiet ingår i ämnet hembygdskunskap. Antalet 

undervisningstimmar i ämnet hembygdskunskap uppgår till tre timmar per vecka i årskurs 1, 

fyra timmar per vecka i årskurs 2 och fem timmar i årskurs 3. På mellanstadiet övergår man 

till en grundläggande naturvetenskaplig undervisning i naturkunskap medan man på 

högstadiet delar upp detta ämne i biologi, fysik och kemi. Antalet undervisningstimmar  per 

vecka på mellanstadiet uppgår i alla årskurserna till sex timmar men dessa timmar ska delas 

mellan samhällskunskap, historia, geografi och naturkunskap. 

 

I Lgr 62 talar man tydligt om vad man ska uppnå med undervisningen i varje årskurs och hur 

man ska gå tillväga. Det framgår tydligt vad man bör göra och vad man skall uppnå under 

rubrikerna mål och huvudmoment. Under resterande rubriker framgår det tydligt hur man ska 

gå tillväga för att nå dessa mål.  Det är enligt Lgr 62 viktigt att de naturorienterande ämnena 

samverkar med övriga ämnen. Undervisningsmaterialet ska vara varierat och exkursioner är 

ett viktigt inslag. 

 

Undervisningen i hembygdskunskap har bland annat till uppgift att hjälpa eleverna att 

orientera sig i omgivningen och ge dem kunskap om saker som är intressanta för dem under 

deras första skolår. Så ofta som möjligt ska undervisningen utgå från elevernas egna 

iakttagelser, upplevelser och problem. Läraren bör också försöka ta tillvara på elevernas lust 

att upptäcka och fråga. I årskurs 1 inriktas undervisningen främst på biologi som till exempel 

att lära sig om växter och djur, naturiakttagelser och exkursioner. Under årskurs 2 fortsätter 

undervisningen att inriktas på biologi men man går mer in på vår hälsa och vad naturen kan ge 

för mat. Även i årskurs 3 står biologin i fokus och man pratar om hur vi bör behandla vår 

kropp men även om våra husdjur och hembygdens växter. 

 

På mellanstadiet då man undervisar i naturkunskap bygger man vidare på elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom ämnet. I årskurs 4 arbetar man vidare med växter, djur och 
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hälsan. Ett nytt inslag i biologin är vård och skydd av naturen. Nu tar man även upp enkla 

kemiska, fysikaliska och tekniska moment för första gången. I årskurs 5 fördjupar man det 

som tidigare nämnts, men nytt för årskursen är sexualundervisningen samt att man går in på 

rökning och alkohol. Även i årskurs 6 arbetar man djupare med tidigare nämnda ämnen samt 

att man tar upp smitta och hur man förebygger sjukdomar. 

 

 
2.1.3 Lgr 69 
 

Precis som i Lgr 62 ingår naturvetenskapen i ämnet hembygdskunskap på lågstadiet. 

Hembygdskunskap och religionskunskap är samlade under orienteringsämnen och är 

tilldelade fem undervisningstimmar per vecka tillsammans i årskurs 1. I Årskurs 2 uppgår 

undervisningstimmarna per vecka till sex medan man i årskurs 3 har sju timmar per vecka. På 

mellanstadiet heter ämnet precis som i föregående läroplan naturkunskap. Antalet 

undervisningstimmar per vecka delas mellan fem ämnen, religionskunskap, samhällskunskap, 

historia, geografi och naturkunskap. I alla tre årskurserna på mellanstadiet får dessa fem 

ämnen åtta undervisningstimmar per vecka. Man kan dock utläsa att naturkunskapen får mest 

utrymme av dessa ämnen om man tittar på antalet timmar per årskurs. 

 

Även i denna läroplan framgår det tydligt vad man ska göra i undervisningen genom fem 

rubriker. Den stora skillnaden från Lgr 62 är att det i Lgr 69 inte i lika hög grad beskrivs vad 

du ska göra i vilken årskurs. Däremot finns det ett läroplanssupplement för låg- och 

mellanstadiets orienteringsämnen som innehåller exempel på lärostoff, iakttagelser, 

undersökningar och experiment. I Lgr 69 står det att huvudsyftet med den naturvetenskapliga 

undervisningen är att ge eleverna en fördjupad förståelse för tillvarons problem. Man bör 

inrikta undervisningen på att ge eleverna inblick i hur naturvetenskapen förändrar vår 

uppfattning av omvärlden och hur det påverkar människans livsvillkor. Det är också viktigt att 

eleverna förstår att människan kan påverka utvecklingen och att människan har ansvar för 

utvecklingen både nu och i framtiden. 

 

I hembygdskunskapen på lågstadiet tar man mest upp biologi. Några exempel som ska tas upp 

är växter och djur, sexualundervisning, naturvård och vår hälsa. Man tar dock upp även en del 

om teknik i vardagslivet. I naturkunskapen på mellanstadiet går man djupare in på de 

biologiska företeelser man tidigare arbetat med samt att man tar upp tobak, alkohol och 
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narkotika. Nytt för stadiet är att man tar upp några enkla fysikaliska och kemiska moment 

samt några tekniska tillämpningar. Det poängteras även i denna läroplan vikten av att variera 

undervisningen och att göra exkursioner. 

 

 

2.1.4 Lgr 80 
 
I Lgr 80 är ämnet hembygdskunskap borta, på lågstadiet går naturvetenskapen i stället under 

namnet orienteringsämnen. I orienteringsämnet på lågstadiet ingår bild, samhälls- och 

naturorientering. Detta stora ämne är tilldelat 18 undervisningstimmar per vecka under hela 

lågstadiet. På mellanstadiet finns fortfarande ett stort orienteringsämne som är uppdelat på 

samhälls- och naturorienterande ämnen. I de naturorienterande ämnena ingår biologi, fysik, 

kemi och teknik. Orienteringsämnena är tilldelade 21 undervisningstimmar per vecka under 

mellanstadiet men av dessa är endast sex timmar till för de naturorienterande ämnena. 

 

De två stora grupperna, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen, skall stödja och 

komplettera varandra. Ingen av dem får bli ensidigt teoretiska vilket innebär att man bör 

använda exkursioner, studiebesök, laborationer och praktiskt arbete som redskap i 

undervisningen. Dessa arbetsmetoder är viktiga att variera och ska komplettera varandra. Till 

skillnad från de två föregående läroplanerna finns det inte lika många anvisningar att följa 

utan Lgr 80 är begränsat till mål och huvudmoment. En annan skillnad är att rubriken 

huvudmoment är uppdelad på låg- mellan- och högstadiet. Det beskrivs vad man bör ta upp 

under varje stadie men inte i vilken årskurs. Lgr 80 är konkret och förklarar på ett tydligt sätt 

hur man ska bedriva undervisningen. ”Eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter även 

utanför skolan. Redan då de kommer till skolan har de kunskaper och erfarenheter men också 

vetgirighet och nyfikenhet. Skolan måste i sitt arbete knyta an till detta.” (Lgr 80, s 14) I Lgr 

80 gjordes, till skillnad från de föregående läroplanerna, en satsning på de naturvetenskapliga 

ämnena. I Lgr 80 betonas vikten av att eleverna själva får tillägna sig kunskaper och 

färdigheter genom att undersöka och observera. 

 

I de naturorienterande ämnena på alla stadierna har huvudmomenten delats in i tre grupper, 

människan, människan och naturen samt människans verksamhet. På lågstadiet tar man upp 

mycket biologi men även fysik, kemi och teknik till skillnad från föregående läroplaner. I 

biologin tar man bland annat upp fortplantning, kost och alkohol. I de övriga ämnena 
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behandlar man till exempel vädret och rymden men också vatten, luft och ljus samt tekniska 

företeelser i det dagliga livet. Ett nytt inslag är att man ska prata om livet och döden samt etik 

och moral. På mellanstadiet bygger man vidare och djupare på tidigare kunskaper och man tar 

upp exempel på miljöns betydelse och hur man vårdar den.  

 

 

2.1.5 Lpo 94 
 
Lpo 94 är den läroplan som kom efter Lgr 80 och som gäller idag. Lpo 94 skiljer sig mycket 

från tidigare läroplaner. Den stora skillnaden är att den även vänder sig till förskoleklassen 

och fritidshemmet. Förskoleklassen räknas som en del av skolan och fritidshemmet ska hjälpa 

till att så att målen uppnås. Det finns även två aktuella läroplaner till som ska komplettera Lpo 

94. Den ena är Lpfö 98 som gäller för förskolan och den andra är Lpf 94 som gäller för de 

frivilliga skolformerna. ”De tre läroplanerna ska länka i varandra och genomsyras av samma 

syn på kunskap, utveckling och lärande.” (Lärarförbundet, s 17). Lpo 94 ger en stor lokal 

frihet där skolorna har stor frihet att välja metoder och vägar för att uppnå de mål som 

fastställs i de olika ämnenas kursplaner (Maltén 1995). 

 

I Lpo 94 har årskurser och stadier helt försvunnit och det finns inga enskilda avsnitt för de 

olika ämnena. Det är mer fritt att tolka innehållet. Lpo 94 är uppdelad i två huvudrubriker, 

skolans värdegrund och uppdrag och mål och riktlinjer. Dessa två är i sig uppdelade i flera 

underrubriker. Det finns två sorters mål, dels mål att sträva mot och dels mål att uppnå. Mål 

att sträva mot uttrycker inriktningen på skolans arbete medan mål att uppnå uttrycker det 

eleverna minst skall kunna när de lämnar skolan. I varje kommun finns det lokala planer som 

mer detaljerat beskriver vad som skall göras i de olika ämnena. 

 

När det kommer till hur många timmar man ska undervisa i de naturvetenskapliga ämnena 

skiljer sig upplägget mellan den nyare läroplanen jämfört med de äldre (Maltén, 1995). 

