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Detta arbete tar upp det ansvar jag som lärare har i min undervisning i olika
ämnen. Jag har en skyldighet att följa de läroplaner och kursplaner som finns för
att eleven ska bli garanterad den undervisning han/hon har rätt till. För att få en
förståelse i detta kommer först de olika styrdokumentens funktion att beskrivas
och varför ämnen som fysik, kemi och biologi överhuvudtaget hör hemma i
skolans värld. Sedan kommer en redogörelse för den pedagogik som råder på
2000-talets början och en bakgrund till denna. Min studie har jag valt att ägna åt
hur elever i år 5 upplever sin undervisning i ämnet naturkunskap och vad de har
för relation till det. Genom en enkätstudie som jag analyserat visar eleverna på
sina tankar om detta och vissa resonemang stärks av elevcitat. I min diskussion
för jag samman mina tre frågeställningar och resonerar utifrån den fakta och
elevsvar jag tagit del av.

2. BAKGRUND

Under min utbildning till Ma/NO- lärare har vi i de flesta kurser blivit varse de
styrdokument vi har att rätta oss efter. Det vi inte har fått ta del av är det arbete
som ligger bakom dessa styrdokument och varför de överhuvudtaget finns. Lite
sporadiskt har det under någon enstaka kurs ifrågasatts hur skolorna följer dessa
och vi har samlat in lokala arbetsplaner från ett antal skolor. Det ska påpekas att
det inte bara var positiva miner som har mötte oss, då de förstod att vi skulle
granska deras arbete med detta. Noga har vi studerat kursplanen för att se vad
som sägs om de olika ämnena och det känns som att vi studenter har blivit väl
drillade i dessa. Vi har lärt oss att lägga upp lektionsplaneringar efter de mål
som finns uppsatta och vi analyserar och diskuterar de olika begrepp som finns
med. Då kursplanerna är målrelaterade är detta en förutsättning för att de
överhuvudtaget ska gå att arbeta efter. Varje ämne har sin egen kursplan och
därmed behöver varje ämne analyseras och brytas ner i små bitar för att få en
rimlig bild av vad eleverna ska kunna i respektive ämne. För mig känns det
självklart att detta skall göras, men jag tror inte att alla lärare delar min mening
och här jag ställer mig frågande.

Genom att ha följt en elev under hela hans femåriga skolgång har jag fått ta del
av hans i stort sett obefintliga undervisning av de naturvetenskapliga ämnena
fysik och kemi. Biologi är det ämne som han har fått ta mest del av utav de tre.
I slutet av år 5 har han inte någon som helst kunskap i flera av de viktiga målen i
dessa ämnen. Här har alltså en stor del av hans kunskap, enligt styrdokumentens
mål, gått förlorad och det finns mycket att hämta igen för att överhuvudtaget ha
en möjlighet att nå upp till de mål som finns uppsatta i år 9. Då jag varit ute på
praktik, fältstudier, vikarierat eller mött elever på annat sätt, har jag även här fått
uppfattningen av att många elever inte har den kunskap de borde ha i NO för
den aktuella årskursen. Vad har de då för upplevelse av sin
naturkunskapsundervisning och ligger den i fas med hur den borde se ut med
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tanke på de mål som finns uppsatta i dessa ämnen? Denna fråga har jag ställt
mig många gånger under min utbildningstid. Kanske är det så att naturvetenskap
är ett ämne som inte anses vara av lika stor vikt i dessa tidigare år i skolan då
fokus trots allt ligger på att eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna. Många
är de ämnen eleverna läser i skolan och ännu fler är de mål som eleverna ska ha
uppnått i år 5 och i år 9 i respektive ämne. Därmed ställs det stora krav på både
lärare och elev att detta ska fixas.

 Jag ställs då genast inför frågan, hur eleverna ska kunna uppnå dessa mål om de
inte ges tillfälle till detta. Undervisningen kanske inte får ta så stort utrymme
som det är tänkt, eller läraren kanske inte är utbildad till att undervisa i det
aktuella ämnet. Kursplanerna är till för att undervisningsstoffet ska vara likartat
från skola till skola och för att staten genom dessa kan styra kunskaps-
utvecklingen hos svenska medborgare. Det är även en slags garanti för att
eleverna får den undervisning de har rätt till. Så är det i alla fall tänkt att det ska
vara men det överensstämmer alltså inte alltid med verkligheten. I dessa fall är
det eleven och ingen annan som får lida för detta och det tycker jag är
beklagligt. Jag anser att jag som lärare har ansvar för att eleven efter avslutad
utbildning har de kunskaper den är förväntad att ha. Nu finns det elever som inte
har förmågan att nå upp till godkänt i alla ämnen och det är något som jag inte
kan göra något åt, så länge denne har blivit erbjuden undervisningen ifråga och
resurser har satts in för åtgärdsprogram m.m.