Timplanerna står inte längre i läroplanerna utan regleras redan i skollagen. I de äldre 

läroplanerna är timplanerna uppdelade både i årskurserna och stadierna. Så är det inte 

uppdelat i Lpo 94 där istället det totala antalet timmar i respektive ämne för alla nio åren 

anges. Enligt Lpo 94 är det skolorna själva som bestämmer hur timmarna fördelas över åren. 

De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och teknik är tilldelade totalt 800 timmar. 
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I styrdokumenten finns mål och riktlinjer för vad som ska uppnås i de olika ämnena, så även i 

NO-ämnena. Det finns även flera allmänna mål och riktlinjer som omfattar all undervisning. 

Dessa är också viktiga att tänka på när man planerar sin NO-undervisning. 

 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva 
efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 
olika former. (Lpo 94, s 14) 
 

 

Enligt Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2000) handlar 

undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena om att ge eleven tilltro till sin förmåga att se 

mönster och strukturer som gör världen begriplig. För det första ska undervisningen sträva 

mot att ge eleven insikt om att naturvetenskapen ingår i vårt kulturarv. För det andra ska 

eleven utveckla sin förmåga att kunna se samband mellan iakttagelse och teoretiska modeller. 

Slutligen ska undervisningen inriktas så att eleven kan ta ställning och argumentera i 

diskussioner med andra. 

 

Enligt kursplanerna ska skolan i sin undervisning i de naturorienterande ämnena följa både 

mål att sträva mot och mål att uppnå. Målen som eleverna ska ha uppnått gäller för slutet av 

det femte respektive nionde skolåret. Under mål att sträva mot och mål att uppnå finns tre 

underrubriker beträffande natur och människa, den naturvetenskapliga verksamheten och 

kunskapens användning. Den gemensamma kursplanetexten för de naturorienterande ämnena 

utgör tillsammans med kursplaner för biologi, fysik och kemi en helhet vars delar ska 

komplettera varandra. 

 

I kursplanerna för grundskolan står det under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

femte skolåret att eleven skall kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment 

samt jämföra sina förutsägelser med resultat inom den naturvetenskapliga verksamheten. Per-

Olof Wickman (2002) kopplar, i boken Kommunicera naturvetenskap i skolan, till 

kursplanerna och menar att experiment, hypotesprövning och iakttagelser har blivit ett viktigt 

sätt att lära sig naturvetenskap. Eleverna ska själva få pröva sina iakttagelser. När man själv 

ser och avgör om något är sant förstår man bättre. Strömdahl menar också att ett 
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undersökande arbetssätt ger en metod att söka kunskap, som även är användbar i andra ämnen 

och sammanhang.  

 

I Lärarnas Tidning (15/2004) står det att den svenska grundskolan idag lägger mest fokus på 

matematik, svenska och engelska medan NO-ämnena kommer i skymundan i de lägre 

åldrarna, trots tydliga mål redan för skolår 5. Risken är då att lärare snabbt går igenom många 

naturvetenskapliga fenomen bara för att nå upp till målen. 

 
Det är bättre att satsa på att utveckla en grundläggande förståelse för 
några delar av stoffet än att försöka täcka in allt på ett mer ytligt sätt. 
Men kursplaneprocessen på nationell nivå tenderar att leda till 
kursplaner med väldigt många mål. För grundskolans NO-
undervisning finns 125 kursplanemål, varav ungefär hälften gäller 
skolår 1-5. (Lärarnas Tidning nr 15/2004, s 17) 

 

 
 

2.1.6 Undervisning nu 
 

Sedan slutet av 1970-talet har man i många länder forskat i frågor kring skolans 

naturvetenskapliga undervisning (Persson 2000). Man har bland annat ställt sig frågan om hur 

man skulle kunna utveckla denna undervisning så att fler barn och ungdomar blir intresserade 

av ämnet. Idag menar Björn Andersson (1989) att utvecklingen inom den naturvetenskapliga 

undervisningen är nödvändig och sker hela tiden, även om det tar tid innan den når ut i 

praktiken. Den ständiga förändringen inom politik, ekonomi och kulturella förhållande leder 

automatiskt till ändrade mål för skolan. Inte bara samhällets ständiga utveckling kräver 

förnyelse av kursinnehållet utan även naturvetenskapernas och teknikens utveckling. Börje 

Ekstig (2002) säger att forskningsverksamheten inom naturvetenskapen idag är intensiv och 

kunskapen inom ämnet blir allt större. Dagens elever måste lära sig bättre och effektivare än 

tidigare generationers elever om skolan ska hålla jämna steg med utvecklingen. Därför måste 

vi också sträva efter att utveckla lärandet.  

 

Under många år har man diskuterat hur man ska få elever intresserade av de 

naturvetenskapliga ämnena och hur undervisningen bäst bör gå till (Riis 1988). Samhället är i 

ständig förändring och skolan och undervisningen med den. Enligt forskningsresultat var 

läraren förr den mest aktiva i klassrummet och det fördes få dialoger mellan lärare och elever. 

Persson (2000) skriver i Att ”bygga” begrepp att under 1900-talet användes länge en metod 



Carlsson & Östersgård  Litteraturgenomgång 

16  

som ofta benämns som korvstoppningsmetoden. På sina håll används den än idag. Metoden 

innebär att undervisningen är mycket styrd av läroböckerna och mycket mekanisk. Läraren 

går nästan uteslutande efter en lärarhandledning vilket lämnar litet utrymme för eleverna och 

deras idéer och intressen. Korvstoppningsmetoden innebär också att eleverna får göra många 

övningar där de följer fasta instruktioner och ger svar på givna frågor. Denna mekaniska 

undervisning leder lätt till att elever och lärare inte resonerar djupare om vad de sysslar med. 

Wickman (2002) säger att man under slutet av 1900-talet övergick allt mer till fria 

laborationsformer där eleverna själva funderar ut metoder och frågor som är intressanta för 

dem. Under en laboration lär sig eleverna många nya saker och inga böcker skulle helt kunna 

beskriva dessa saker. Sinnesintryck förmedlar på ett naturligt och självklart sätt de kunskaper 

som gör att man förstår naturvetenskap bättre. 

 

 

 

 

 

     (Bratt 1986, s 19) 

 

Enligt nyare forskningsresultat har laborationer och praktiska övningar en självklar plats i 

undervisningen idag i de naturvetenskapliga ämnena (Wickman 2002). Tilltron till att arbeta 

experimentellt i skolan snarare ökar än minskar. Dessa forskningsresultat visar också att även 

de minsta barnen i grundskolan har börjat forska och experimentera. 

 

Det pågår ett utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet som heter ”Lärande och 

undervisning i naturvetenskap för skolår 1-5”, som förkortat kallas LUNA 1-5 (http://na-

serv.did.gu.se/luna15/luna15.html). LUNA är ett pilotprojekt för grundskolans fem första år 

och går ut på att utveckla, testa och studera naturvetenskaplig undervisning. Projektet utgår 

ifrån läroplan och kursplaner och menar att för att utveckla intresse och kunskap är det bland 

annat viktigt med samtal, diskussioner och konkret skapande. Projektet erbjuder grund- och 

fördjupningskurser för lärare. Kärnan i kurserna är konkreta lärarhandledningar som är 

baserade på de senaste forskningsresultaten inom NO-didaktik. Kursernas utgångspunkt ligger 

i elevernas förståelse och lärande. Kursdeltagarna prövar sedan lärarhandledningarna i sin 

egen verksamhet. Kurserna kan sammanfattas i fem punkter: 

Det du hör, det glömmer du 
Det du ser, det minns du 
Det du gör, det förstår du 

                                      Kinesiskt ordspråk 



Carlsson & Östersgård  Litteraturgenomgång 

17  

• Barn och vuxna har ibland felaktiga föreställningar om naturvetenskapliga fenomen som 

kan vara svåra att ändra på. Därför är det viktigt att åstadkomma ett bestående 

naturvetenskapligt kunnande hos barn och vuxna. 

• Det är viktigt att lärare tar reda på barns förförståelse och följer upp deras kunskaper då 

och då, genom för- och efterdiagnoser. 

• Lärare måste göra de grundläggande naturvetenskapliga begreppen begripliga för barn 

genom att ta del av den senaste forskningen i NO-didaktik. 

• Läraren kan utmana sina elever med hjälp av öppna och produktiva frågor.  

• Det är viktigt för läraren att reflektera över de undervisningssituationer som uppstår. De 

måste skapa en god förståelse för vad eleverna förstått för att kunna gå vidare. 

Målet med LUNA 1-5 är dels att öka lärares didaktiska kompetens och dels att göra det 

möjligt för forskarna att förbättra lärarhandledningarna.  

 

Ett annat projekt som pågår är Naturvetenskap och teknik för alla, som förkortat kallas NTA 

(http://web-18.promotor.telia.se/). NTA är ett skolutvecklingsprogram för både lärare och 

elever som riktar sig främst till klasser från förskolan till sjätte året. Programmet stödjer 

kommuner och fristående skolor i deras arbete med att utveckla och skapa nyfikenhet och 

intresse för biologi, fysik, kemi och teknik. Lärarna som deltar i programmet fungerar som 

utvecklare och utprovare. NTA arbetar för att skapa en långsiktig plan, utifrån kommunernas 

egna förutsättningar, där företag, institutioner och människor utanför skolan engageras. Målet 

med programmet är att hjälpa grundskolans elever och lärare att nå läroplanens och 

kursplanernas mål. NTA arbetar utifrån punkter: 

• Ett undersökande arbetssätt där elevernas nyfikenhet och intresse sätts i centrum. 

Grunden är att låta eleverna arbeta med experiment och praktiskt arbete där de använder 

tidigare erfarenheter och kunnande. 

• Organiserad materialhantering där medverkande lärare får experimentmaterial som 

kommunen eller friskolan i sin tur kompletterar och levererar vidare till en ny klass när 

läraren arbetat färdigt med det. 

• Kontinuerlig kompetensutveckling för lärare är en viktig del av NTA:s 

skolutvecklingsprogram. 