Det är alltså egna erfarenheter inom undervisningen av de naturvetenskapliga
ämnena som väckte mitt intresse till arbetet. Jag anser att ett arbete av detta slag
ger mig stor kunskap inom olika områden som berör mitt yrkesval, och då inte
minst elevernas egen syn på NO- undervisningen. Det är genom deras ord jag
måste forma och styra mitt arbete, så att jag väcker intresset till liv hos mina
elever, för att de sedan kan gå vidare och inhämta kunskap och så småningom
bli förtrogna med det de arbetar med.

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
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Syftet med detta arbete är att ta reda på hur det ser ut i skolan värld. Hur
upplever eleverna skolans undervisning inom ämnesområdet naturvetenskap?
För att nå dit har jag ställt följande frågor:

1. Vilka styrdokument i NO har vi i den svenska skolan och varför finns
de?

2. Hur ska undervisning ske i de naturvetenskapliga ämnena enligt den
debatt som råder?

3. Hur ser elever i år 5 på sin NO- undervisning?

Genom att undersöka ovanstående frågeställningar, anser jag att jag själv
kommer att lära mig mycket om detta ämne. Jag får en bakgrund till varför vi
överhuvudtaget använder oss av kursplaner samt vilka strömningar som äger
rum inom naturvetenskaplig undervisning för tillfället. Jag kommer även att se
hur olika skolor jobbar med dessa ämnen och hur de prioriteras i jämförelse med
annan undervisning. Därmed öppnar jag nya vägar att se på min egen roll som
blivande NO- lärare och hur jag kan tänkas arbeta med detta. Kanske kan även
lärarna i de klasser jag kommer att besöka få tillfälle att reflektera över sitt
förhållande till dessa ämnen, vilket alltid är mycket positivt.
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4. LITTERATURSTUDIE

I litteraturstudien ger jag först en information om de olika styrdokument lärare
har att rätta sig efter i sitt arbete. Sedan kommer ett avsnitt som handlar om
naturvetenskapens roll i skolan, varför det är ett obligatoriskt ämne, vad som
prioriteras att studera inom området samt hur undervisningen ska formas för att
stimulera till inlärning. Ett avsnitt gällande 2000-talets pedagogik redovisas
sedan och därefter följer en presentation av den lärarroll som förväntas i dagens
undervisning. Den litteratur jag valt att studera är facklitteratur inom området,
pedagogiskt material, styrdokument samt forskningsrapporter.

4.1 STYRDOKUMENT

Skolan ska tillgodose viktiga samhällsuppgifter såsom att se till att nästa
generation får tillräcklig kunskap för att ta över ansvaret för kommun, landsting,
stat osv. Staten är det styrande organet för den svenska skolan och har ansvar för
att denna styrs på ett korrekt sätt.  För att på något sätt kunna kontrollera detta
finns det olika styrdokument. Dessa är lärarens viktigaste arbetsdokument, då
dessa är utgångspunkten till allt arbete en lärare bedriver i klassrummet.1

4.1.1 Läroplan

Läroplanerna är en av de viktigaste styrande faktorerna i skolan, då det är efter
dessa som lärarna har att rätta sin undervisning. Vad är då en läroplan?
Läroplanen är det dokument som ska styra skolans verksamhet. Här formuleras
de värdegrunder skolan skall stå för, vem som har ansvar för olika verksamheter
i skolan och det ansvar som följer med detta. Här ställs även statens krav på den
svenska skolan, samt vilka krav föräldrar och elever kan ha på skolan, men även
de krav som skolan ställer på eleverna. I läroplanen finns även formulerade mål
och riktlinjer för verksamheten. Läroplanen gäller för alla obligatoriska
skolformer i Sverige. Den nu gällande läroplanen för den svenska grundskolan
är Lpo- 94.

Läroplanen är utformad efter skollagen. I denna finns bestämmelser för hur
skolverksamheten ska utformas för att på bästa sätt ge alla elever en likvärdig
utbildning och att på bästa möjliga sätt främja elevernas utveckling till
ansvarskännande samhällsmedborgare. Här tas även hänsyn till elever med
särskilda behov.
                                                
1 Imsen, G. (1999): Lärarens värld – introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur.
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Läroplanen är målrelaterad och den består av både mål att sträva mot, samt mål
att uppnå.2 Målen att sträva mot, ger en fingervisning om hur undervisningen
ska vara upplagd för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla sin insikt,
förståelse, färdighet. De begränsar därmed inte heller elevens ämneskunskap.
Mål att uppnå, innebär den kunskap eleven ska ha fått förmedlad vid för målet
bestämd årskurs.3

4.1.2 Kursplan

Då läroplanen utgör de värdegrunder skolan ska stå för, tar kursplanerna istället
upp de delar som är centrala för varje ämne. De beskriver ämnets karaktär,
begrepp, teori, frågeställningar osv. (se bilaga 1). Detta ser olika ut från ämne
till ämne, då dessa kan skilja sig väldigt mycket åt beroende på om det är ett
teoretiskt ämne, ett praktiskt ämne eller både och. Även kursplanerna är
målrelaterade och mål att sträva mot anger de kvalitéer undervisningen ska
sträva mot. De mål som eleven ska uppnå anger de kunskaper eleven som minst
ska ha tillgodogjort sig i år 5 och 9. Detta betyder med andra ord att de gärna ska
ha mer kunskap än vad som står skrivet i kursplanen om de olika ämnena.