• Utvärdering av elevernas lärande. NTA hjälper lärare och elever att kontinuerligt 

utvärdera vad eleverna lär sig och hur de utvecklas. NTA utvecklas också genom 

samarbetet med kommunerna och friskolorna. 
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• Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv, universitet med flera. En 

samverkansgrupp organiserar dessa kontakter. 

 

Även i andra länder finns det undervisningsmodeller som prövats, bland annat SPACE och 

CLIS (Thorén 1999). SPACE står för Science Processes and Concepts Exploration och är ett 

engelskt projekt som utgår från idén att barn utvecklar sina föreställningar utifrån sina 

erfarenheter. CLIS står för Children’s Learning in Science Project och är även det ett engelskt 

projekt. Syftet med projektet är att utveckla en undervisning som tar hänsyn till de resultat 

forskningen redovisat om barns föreställningar i naturvetenskapliga sammanhang. 

 

 

2.2 Fyra pedagogiska synsätt på lärande i naturvetenskap 

 
Enligt Ingvar Thorén (1999) har undervisningen  inom naturvetenskap under senare år 

påverkats av i huvudsak tre olika pedagogiska synsätt: 

• Utvecklingsperspektivet menar att barn har en förmåga att lära olika saker vid olika åldrar 

• Det behavioristiska perspektivet säger att barn kan lära sig svåra saker om det sker i små 

väl avvägda steg. Åldern sätter inga gränser. 

• Det konstruktivistiska perspektivet bygger på att barn lär sig från tidigare erfarenheter och 

nya sinnesintryck genom att själv konstruera sin kunskap. 

Roger Säljö (2000) beskriver ännu ett synsätt: 

• Det sociokulturella perspektivet påstår att lärande och utveckling sker genom deltagande i 

sociala situationer. 

 

 

2.2.1 Ett utvecklingsteoretiskt synsätt 
 
Utvecklingsteorins syfte är att ge kunskap om människans utvecklingsordning. Denna 

kunskap hjälper pedagogen att förstå och ställa relevanta krav och förväntningar på individen, 

gruppen och miljön (Jerlang 1986). 

 

Inom utvecklingstraditionen delar man in människans utveckling på tre sätt,  biologiskt,  

kognitivt och emotionellt (Schultz Larsen 1994). Den biologiska utvecklingen omfattar 



Carlsson & Östersgård  Litteraturgenomgång 

19  

människans fysiska mognadsprocess, den kognitiva handlar om hur människans tänkande och 

språk bildas medan den emotionella handlar om hur människans behov och känslor formas. 

 

Innan människan blir vuxen genomgår hon en lång biologisk och fysisk mognadsprocess. 

Denna process följer ett bestämt mönster och en bestämd ordningsföljd. I takt med att den 

biologiska mognaden utvecklas, utvecklas också våra förmågor. Som exempel kan nämnas att 

vårt tänkande är beroende av hjärnans utveckling och vårt tal är beroende av stämbandens 

utveckling. Slutsatsen av detta blir att vi måste invänta den biologiska mognad som krävs för 

att våra färdigheter ska kunna utvecklas. Utvecklingsteoretikerna menar att detta även är 

viktigt att ta hänsyn till i lärandesituationer. Barn kan lära sig olika saker vid olika åldrar 

beroende på deras mognadsprocess. 

 

Den tidsperiod då mognaden av en speciell färdighet sker, till exempel att lära sig läsa, kallas 

för en kritisk period. Under denna period visar barnet en speciell lust att lära sig och är mogen 

att lära sig just denna färdighet. Före den kritiska perioden kan inte barnet lära sig den. 

Inlärningen sker självklart inte av sig själv utan barnet är beroende av stöd från föräldrar och 

omgivning. Det är viktigt att stimulera barnet och ge det möjlighet att testa nya färdigheter. 

Om man inte stimulerar barnet under den kritiska perioden kan det få svårt att lära sig 

färdigheten senare. 

 

 

2.2.2 Ett behavioristiskt synsätt 
 
Behavior betyder beteende och behaviorismen är en teori som uppfattar människan som 

nästan obegränsat formbar (Schultz Larsen 1994). Teorin innebär att människans utveckling 

uteslutande bestäms av miljön och den yttre påverkan. Den främste representanten för 

behaviorismen är Skinner. Han kom fram till att djurs beteende kan formas i vissa riktningar 

med hjälp av belöning och bestraffning. Skinner påstod att det samma gäller för människan. 

Han tyckte därför att belöning bör vara grundprincipen i all uppfostran och utbildning. 

Däremot tyckte han inte att bestraffning ska vara ett medel för att forma människor. Wynne 

Harlen (1996) håller med Skinner om detta och skriver i sin bok Våga Språnget att ”Äkta 

uppmuntran har mycket större effekt på barnen än hot om bestraffning.”(Harlen 1996, s 25) 
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2.2.3 Ett konstruktivistiskt synsätt  
 

Svein Sjøberg (2000) hävdar att det är allmänt accepterat att allt lärande måste börja där 

eleven befinner sig. Från ett konstruktivistiskt synsätt är detta helt nödvändigt. Ny kunskap 

sker genom förändring av den som redan finns vilket leder till att man måste bygga på 

elevernas erfarenheter och kunskaper. 

 

Konstruktivism är en modell för lärande och kunskap som till stor del bygger på 

kunskapsteoretikern Piagets teorier om lärande och beskrivningar av tänkandets utveckling 

(Dimenäs och Sträng-Haraldsson 1996). Piaget menar att människan kan, under förutsättning 

att hon får göra det på sitt eget sätt och har möjlighet att samverka med andra människor, 

förstå och påverka sin omgivning. Detta håller till stora delar även psykologerna Vygotsky 

och Bruner med om. 

 

Enligt den konstruktivistiska synen på lärande ska undervisningen utgå från elevens 

tankevärld (Andersson 1989). Lärandet ska vara aktivt vilket innebär att det är eleven själv 

som lär sig, ingen annan kan göra det åt honom. ”Läraren kan förmedla kunskap, men det är 

bara den lärande som kan bevara den och använda sig av den” (Marton och Booth 2000, s 67). 

 

Den konstruktivistiske, eller med ett annat ord den nyskapande läraren är öppen, lyhörd och 

intresserad av elevernas tankegångar (Kärrqvist 1985). Han uppmuntrar eleven att ställa 

frågor och ta reda på svaren självständigt. Detta leder till att lärarens roll ändras från att vara 

problemlösare åt eleverna till att stimulera eleverna att upptäcka sina problem och hitta 

lösningar till dessa. Detta arbetssätt leder till att eleverna blir mindre beroende av läraren som 

ett levande facit genom att de får lära sig att göra egna observationer, förslag och slutsatser. 

Detta aktiva kunskapssökande ger eleverna ett större ansvar som förhoppningsvis leder till ett 

ökat självförtroende. 

 

 

2.2.4 Ett sociokulturellt synsätt 
 
Det finns ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling som bland annat tar upp 

frågor inom inlärnings- och utvecklingspsykologi (Säljö 2000). Frågorna behandlar teorier 

och filosofiska resonemang om uppfostran, undervisning och kunskapsförmedling. Dessa 

teorier och resonemang går långt tillbaka i tiden. Att lärandet är så viktigt i vår kultur har att 
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göra med våra föreställningar om ekonomisk och social utveckling men även om att förbättra 

levnadsvillkoren. Enligt Säljö (2000) skulle man kunna förbättra livsvillkoren och nå maximal 

lycka om man lyckas lösa gåtan om hur lärande går till. 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att människor tillgodogör sig färdigheter, 

utvecklar förståelse och kunskap genom att samspela med andra människor (H.Sträng och 

Persson 2003). Det sociokulturella perspektivet menar dock att människor inte utvecklas av 

sig själva bara genom att tiden går utan miljön spelar en nödvändig roll för utvecklingen. 

Människan är läraktig och har en förmåga att ta tillvara på erfarenheter som kan användas i 

framtiden (Säljö 2000). Människan lär sig både individuellt och kollektivt. Utvecklingen, 

både teknologiskt och socialt, påverkar de sätt människan tar del av information, kunskap och 

färdigheter. Kunskapen har ändrats genom århundradena och ändras fortfarande på grund av 

omvärldens krav och möjligheter. Det är inte bara vad och hur mycket man ska lära sig som 

ändras utan även de sätt man lär på. Det sociokulturella perspektivet har en syn på vilken 

ställning undervisningen kommer att ha i framtiden (H.Sträng och Persson 2003): 

 
I ett sociokulturellt perspektiv kommer under överskådlig tid 
undervisning att vara en dominerande verksamhet i samhället, men det 
handlar om undervisning i bemärkelsen vägledning och stöd för 
lärandeprocesser och med fokus på kommunikation och socialt 
samspel. (H.Sträng och Persson 2003, s 37) 

 

 

2.3 Naturvetenskap i skolan 
 

Per-Olof Wickman (2002) refererar Lave (1996) ”Lärande är något som hela tiden sker när vi 

talar och handlar. Frågan är alltså inte om studenterna verkligen lär sig något, utan hur och 

vad de lär sig.” (Wickman 2002, s 100). 

 

 

2.3.1 Elevers lärande 
 

Elever är inte blanka papper när de börjar skolan. Även små barn har sina idéer om saker och 

dessa idéer spelar en roll i lärandesituationer. De visar ofta stor nyfikenhet och ett stort 

intresse för naturvetenskapliga och tekniska fenomen redan i tidig ålder (Driver, Guesne och 

Tiberghien 1985). Thorén (1999) menar att alla har föreställningar om fenomen i vår 
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omgivning. Även om vi inte kan formulera dem i ord, finns de där ändå. Föreställningarna har 

vi fått på olika sätt och vant oss vid att använda. Därför är det svårt att överge de när någon 

säger att det inte stämmer. 

 

Harlen (1996) skriver att det finns många forsknings- och observationsresultat om elevers 

tänkande. Slutsatserna av dessa resultat har hon sammanfattat i tre punkter: 

 
• Barn har idéer om naturvetenskapliga fenomen redan som små 

och innan de har börjat studera naturvetenskap i skolan. 
• Barnens egna förklaringar skiljer sig ofta från 

vetenskapsmännens, men för barnen är de förnuftiga och 
användbara förklaringar. 

• Barnens egna tankar går inte alltid att påverka, eller också händer 
det att de påverkas på ett oväntat sätt genom undervisningen i 
naturvetenskap. (Harlen 1996, s 99)  

 

Lärare behöver gå mer på djupet och fokusera på de grundläggande naturvetenskapliga 

begreppen för att utveckla elevernas föreställningar. Det räcker alltså inte att bara gå igenom 

ett fenomen för att eleverna ska förstå.  

 

När man jobbar med experiment i en klass ger inte två elever samma förklaring till 

experimentet  (Driver, Guesne och Tiberghien 1985). Varje elev har sett och tolkat det på sitt 

sätt. Elever har olika bakgrunder med sig till skolan och därmed olika föreställningar om 

saker som inte alltid stämmer överens med lärarens uppfattning. Marton och Booth (2000) 

menar däremot att detsamma gäller vuxna. Alla har vi olika åsikter om vad som är viktigt och 

intressant.  

 

Problemlösning är en viktig del av lärandet i naturvetenskap anser Dimenäs och Sträng-

Haraldsson (1996). I första hand problemlösning i samband med konkret arbete och 

laborationer, då eleven till stor del får leda sitt eget arbete.  

 

 

2.3.2 Lärarens roll 
 

Wickman (2002) menar att under laborationer och experiment spelar läraren en avgörande roll 

för vad eleverna kan lära sig. För det första spelar det stor roll att läraren är lyhörd och för 

dialoger med sina elever. För det andra ska läraren fungera som en regissör och 
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samtalspartner under laborationernas gång. Dimenäs och Sträng-Haraldsson (1996) menar 

också att läraren måste hitta en balans mellan det praktiska och det reflekterande under 

experiment och laborationer. Det viktigaste är dock att innehållet i laborationerna är 

meningsfulla utifrån elevernas perspektiv. Thorén (1999) tycker att läraren har ännu en roll i 

elevernas inlärning. Läraren bör koppla de erfarenheter och den kunskap som utvecklas i 

klassrummet till vardagliga situationer för att de ska utvecklas och bli bestående. Denne bör 

också verka för en progression genom skolåren så att elevernas begrepp utvecklas från det 

vardagliga mot det vetenskapliga. 

 

Enligt Andersson (1989) är det viktigt för en lärare att känna till sina elevers föreställningar. 

För att lättare känna igen elevernas tankar och funderingar bör läraren ta del av andra lärares 

och forskares erfarenheter. Utifrån deras och det egna perspektivet kan man sedan lägga upp 

en plan för genomförandet av undervisningen. 

 

Hans Dahlgren (1995) skriver i Mål och medel att det är bra för eleverna att träffa flera olika 

lärartyper under sin skolgång även om de arbetar mot samma mål i undervisningen. Dahlgren 

menar att även om det finns olika lärartyper finns det vissa egenskaper som kännetecknar en 

bra lärare. Några av dessa kännetecken är att läraren måste kunna hantera relationer, läraren 

ska vara målmedveten och konsekvent samt läraren måste ha en uppmuntrande inställning till 

sina elever.
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3. Problemprecisering 
 

Vår hypotes innebär att det man är intresserad av engagerar man sig mer för och lägger 

därmed ner mer tid och energi på än om man inte har något intresse för ämnet i fråga. De 

frågeställningar vi vill få svar på är: 

• Vilka arbetsformer är vanliga inom den naturvetenskapliga undervisningen idag? 

• Hur ser intresset ut för vidareutbildning inom naturvetenskapen? 

• Hur påverkar lärarens inställning till naturvetenskap undervisningen?
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4. Metod 
 
 
4.1 Upplägg av undersökningen 
 
Vi valde att börja vår undersökning med en enkätundersökning. Eftersom vi ville undersöka 

inställningarna till naturvetenskapsundervisningen föll det sig naturligt att göra en 

enkätundersökning för att få fram så många av dessa inställningar som möjligt. Vi 

kompletterade senare enkätundersökningen med två intervjuer som utgick från enkätfrågorna 

då vi tyckte att vi inte fick tillräckligt utförliga svar i enkäten. Slutligen kompletterade vi med 

ytterligare två intervjuer där frågorna krävde ännu utförligare svar.  

 

 

4.1.1 Förberedelse av enkäten 
 
Vi utformade enkäten med hög grad av strukturering det vill säga den innehöll fasta 

svarsalternativ (Patel och Davidson 2003). Vi bifogade ett missiv till enkäten där vi beskrev 

syftet med den och vad svaren skulle användas till. Vi klargjorde också i missivet att varje 

bidrag är viktigt för vår undersökning och vi förklarade på vilket sätt vi skulle använda 

resultaten. De personer som svarade på enkäterna var helt anonyma, det vill säga vi hade 

varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering. Vi visste inte heller vilken av de 

två skolorna enkäterna kommer ifrån eftersom vi blandade dem. (se Bilaga 1 för 

enkätfrågorna) 

 

 

4.1.2 Undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 32 lärare från två medelstora skolor. Skolorna 

låg på varsin sida av en medelstor stad och båda låg i områden med dels höghus och dels 

villaområden. Båda skolorna var invandrartäta och undervisade skolåren F-6. Av de 32 

lärarna i undersökningsgruppen lämnade 26 stycken in besvarade enkäter. Männen var 

underrepresenterade ute på skolorna vilket gjorde att vi bara fick tillbaka sex enkäter från män 

medan vi fick tillbaka 20 enkäter från kvinnor. 
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4.1.3 Genomförande av enkätundersökning 
 
När vi hade konstruerat enkäten ringde vi till de två skolorna. Vi pratade med studierektorerna 

och presenterade oss och vårt arbete. Därefter bestämde vi ett möte för att visa enkäten och 

förankra vårt syfte med den. När vi förankrat vårt material hos studierektorerna lämnade vi ut 

enkäterna till 32 lärare. De lärare som fått enkäten fick två veckor på sig att besvara den.  

 

 

4.2 Uppföljning av enkätundersökning 
 
När vi fått in enkäterna och började gå igenom dem, märkte vi att vi hade en del frågor som vi 

ville ha besvarade. Då valde vi att göra två intervjuer som utgick ifrån enkätfrågorna. När vi 

gjort dessa märkte vi att de inte var tillräckligt djupgående så vi gjorde två intervjuer till med 

frågor som krävde mer utförliga svar. De fyra intervjupersonerna var även delaktiga i 

enkätundersökningen men eftersom enkäterna var helt anonyma visste vi inte vad de svarat 

tidigare eller om de överhuvudtaget hade svarat på enkäten.  

 

 

4.2.1 Förberedelse av intervju 
 

Vi utformade intervjufrågorna med en låg grad av standardisering, med det menar vi att 

frågorna var öppna och gav utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord (Patel och 

Davidson 2003). Vi gjorde även frågorna så att de inte ställdes i någon speciell ordning utan 

kom när det passade, de hade en låg grad av strukturering. Vi valde denna metod för att vi tror 

att det blir ett öppet och flytande samtal istället för att intervjupersonen känner sig förhörd. 

Intervjufrågorna vid de två första intervjuerna var i princip samma som enkätfrågorna men 

intervjupersonerna hade inga svarsalternativ och de fick motivera sina svar.  

 

Vid de två följande intervjuerna konstruerade vi frågor som krävde mer ingående och 

beskrivande svar. Även dessa frågor var utformade så att de gav utrymme för personerna att 

svara med egna ord. Vid alla intervjuerna ställde vi följdfrågor när det passade. 

 

 

 

 



Carlsson & Östersgård  Metod 

27  

4.2.2 Undersökningsgrupp 
 
När vi skulle välja ut intervjupersoner ville vi ha personer som hade olika bakgrund. Till att 

börja med ville vi intervjua minst en person från varje kön. Vi ville också att personerna 

skulle ha olika ålder och därigenom olika erfarenheter. Slutligen ville vi att de skulle ha olika 

inriktningar inom läraryrket. Det enda kravet vi ställde var att intervjupersonerna skulle 

undervisa i naturvetenskap. Alla namn i undersökningen är fingerade. 

 

Undersökningsgruppen vid de två första intervjuerna bestod av en man och en kvinna. Martin 

var 27 år, hade arbetat som klasslärare i tre år och undervisade i en 4:e klass. Han hade gått en 

lärarutbildning med inriktningen sv/so. Lena var 52 år, hade arbetat som klasslärare i över 20 

år och arbetade i en 2:e klass. Hon var utbildad inom ma/no.  

 

Undersökningsgruppen vid de två senare intervjuerna bestod av två kvinnor. Kerstin var 61 år, 

hade arbetat som klasslärare i 35 år och undervisade i en 2:a klass. Hon hade gått en 

lågstadielärarutbildning. Camilla var 36 år, hade varit klasslärare i knappt två år och 

undervisade i flera olika klasser 1-6. Hon hade gått en lärarutbildning med inriktning ma/no. 

 

 

4.2.3 Genomförande av intervju 
 

Vi tog återigen kontakt med studierektorerna för att få lite hjälp i vårt val av intervjupersoner. 

Vi berättade vilka kriterier vi hade på de personer vi ville intervjua. Studierektorerna 

rekommenderade några personer som passade in på vår beskrivning. Vi tog sedan kontakt 

med de personer som vi beskrev i undersökningsgruppen och presenterade oss. Vi gav dem 

information om syftet med intervjun och hur den skulle gå till. Vi var noga med att poängtera 

att just deras bidrag var viktigt och att det skulle behandlas konfidentiellt. Vi gav dem även 

telefonnummer till oss och vår handledare om det skulle uppstå eventuella oklarheter och 

frågor. Tid och plats för intervju bokades. 