I kursplanerna står det inte nämnt hur undervisningen ska läggas upp, utan det är
lärarens uppgift att göra detta efter bästa förmåga med hänsyn till resurser,
timmar till förfogande m.m. Det är med kursplanen som hjälp, som läraren ska
sätta elevers betyg i de olika ämnena. De mål som eleverna ska ha uppnått ger
betyget godkänt, men då gäller det att eleven har uppfyllt alla de mål som finns
uppsatta. Då eleven har bristande kunskaper i någon av dessa bör betyget icke
godkänd sättas, om inte särskilda skäl föreligger.4

4.1.3 Lokal arbetsplan

Varje skola har sin lokala arbetsplan. Denna är en tolkning av kommunens
skolplan samt läroplanen. Den innehåller skolans syn på kunskap och bildning
och hur man jobbar på skolan för att stärka just detta. Detta är en offentlig
handling som oftast är utarbetad av skolans personal och som kan revideras
varje år efter önskemål eller behov. Föräldrar kan vara med och påverka denna
arbetsplan genom att ta del av den och sedan lämna förslag på revidering till
någon personal på skolan.5

                                                
2 Lpo 94. Utbildningsdepartementet
3 Skolverket (1996): Grundskolan – Kursplaner, betygskriterier. Stockholm: Norstedts tryckeri AB.
4 Ibid.
5 Skolverket (1994): Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier.
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4.1.4 Timplan

Som bilaga till skollagen finns de så kallade timplanerna. Under elevens
studietid i den nioåriga grundskolan har denne rätt till ett visst antal lärarledda
undervisningstimmar i respektive ämne och då är det är 60 minuters timmar som
gäller. Timmarna är inte fördelade på de olika årskurserna utan det är upp till
varje skola att göra detta på ett så bra sätt som möjligt. Timantalet för de
naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi, biologi och teknik är 800 timmar som
ska delas upp under elevens nio skolår.6

4.2 NATURVETENSKAP I SKOLAN

Naturvetenskap är de ämnen som handlar om att beskriva och förstå vår
omgivning, dvs. naturen, med dess fenomen. De ämnen som innefattas i
naturvetenskap är många, men de som är viktiga för skolan är fysik, kemi,
biologi samt teknik. Målen med naturvetenskap är att förklara det abiotiska och
det biotiska runt omkring oss och som hela tiden påverkar oss på ett eller annat
sätt.7 När det talas om naturvetenskapliga ämnen i skolan är det några didaktiska
frågor som dyker upp och som bör diskuteras. Varför ska vi ha naturvetenskap i
skolan, då endast ett fåtal av eleverna kommer att arbeta vidare med detta efter
avslutad utbildning?  Vad är viktigt i ämnet, vad ska tas upp och vad kan
uteslutas? Hur ska undervisningen ske för att på ett så bra sätt som möjligt
presentera de olika ämnena och främja elevers lärande, samt få dem intresserade
av vad de håller på med?8

4.2.1 Varför har vi naturvetenskap i skolan?

Dagens samhälle består av en mycket komplicerad struktur och vi lever i ständig
förändring. Forskningen går oerhört fort framåt inom många olika områden och
genom att utvärdera och utveckla gamla idéer och uppfinningar omvärderas
tidigare kunskap och nya kunskaper erövras. Under de senaste hundra åren har
tekniska uppfinningar utvecklats vilket har förbättrat våra liv till mångt och
mycket. Vi kan resa över hela jorden, vi kan ha kontakt med våra medmänniskor
runt om i världen via telefon, e-mail, fax, dator, videoinspelningar och TV.
Listan kan göras lång över tekniska uppfinningar. Detta har dock inte bara
medfört positiva konsekvenser, utan även negativa, då vår miljö har utsatts för
stora påfrestningar. Denna problematik ställer stora krav på den
naturvetenskapliga kunskapen hos vår befolkning och därmed har skolan ett
stort ansvar att fylla. Överallt i samhället ställs det krav på att medborgarna ska

                                                
6 www.skolverket.se/styr/vad.shtml, 2002-04-03
7 Sjöberg, S. (2000): Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur.
8 Ibid.
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agera aktivt vad gäller både i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga
perspektiv. 9

                      Kunskaper i naturvetenskap och dess tillämpningar är en
                      förutsättning för förståelse och handlingsberedskap i
                      samhälls- och vardagslivet.
                                                             ( Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. 1996, s.9)

4.2.2 Argument för naturvetenskap i skolan

Det finns, enligt S. Sjöberg (2000) fyra stycken argument för varför vi ska läsa
dessa ämnen i skolan. Här följer de olika argumenten med en kort redogörelse
för var och ett av dem.