 

När vi träffade intervjupersonerna för intervjun presenterade vi oss och gav återigen 

fullständig information om syftet med intervjun och hur resultatet skulle behandlas.  
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Eftersom vi var två stycken så agerade en av oss intervjuare medan den andra antecknade det 

som sades. Under intervjun var vi båda noga med att visa intresse och låta personen uttrycka 

sig fritt. 
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5. Resultat 
 
 
5.1 Resultat av enkätundersökning 
 
Vi bearbetade enkäterna genom att gå igenom dem enkät för enkät för att sammanställa varje 

persons svar. Sedan jämförde vi fråga för fråga för att se om det fanns några gemensamma 

faktorer och drog paralleller däremellan. Till sist gick vi igenom de övriga kommentarer som 

fanns och som några skrivit som komplement till svarsalternativen. Vi redogör här för 

enkätresultaten i form av punkter som utgår från enkätfrågorna (se Bilaga 1 för 

enkätfrågorna): 

 

• Vi fick in sex svar från män och 20 svar från kvinnor.  

• Åldern var spridd men tyngdpunkten låg på 30-40 år. 

 

 Figur 1. Figuren visar hur åldern är fördelad i undersökningsgruppen. 

 

 

• Det var även en spridning på hur länge man jobbat som lärare vilket kan hänga ihop med 

åldern. 
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• När det kom till frågan om vilket ämne de tyckte var roligast att undervisa i, tyckte cirka 

hälften att so-ämnena var roligast. Resterande hälft var jämnt fördelat på matematik, språk 

och no-ämnena.  

Figur 2. Figuren visar vilka ämnen undersökningsgruppen helst undervisar i. 
 

 

• Nästan inga lärare hade fyllt i frågan om hur många timmar per vecka de jobbade med 

naturvetenskapliga ämnen. Istället hade de flesta kommenterat att de jobbade i tema där 

många ämnen integrerades. 

• Ingen föredrog alternativet att läraren bara berättar som ett arbetssätt i klassrummet.  

Däremot blandade de flesta experiment med samtal och grupparbeten och individuellt 

arbete. 

• På frågan vem som utförde experimenten var svaren övervägande att läraren gemensamt 

med sina elever utförde experimenten. Flera i undersökningsgruppen skrev att barn ska 

lära sig så det är viktigt att låta dem testa själva. 

Figur 3. Figuren visar hur undersökningsgruppen använder experiment i undervisningen. 
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• De lärare som inte utförde experiment i klassrummet kryssade för att det till största delen 

berodde på att det fanns mycket dåligt med material på skolan. En liten del svarade att de 

inte hade tillräckligt med kunskap inom ämnet. 

• Nästan 2/3 ville få mer utbildning inom no-ämnena men några personer hade precis gått 

en fortbildningskurs och ansåg att de inte behövde utbildning just nu. 1/3 ville inte ha 

någon utbildning på grund av att de inte hade någon tid eller något intresse att avvara. 

 

 

5.2 Resultat av intervjuundersökningen 
 

Vid de två första intervjuerna utgick vi från enkätfrågorna men gav intervjupersonerna 

möjlighet att kommentera och motivera sina svar. Vid de två efterföljande intervjuerna utgick 

vi från andra frågor än vid de två första (se Bilaga 2). Allmänna frågor som till exempel ålder 

och utbildning har vi redogjort utförligare i undersökningsgruppen. Alla namn som 

förekommer i resultaten är fingerade. 

 

 

5.2.1 Intervju med Lena 
 

Lena som är 52 år och utbildad med inriktning ma/no kommenterade, på frågan om vilket 

ämne som var roligast att undervisa i, att det var svårt att välja ut ett ämne som var roligare än 

de andra. Hon tyckte att det överhuvudtaget var roligt att undervisa. Lena kunde inte svara på 

hur många timmar i veckan hon ägnade åt naturvetenskap då hon ofta arbetade i tema där 

många ämnen integreras. Hon var övertygad om att eleverna lär sig mer med ett tematiskt 

arbetssätt då eleverna arbetar kontinuerligt med ett tema än att bara ha lösryckta lektioner. 

Lena påpekade att det är viktigt att förankra undervisningen till vardagliga situationer för att 

eleverna ska förstå varför de arbetar med det de gör.  

 

På frågan vad hon ägnade mest tid åt i den naturvetenskapliga undervisningen svarade Lena 

att hon till största delen undervisade de naturvetenskapliga ämnena ute i naturen. Hon menade 

att eleverna får en mer bestående kunskap om de är med om det själva istället för att sitta inne 

och läsa om det ur en bok. Däremot sa hon att det oftast var hon som berättade och eleverna 

som lyssnade. Hon lämnade inte mycket utrymme för eleverna att experimentera och 

upptäcka själva i naturen utan de skulle följa de instruktioner hon gav. 
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Lena använde experiment i sin undervisning, men inte särskilt ofta. På frågan vem som utför 

experimenten svarade Lena att hon föredrog att eleverna fick utföra experimenten. Lena 

motiverade sitt svar med att det är eleverna som ska upptäcka och få en aha-upplevelse. 

Förklaringen till varför Lena inte utförde mer experiment med eleverna var att hon ansåg att 

det fanns alldeles för dåligt med material på skolan.  

 

Lena var positivt inställd till vidareutbildning inom de naturvetenskapliga ämnena. Däremot 

hade hon precis gått en fortbildningskurs samtidigt som hon hade en grundutbildning i ma/no. 

Därför var hon inte intresserad att gå någon kurs just nu men hon tyckte det var viktigt med 

fortbildningskurser.  

 

 

5.2.2 Intervju med Martin 
 
Martin som är 27 år och utbildad med inriktningen sv/so tyckte att det var roligast att 

undervisa i det ämne han var utbildad inom. Han kände att han var säkrare och hade mer 

kunskap i dessa ämnen. Martin sa att han ofta arbetade tematiskt där många ämnen integreras 

så han kunde inte svara på hur många timmar han lade ner per vecka på de naturvetenskapliga 

ämnena. Han ansåg att ett tematiskt arbetssätt ger eleverna möjlighet att förstå ämnet bättre då 

man arbetar med det under en längre tid och sätter in det i flera olika sammanhang. Martin var 

noga med att poängtera att ett varierat arbetssätt är något att eftersträva där alla sinnen får 

användas. Genomgång av läraren där man lyssnar och iakttar, film, experiment, leta fakta i 

böcker, skriva, arbeta praktiskt som att bygga, måla och rita, samt grupparbete är några av de 

sätt Martin förespråkade.  

 

På frågan vad han ägnade mest tid åt i den naturvetenskapliga undervisningen svarade Martin 

att han tyckte att det var viktigt att kombinera grupparbete, experiment och samtal i 

naturvetenskapsundervisningen. Han lade stor tyngdpunkt på elevernas egna dokumentation, 

det vill säga han föreläste inte mycket utan eleverna fick själva forska inom ämnet med hjälp 

av tidningar, Internet, uppslagsverk och böcker. Han föredrog detta sätt  dels för att han inte 

själv hade så mycket kunskap inom ämnet men även för att han trodde att eleverna lär sig 

mycket av att forska själva. 
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Martin använde laborationer i sin undervisning, men inte kontinuerligt. När han använder 

experiment som en del av undervisningen låter han alltid eleverna utföra dem. Han ansåg att 

eleverna inte lär sig lika bra om de inte själva får prova och utforska. Martin sa att det fanns 

alldeles för lite material på skolan för att kunna utföra särskilt många experiment. Martin 

nämnde den ekonomiska faktorn, det vill säga att skolan lägger pengarna på annat än 

experimentmaterial. Det ansåg han var väldigt negativt.  

 

Martin ville väldigt gärna ha mer utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena. Han var 

övertygad om att det skulle bli roligare att undervisa i ämnet om han hade mer kunskap och 

därmed mer säkerhet. Han skulle framför allt vilja gå en kurs med fokus på användbara tips 

och idéer i klassrummet. 

 

 

5.2.3 Intervju med Kerstin 
 
Kerstin som är 61 år och hade en lågstadielärarutbildning sa att svenska var allra roligast att 

undervisa i, men hon undervisade i alla ämnen. Hon menade att svenska är ett stort ämne på 

lågstadiet. Svenskan innebär på lågstadiet framförallt att lära sig skriva och läsa. Hon tyckte 

det var speciellt roligt att se när en elev ”knäcker” läskoden som de kämpat med. Hon sa att 

det var en av höjdpunkterna med att vara lärare när man ser att eleverna utvecklas. Kerstin 

tyckte absolut att svenska var det viktigaste ämnet, i alla fall på lågstadiet.  

 

Kerstin hade inte mycket att säga på frågan om hon använde experiment som en del av 

undervisningen men hon sa dock att hon inte använde sig av det. Kerstin tyckte inte att det var 

någon idé för henne att utbilda sig mer eftersom hon inom några år skulle gå i pension. Hon 

tyckte dock att det är bra att det finns kurser för dem som vill vidareutbilda sig. 

 

Kerstin planerade sin naturvetenskapliga undervisning i början av varje läsår för båda 

terminerna. Hon menade då att hon planerade undervisningen på det stora hela medan hon 

sedan varje vecka gjorde en detaljerad planering för kommande vecka. När hon gjorde den 

övergripande planeringen kollade hon läroplanen och den lokala planen för vad som bör ingå i 

undervisningen. Hennes två argument för detta var att hon dels tyckte det var viktigt att följa 

de riktlinjer som finns och dels ha stöd för det hon undervisar, om till exempel föräldrar 

undrar. 
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Kerstin sa att hon också gärna integrerade ämnen som svenska och naturvetenskap. Hon 

nämnde som exempel att när barnen inom naturvetenskapen skulle lära sig om svampar fick 

de leta fakta i böcker och sedan skriva en berättelse om det. Kerstin tyckte bäst om att själv 

undervisa i sin klass utan att samarbeta med lärare i andra klasser och ämnen. Hon menade att 

hon då vet precis vad klassen arbetar med och hur långt de kommit. Blandar man in för många 

utomstående är det lätt att arbetet drar ut på tiden och att man då inte hinner det man planerat 

för läsåret.  

 

Sista frågan i intervjun handlade om intervjupersonen hade förändrat något i sin undervisning 

sedan hon började som lärare. Kerstin sa att hon varit med om stora förändringar i skolans 

undervisning sedan hon började som lärare för 35 år sedan. Förr var det strängare 

undervisning och det var mest läraren som pratade. Idag är eleverna mer aktiva genom 

diskussioner både med läraren och med andra elever. Kerstin tyckte att denna utveckling har 

varit bra men menar att eleverna tyvärr har tappat respekten för läraren. Förr var det inte 

många som sa emot en lärare. 

 

 

5.2.4 Intervju med Camilla 
 
Camilla, som är 36 år och utbildad med inriktningen ma/no, tyckte att de naturvetenskapliga 

ämnena var absolut roligast att undervisa i. Hon sa att hon alltid varit fascinerad av 

naturvetenskapen och ville gärna dela med sig av det till andra. Det var en av anledningarna 

till att hon sökte till lärarutbildningen. Före lärarutbildningen, som hon inte avslutade förrän 

för två år sedan, arbetade hon som barnskötare men hon kände att hon ville arbeta med lite 

äldre barn. Hon tyckte att alla ämnen i skolan är viktiga på sitt sätt men hon ansåg att de 

naturvetenskapliga ämnena har kommit lite i skymundan i de lägre skolåren och behöver 

lyftas fram. De är lika viktiga som till exempel matematik och svenska. Camilla sa att hon 

ofta bytte med andra lärare som inte är så intresserade av naturvetenskap och att de istället tog 

ämnen som hon inte var lika säker i.  

 

Camilla använde sig mycket av experiment som en del av undervisningen i naturvetenskap. 

Hon tyckte det var viktigt att barnen fick vara delaktiga och prova själva så mycket som 

möjligt för att bättre förstå det de arbetar med. Camilla tyckte att det fanns alldeles för lite 

material på skolan men hon var noga med att poängtera att det går att experimentera ändå. I 
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hennes klass samlade man saker både från naturen och hemifrån som man kunde 

experimentera med. Hon uppmuntrade eleverna att ta med gamla flaskor, toarullar, 

mjölkpaket med mera till skolan. 

 

Camilla tyckte inte att hon behövde vidareutbilda sig i naturvetenskap just nu eftersom hon 

nyligen blivit klar med sin utbildning. Hon ville gärna gå vidareutbildningskurser i framtiden 

för hon ansåg att det är viktigt att aldrig stanna i sin utveckling som lärare. Man kan få så 

mycket idéer från andra samtidigt som man kan dela med sig av sina kunskaper.  

 

Camilla var inte riktigt lika noga med att följa läroplanerna och de lokala planerna när hon 

planerade sin undervisning. Hon tyckte det var viktigare att ta tillvara på tillfällen som dyker 

upp, till exempel årstidernas skiftningar, vädret och elevernas frågor. Hon ville gärna ta 

tillvara på elevernas nyfikenhet och frågor och arbetade ofta efter dem. Camilla planerade 

därför inte så långt i förväg utan grep tillfällena när de kom. Hon var noga med att poängtera 

att hon ändå hade en stomme att utgå ifrån på saker som skulle tas upp under läsåret.  

 

Camilla sa att hon använde sig av flera olika arbetsformer i sin undervisning. Hon tyckte att 

det var väldigt viktigt att variera sin undervisning. Alla barn lär på olika sätt och därför måste 

man som lärare erbjuda många olika undervisningssituationer. Hon påpekade igen att hon 

gärna använde experiment men också samtal, grupparbeten, exkursioner och individuellt 

arbete. Camilla sa att hon gärna samarbetade med andra lärare så att flera ämnen integreras 

och blir till ett större tema. Hon upptäckte detta arbetssätt när hon var ute på praktik under sin 

utbildning och anammade det. Hon märkte att eleverna tyckte det var roligt samtidigt som de 

lärde sig mycket. Hon nämnde också att hon inte tycker att det finns ett läromedel som är helt 

komplett till den naturvetenskapliga undervisningen utan använder sig därför av många olika 

läromedel där hon plockar godbitarna.  

 

På sista frågan i intervjun som handlade om intervjupersonen hade förändrat något i sin 

undervisning sedan hon började som lärare hade Camilla inte mycket att säga då hon arbetat 

så kort tid i skolan. 
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5.3 Slutsatser 
 

Vår undersökning var inte så stor och kan inte betraktas som allmängiltig men vi tycker ändå 

att vi har kommit fram till att vår hypotes stämmer i många fall. Vår hypotes innebar att det 

man är intresserad av engagerar man sig mer för och det tycker vi har kommit fram i vår 

undersökning. De lärare som svarade att so-ämnen var roligast att undervisa i verkade på de 

resterande frågorna inte särskilt engagerade i no-ämnena. De svarade på frågorna men hade 

inget att tillägga på övriga synpunkter till skillnad från de lärare som helst undervisade i no. 

Undersökningen visade också att lärarna i undersökningsgruppen undervisade och var mest 

engagerade i de ämnen de hade mest utbildning i.  

 

Här följer våra slutsatser av frågeställningarna vi hade: 

• Vilka arbetsformer finns det inom den naturvetenskapliga undervisningen idag? 

Undersökningen visade att undersökningsgruppen gärna arbetade med tema där 

naturvetenskapen integrerades med flera andra ämnen. Vi förespråkar att man börjar redan i 

de tidiga skolåren med experiment och laborationer. Det gjorde visserligen flera i 

undersökningsgruppen också men i flera fall ”skyllde” man på dåligt med material som 

anledning till att man inte använde särskilt mycket experiment i undervisningen. 

Undersökningsgruppen använde även flera andra arbetsformer som experiment, exkursioner, 

grupparbeten och individuella arbeten men tematiskt arbete var det mest utbredda arbetssättet. 

Många påpekade att det är viktigt att eleverna får möjlighet att samtala och diskutera både 

med läraren och andra elever. Det sociokulturella perspektivet menar att det är genom samtal 

och socialt samspel som man lär och utvecklas (Säljö 2000). 

 

• Hur ser intresset ut för vidareutbildning inom naturvetenskapen? 

Intresset fanns absolut i undersökningsgruppen, både i enkätresultaten och  intervjuresultaten 

framgick detta tydligt. Det tycker vi är väldigt bra och positivt för den framtida 

naturvetenskapliga undervisningens utveckling. Det som vi tyckte var mest positivt var att 

både de som redan hade utbildning i naturvetenskap och de som var utbildade i andra ämnen 

visade ett stort intresse för vidareutbildning i naturveteskap. De få som inte ansåg sig behöva 

vidareutbildning kommenterade i de flesta fall detta med att de nyligen gått kurser inom 

ämnet. Endast en person kommenterade att hon inte ville vidareutbilda sig då hon snart skulle 

gå i pension. 
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• Hur påverkar lärarens inställning undervisningen? 

Detta var den fråga som var svårast att svara på utifrån det undersökningsmaterial vi hade. 

Som vi tidigare nämnt tror vi dock att lärares inställningar påverkar undervisningen i hög 

grad. Det bekräftade speciellt personerna i intervjuerna genom de svar de gav. De sa att ju 

mer kunskap man har desto mer säker blir man på det man gör, och det man kan är roligare. 

Det framgick även av enkäterna att inställningen påverkar undervisningen. De som föredrog 

att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena var även de som gav de utförligaste svaren.  
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6. Diskussion 
 

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Enkäterna gav bredd åt undersökningen medan intervjuerna gav ett djup. Praktiskt fungerade 

vår undersökning bra då vi fick kontakt med de skolor vi ville göra undersökningen på. Den 

tid vi planerade för utlämning och inlämning av enkäterna, det vill säga två veckor, fungerade 

tillfredställande. Vi valde två veckor för enligt oss hinner inte alla besvara den på en vecka 

och mer än två veckor gör att många lägger den åt sidan och glömmer bort den. Av de 32 

enkäter som lämnades ut fick vi in 26 svar vilket motsvarar cirka 80%. Anledningen till att vi 

fick in så pass många svar tror vi är för att vi var noga med att förankra enkäten på skolorna. 

Vi tror att det är viktigt att göra reklam för sig själv genom att visa intresse och engagemang 

för det man gör.  

 

Vid en närmare granskning av vårt arbetssätt finner vi en del saker som kunde gjorts 

annorlunda. Till att börja med blev vår undersökning inte så stor att den är tillförlitlig i ett 

större sammanhang. Man kan inte säga att resultaten från vår undersökning stämmer på alla 

skolor i hela landet eller i hela den kommun vi gjort undersökningen i. Resultaten gäller bara 

på de två skolor och de lärare som  deltog i undersökningen. Det vi kunde gjort annorlunda är 

att involvera fler lärare på fler skolor. På grund av den relativt korta tid vi hade för 

genomförandet av detta arbete hade vi inte tid och möjlighet att göra undersökningen mer 

omfattande. 

 

Om vi skulle genomfört intervjuerna idag hade vi valt att använda en bandspelare för att spela 

in hela intervjuerna. Vi valde att inte använda bandspelare vid intervjuerna för vi 

intervjupersonerna inte skulle bli störda eller hämmade. Det fungerade visserligen bra när en 

av oss intervjuade och den andre antecknade då vi fick med det väsentliga av intervjuerna 

men med en bandspelare får man med precis allt som sägs.  
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6.2 Diskussion av resultaten 
 
Vi vill återigen poängtera att enkätresultaten bara gäller de två skolor vi genomförde enkäten 

på. Vår diskussion bygger enbart på de 26 svar vi fick in. I diskussionen har vi valt att bara 

diskutera de frågor vi anser vara relevanta för vår studie.  

 

Som vi tidigare nämnt var intervjufrågorna de samma som i enkäten vid de två första 

intervjuerna men intervjupersonerna fick dock inga svarsalternativ och de fick även 

följdfrågor. Vid de två följande intervjuerna ställde vi frågor som krävde djupare och mer 

utförliga svar (se Bilaga 2). Vi är medvetna om att fyra intervjuer är för lite för att kunna dra 

några djupare slutsatser. De slutsatser vi drar är enbart baserade på dessa fyra intervjuer. 

 

 

6.2.1 Diskussion om enkätresultaten 
 

Vi tycker det är svårt att svara på varför många föredrog so-ämnen framför de andra 

alternativen men vi har funderat mycket kring frågan. Vi har framförallt funderat över varför 

inte fler tyckte det var roligt att undervisa i naturvetenskap. Vi tror att det kan bero att de 

lärare som har andra inriktningar än den naturvetenskapliga är osäkra på sina kunskaper inom 

ämnet. Det leder till att man även blir osäker på hur man ska undervisa. Enligt oss bör man 

själv förstå det man lär ut för att få andra att förstå.  

 

Det visade sig att nästan inga av lärarna kunde svara på frågan om hur många timmar i veckan 

de ägnade åt naturvetenskapliga ämnen. De flesta arbetade i tema där flera ämnen 

integrerades och då var det olika från vecka till vecka hur mycket tid de lade ner på de olika 

ämnena. Ena veckan arbetade de mycket med naturvetenskap medan de nästa vecka hade 

betydligt mindre. Vi tycker att det är bra att arbeta på detta sätt för vi tror att det ger eleverna  

möjlighet att tänka efter och reflektera över det de arbetar med. De flesta i 

undersökningsgruppen kombinerade experiment och samtal med grupparbeten och 

individuellt arbete när de arbetade med naturvetenskapen inom ett tema. Detta arbetssätt där 

man kombinerar flera undervisningsmetoder anser Dimenäs och Sträng-Haraldsson (1996) är 

en viktig del av lärandet. Vi håller med Dimenäs och Sträng-Haraldsson att ett kombinerat 

arbetssätt är ett bra sätt att undervisa . Elever lär på olika sätt och undervisar man med hjälp 

av flera olika arbetssätt finns det förhoppningsvis någon metod för alla. Flera påpekade att 



Carlsson & Östersgård  Diskussion 

40  

barn ska lära sig och då är det viktigt att låta dem vara delaktiga när man utför experiment. 

Detta resultat blev vi glada över då vi anser att experiment bör vara en naturlig del av den 

naturvetenskapliga undervisningen. Vi håller med undersökningsgruppen om att det viktigaste 

med experiment är att eleverna själva får testa och på ett konkret sätt uppleva olika fenomen. 

På sidan 16 i vårt arbete citerar vi ett kinesiskt ordspråk ur Bratt (1986) och detta citat 

stämmer överens med det vi tror på. Vi är övertygade om att det man ser och gör förstår man 

bättre än om man bara lyssnar. 

 

De lärare i undersökningsgruppen som inte använde experiment som en del av undervisningen 

gav några olika anledningar till detta. Den största anledningen var inte bristande intresse utan 

att det fanns alldeles för dåligt med material på skolan för att kunna utföra experiment och 

laborationer. Det lilla material som fanns var ofta både gammalt och dåligt. En liten del av 

undersökningsgruppen tyckte att de hade för lite kunskap inom ämnet. Vi är helt införstådda 

med att det finns dåligt med material ute på skolorna och vi tror att man i många fall skyller 

det på skolans dåliga ekonomi. Vi håller med om att skolornas ekonomi inte är den bästa men 

vi tror att annat prioriteras framför experimentmaterial. Dessutom tycker vi att det är en dålig 

anledning att skylla på dåligt material då man inte alltid behöver särskilt mycket material för 

att genomföra olika experiment. Ibland kan det räcka att gå ut i naturen och laborera med det 

som finns där. 

 

Majoriteten av de svarande var positiva till vidareutbildning. De få som inte var intresserade 

av att vidareutbilda sig gav anledningar som att de inte hade tid eller intresse att avvara. Vi 

tycker det är sorgligt att det finns lärare som undervisar i ämnen som de inte engagerar sig i 

alls utan bara undervisar i för att de måste. Det är inte i första hand för sin egen skull som man 

bör vara engagerad och intresserad utan för elevernas skull. Visst finns det ämne som man är 

mindre intresserad av men det får inte gå ut över eleverna. 

 

 
6.2.2 Diskussion om intervjuresultaten 
 
Lena tyckte om att undervisa i det ämne hon var mest utbildad i, matematik/naturvetenskap, 

men hon poängterade att hon tyckte det var roligt att undervisa i alla ämnen. I enkätresultaten 

fanns det även några personer som kryssat i flera alternativ och kommenterat det med att det 

är roligt att undervisa i de flesta ämnena. Vi tycker dessa personer har en härlig inställning då 

de engagerar sig i alla de ämnen de blivit ålagda att undervisa i. Precis som vi tidigare nämnt 
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tycker vi det är viktigt för elevernas skull att läraren engagerar sig i alla ämnen även om man 

har favoritämnen. Vi är övertygade om att lärarens engagemang och intresse smittar av sig på 

eleverna och vice versa. Även Martin föredrog de ämnen han var mest utbildad i, det vill säga 

svenska/samhällskunskap. I enkätresultaten framgick det att hälften av de tillfrågade föredrog 

att undervisa i just svenska/samhällskunskap. Det vi inte fick fram av enkätresultaten var 

varför de föredrog just dessa ämnen, medan Martin kommenterade sitt svar med att det 

berodde på att han var mest utbildad i dessa ämnen.  

 

Vi håller med Kerstin om att svenska är mycket viktigt på lågstadiet då både läsning och 

skrivning ska utvecklas. Vi tror dock att Kerstin fokuserar för mycket på svenskan och 

glömmer bort att det finns andra viktiga ämnen. Vi märkte att Camilla verkligen brann för de 

naturvetenskapliga ämnena och hennes entusiasm smittade av sig. Vi håller med henne om att 

alla ämnen är viktiga i sig och att naturvetenskapen ibland blir åsidosatt. Vi tycker att det är 

bra när lärare byter ämnen sinsemellan så att de undervisar i ämnen de har mycket kunskap 

och engagemang i. Vi tror dock att man inte alltid bör byta ämnen för det finns en risk att man 

då blir osäker och inte vågar undervisa i några andra ämnen än de man är bra på. 

 

Precis som de flesta i enkätundersökningen använde sig Lena helst av temaarbete där många 

ämnen integreras. Vi håller med Lena att det är viktigt att förankra undervisningen till 

vardagliga situationer men vi håller även med det som står i Lgr 80 och som sedan förstärks 

ytterligare i Lpo 94, att det är viktigt att knyta an undervisningen till de erfarenheter och 

kunskaper som eleverna redan har. Martin föredrog, precis som Lena, att använda temaarbete 

där många ämnen integreras som ett arbetssätt i undervisningen. Martin tillade också att ett 

varierat arbetssätt är något att eftersträva där alla sinnen får användas. Enligt oss är detta 

viktigt att ta hänsyn till när man planerar sin undervisning men tyvärr tror vi att det ofta 

”glöms” bort. Det krävs noggrann planering för att lyckas få in så många sinnen som möjligt i 

undervisningen och vi tror att många lärare varken har ork eller tar den tid det krävs. Martins 

åsikt, som även vi delar, styrks av Per-Olof Wickman (Strömdahl 2002). Wickman skriver att 

med hjälp av sinnesintryck förstår man på ett naturligt och självklart sätt naturvetenskapen 

bättre. Vi tror att Martin har influerats både av det konstruktivistiska och det sociokulturella 

perspektivet då han dels förespråkar att man ska arbeta med alla sinnena och dels för att han 

gärna vill att eleverna är mycket delaktiga i undervisningen.  
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Vi fann stora skillnader i hur Martin och Lena bedriver sin undervisning. Tvärtemot Lena 

undervisar Martin, genom att han lägger stor vikt vid att eleverna själva får forska, 

dokumentera och undersöka. Det arbetssätt som Martin undervisar på förespråkar både 

kursplanerna och Wickman i Strömdahl (2002). Wickman menar att experiment, 

hypotesprövning och iakttagelser ska vara en viktig del av undervisningen. Han tror att 

eleverna förstår vad de gör med hjälp av detta arbetssätt. Lena ville visserligen bedriva den 

naturvetenskapliga undervisningen ute i naturen men väl där var det hon som föreläste. Vi 

tycker det är bra att hon går ut med eleverna men det är mindre bra att hon tar över 

undervisningssituationen helt. Vi tycker att hon berövar eleverna en del av upplevelsen då de 

inte får upptäcka och undersöka själva. Även Kerstins och Camillas svar skilde sig mycket åt 

då Kerstin föredrog att arbeta ensam medan Camilla välkomnade samarbete med kollegorna. 

Vi föredrar Camillas sätt att undervisa. Förr var läraryrket ett ensamyrke där man inte 

samarbetade med andra men så är det inte längre. Vi tror att Kerstins och Camillas skilda 

åsikter om undervisningen har att göra med att de dels har utbildat sig med många års 

mellanrum och dels att det skiljer cirka 25 år i ålder. Vi tycker absolut inte att det är dåligt att 

vara äldre i läraryrket för deras erfarenheter och kunskaper behövs i skolan men för den 

sakens skull får de inte stanna i sin utveckling. Vi håller inte alls med Kerstin i hennes sätt att 

arbeta ensamt då vi anser att kollegor är en oerhörd tillgång. Vi tycker det är svårt att koppla 

Kerstins sätt att undervisa till något särskilt pedagogiskt synsätt men vi tycker hon skulle 

behöva inspireras av både det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet. 

 

Varken Lena eller Martin använde sig särskilt mycket av experiment i sin undervisning. 

Precis som i enkätundersökningen var anledningen att det fanns dåligt med material. Vi tror 

att det låg mer bakom än bara dåligt med material. Vi fick intrycket att de inte var särskilt 

motiverade att driva på skolan för att få in mer material eller skapa eget material. Särskilt 

Martin hade många idéer om hur en bra undervisning i naturvetenskap ska se ut men vi tycker 

inte det verkar som om han verkligen genomför det i praktiken. Kerstin hade inte heller 

mycket att säga om sin inställning till att använda experiment i undervisningen mer än att hon 

inte använde sig av det. Hon använde sig hellre av andra metoder. Vi är starkt övertygade om 

att barn kan lära sig svåra saker och begrepp i låg ålder genom att arbeta praktiskt med bland 

annat experiment. Det behavioristiska perspektivet förespråkar också att barn kan lära sig 

svåra saker och att åldern inte sätter några gränser (Thorén 1999). Det styrks även av Riis 

(1988) som skriver att det finns forskningsresultat som visar att man kan introducera svåra 

begrepp i naturvetenskapen med hjälp av experiment och konkret material. Camilla hade en 
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positiv inställning till att använda experiment i undervisningen. Hon sa att hon tyckte det var 

viktigt att eleverna är delaktiga i undervisningen genom att prova mycket själva. Sättet hon 

löste problemet med dåligt med material på, genom att både hon och eleverna själva letade 

eller samlade in det de behövde, tycker vi är fantastiskt. Hon visade verkligen att man kan 

experimentera trots att resurserna är dåliga. 

 

 

Både Kerstin och Camilla var, precis som de flesta i enkätundersökningen, positiva till 

vidareutbildning. Kerstins inställning, att det inte var lönt för henne att vidareutbilda sig då 

hon snart ska pensioneras, tycker vi är tråkig för vi anser att man aldrig får stanna i sin 

utveckling som lärare hur gammal du än är. Camilla var precis färdig med sin utbildning så 

hon ville vänta ett tag innan hon gick någon kurs men hon ville gärna göra det i framtiden. Vi 

tycker inte det spelar någon roll att hon precis utbildat sig för det finns säkert något nytt hon 

kan lära sig genom vidareutbildning. Som blivande naturvetenskapslärare blev vi glada över 

Martins inställning till vidareutbildning inom de naturvetenskapliga ämnena. Martin som inte 

hade naturvetenskap som favoritämne ville vidareutbilda sig för sina elevers skull. Lena 

kände att hon inte behövde gå en kurs just nu eftersom hon nyligen gått en fortbildning inom 

ämnet. Däremot var hon väldigt positiv till vidareutbildning. Vi tycker att det var bra att Lena 

var positivt inställd till fortbildning för vi anser att även om man har utbildning inom ett visst 

ämne behöver man utvecklas, utbyta och få nya idéer men också ta del av nya 

forskningsresultat. Både i Sverige och i andra länder finns olika projekt för att utveckla 

kompetensen inom naturvetenskap, till exempel LUNA 1-5 och NTA. Vi tycker dessa projekt 

verkar bra och borde erbjudas alla lärare som undervisar i naturvetenskap. 

 

Som avslutning på vår diskussion vill vi försöka koppla de fyra intervjupersonerna till något 

av de pedagogiska synsätt vi tagit upp i litteraturdelen baserade på de svar och de intryck vi 

fick vid intervjutillfällena.  

 

 

6.3 Resultatens nytta 

 
Trots att naturvetenskap inte var det största intresset hos flera i undersökningsgruppen så 

fanns intresset ändå där för kompetensutveckling. Det tycker vi är positivt för, som vi tidigare 
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nämnt, är det eleverna som ska komma i första hand. Vi tycker att alla som arbetar med 

naturvetenskap i skolan ska få möjlighet att vidareutbilda sig. Vårt förslag till vidare 

undersökning är att ta reda på var bristerna i kunskap finns och därmed vad kurserna i 

vidareutbildningen ska ta upp. Det kan man göra genom att fråga lärare ute på skolorna vad de 

skulle behöva vidareutbilda sig på. Vi tycker det behöver skapas fler kurser med mer varierat 

innehåll. 
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7. Sammanfattning 
 
I vår undersökning har vi bland annat valt att ta reda på hur undervisningen bedrivs idag och 

då tycker vi det är viktigt att känna till hur utvecklingen fram till idag har sett ut. Därför valde 

vi att lyfta fram undervisningen i naturvetenskap genom tiderna i litteraturgenomgången. Till 

att börja med redogör vi med hjälp av Enghag (2004) för naturvetenskapsundervisningens 

utveckling från medeltiden till 1700-talets mitt. Därefter går vi igenom naturvetenskapens väg 

in i den svenska skolan (Harbo och Kroksmark 1986).  

 

Vi tyckte också att det var viktigt att ta reda på hur läroplanerna för grundskolan har 

utvecklats från den första Lgr 62 till nuvarande Lpo 94 för att se vilka förändringar som skett. 

En stor skillnad är att i de äldre läroplanerna beskrivs det tydligt vad som ska göras medan 

läraren har en större frihet att tolka innehållet i den senaste läroplanen Lpo 94. Vi ville även 

veta mer om vilka teorier som har påverkat undervisningen fram till idag. De pedagogiska 

synsätt som vi kort presenterat är det utvecklingsteoretiska, behavioristiska, konstruktivistiska 

och sociokulturella. Slutligen tog vi upp forskning om hur elever lär och lärarens roll. 

 

I undersökningen som vi genomförde ville vi undersöka vilka arbetsformer som används inom 

den naturvetenskapliga undervisningen idag, om det finns intresse hos lärarna att 

vidareutbilda sig samt om lärares inställningar påverkar undervisningen. Vi kom fram till att 

undervisningen idag bedrivs till största delen tematiskt. Vi fann ett stort intresse hos 

undersökningsgruppen till fortsatt utbildning. Utifrån undersökningen såg vi tydligt att om 

man har intresset blir man mer engagerad i undervisningen.  
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från lärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad och vi är nu inne på vår 
sista termin. Vi håller just nu på med att skriva vårt examensarbete som handlar om hur man 
undervisar i de naturvetenskapliga ämnena idag kontra förr och vi är även intresserade av 
experimentets betydelse inom dessa ämnen. Vi undrar om ni skulle vilja svara på dessa frågor. 
Självklart är det ni svarar anonymt. Svaren är av stor betydelse för vårt arbete, så vi 
uppskattar så utförliga svar som möjligt och framförallt ärliga. Tycker Du att frågorna är 
ofullständiga, komplettera gärna dem under övrigt.  
 
Varje bidrag är viktigt för oss. Era svar kommer att sammanställas och användas som en del 
av underlaget i vårt arbete. Vi kommer att genomföra några intervjuer som vi sedan jämför 
med resultaten av enkätundersökningen. 
 
Om ni har frågor kan ni kontakta oss eller vår handledare Inger Holmberg. 
Sara 0706-075115 
My 0708-117604 
Inger 044-203418 
 
Tack på förhand. 
Sara Carlsson och My Östersgård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enkätundersökning inom de naturvetenskapliga ämnena 

 

 

Kön: Kvinna               Man           

 

 
 
 
 
Ålder:   Under 30 år               30-40 år               40-50 år               Över 50 år  
 
 
   
 
 
Hur många år har Du arbetat som lärare? 
 
 
Under 5 år               5-10 år               10-20 år               Över 20 år 
 
 
 
 
 
Vilket ämne tycker Du är roligast att undervisa i? 
 
 
Matematik               Språk               So-ämnen               No-ämnen 
 
 
 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

Hur många lektioner i genomsnitt per vecka använder Du till de naturvetenskapliga ämnen? 
 
 
Mindre än 1               2                    2-5                  Mer än 5             
 
 
 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
När Du undervisar i de naturvetenskapliga ämnena, vad ägnar Du mest tid åt? 
 
 
  Samtal                   Experiment               Läraren berättar      Grupparbete/individuellt
  
 
 
 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Om Du använder experiment i Din undervisning, vem utför oftast dessa? 
 
 
Läraren          Eleverna, individuellt          Eleverna, grupp          Gemensamt, lärare-elever               
 
 
 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Om Du inte använder experiment i Din undervisning, vad beror det på? 
 
 
Dåligt med  material       Lågt intresse       Inte tillräckligt med kunskap       För omständigt 
 
 
 
 
 
Övrigt:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
Skulle du vilja få mer utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena?          Ja              Nej 
 
                         
Om nej, varför?           
                                                                                                                  
Inget intresse       Inget behov       Har inte tillräckligt med tid       Finns ingen bra utbildning 
 
 
 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Har du några övriga synpunkter eller åsikter som du anser viktiga att ta upp, gör gärna det: 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………



 

 

Bilaga 2 
 
Generell intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
• Hur gammal är du? 
• Hur många år har du arbetat som lärare? 
• Vilken utbildning har du? 
• Undervisar du i naturvetenskap? 
 
Inställningar 
• Vilket ämne tycker du är roligast att undervisa i? 
• Vilket ämne tycker du är det viktigaste i skolan? 
• Vad tänker du på när du hör naturvetenskaplig undervisning? 
• Vilken är din inställning till att använda experiment som en undervisningsmetod? 
• Skulle du vilja vidareutbilda dig inom naturvetenskap? 
 
Undervisning 
• Vad tänker du på när du planerar den naturvetenskapliga undervisningen för en termin? 
• Följer du några styrdokument när du planerar och genomför den naturvetenskapliga 

undervisningen? 
• Vilka arbetsformer använder du dig av i den naturvetenskapliga undervisningen? 
• Har du förändrat något i din undervisning sedan du började som lärare fram till idag? 
 
 
 
 
 
 