1. Ekonomiargument: Detta argument går ut på att det är ekonomiskt
lönsamt att ha en befolkning med naturvetenskapliga kunskaper, både
vad gäller rent personligt och samhälleligt. Personligt, då det går att
tjäna stora pengar inom dessa områden, via forskning m.m. För
samhällets del vad gäller framtida tekniska uppfinningar som i sin tur
vilar på naturvetenskapliga grunder och som det går att tjäna både tid,
kraft och pengar på.

2. Nyttoargument: Kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena lär oss
att hantera vardagslivet. De lär oss också att förstå hur och varför vissa
saker fungerar som de gör. Naturvetenskapen förklarar världen, medan
tekniken bemästrar den.

3. Demokratiargument: Utan kunskaper i naturvetenskap skulle inte
demokratin fungera, då människorna själva ska kunna påverka sin
situation i en demokrati. Många av de politiska frågorna idag handlar
om vetenskap och teknologi. Det kan gälla miljöproblem i form av
växthuseffekten, försurning, kväveutsläpp, energikällor eller etiska
dilemman så som fosterdiagnostik, genteknik osv. För att kunna hänga
med i dessa viktiga frågor och slutligen även ta ställning måste vi ha
kunskaper om detta.

4. Kulturargument: Skolan har i uppgift att föra vårt kulturarv vidare och
det är genom forna naturvetare som vi har den världsbild vi idag har.
Naturvetenskap är en stor del av vårt kulturarv. Här gäller inte bara
naturvetenskapen i sig, utan även de diskussioner som följer, etik och
värderingar

Dessa fyra argument har alla motsättningar som gör att de inte håller fullt ut,
men tillsammans utgör de en grund att stå på. Det argument som verkar hålla
bäst är demokratiargumentet, då detta är av det slag att det berör oss alla på ett
                                                
9 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996): Undervisning i naturvetenskap. Lund: Studentlitteratur.
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eller annat sätt. Förr eller senare måste vi ta beslut i vissa frågor som rör
naturvetenskapen och då är det skönt om beslutet vilar på kunskap.10

Det finns andra synpunkter och argument för varför man ska läsa naturvetenskap
i de tidiga åren i grundskolan. Ju yngre barn är, desto lättare är det att ändra på
deras uppfattning om saker och ting. Det är bevisat att då man trott på något en
längre tid är det svårare att ändra den uppfattningen än om man bara haft den
uppfattningen under en kortare period. Det står även klart att elever ganska så
tidigt bestämmer sig för vad de ska ha för attityd till ett ämne. I år 5-6 har de
bestämt om de ska tycka om ämnet eller inte och då är det till stor fördel om de
fått möta ämnet i fråga för att bilda sig en rimlig uppfattning.11

4.2.3 Vad är viktigt i ämnet naturvetenskap?

Som tidigare nämnts består naturvetenskap av många olika ämnen. Fysiken
delas upp i atomfysik, kärnfysik, optik, akustik m.m. Biologin och kemin har
minst lika många delar och där emellan finns en mängd olika ämnen som korsar
flera av de stora, t.ex. biokemi, fysikalisk kemi, geofysik osv. Självklart är det
en omöjlighet att läsa alla dessa ämnen i skolan. Tiden räcker inte till så många
utan några måste prioriteras. De stora ämnena blir då de mest naturliga att läsa
då det är de som utgör grunden till de andra.12

Skolan ska skapa ett intresse hos eleverna i naturvetenskap och undervisningen
ska hjälpa eleverna att förstå omvärlden. Biologi är läran om livet, hur det
uppkom, dess utveckling och former. Biologiundervisningen ska skapa en
förståelse för livets villkor och sammanhang i naturen och ge eleven kunskaper
om människan som biologisk varelse, samt vilken roll vi spelar i naturen. Eleven
ska utveckla respekt för naturen och utifrån det bearbeta miljöfrågor, samt få en
förståelse för den biologiska vetenskapens betydelse inom forskning av olika
slag.

I fysiken är det av betydelse att eleverna får en kunskap som gör att de kan
förstå och beskriva vardagliga fenomen och händelser såsom himlakropparnas
förhållande till varandra, hur en lampa kan lysa osv. Energi är ett centralt
begrepp som ska bearbetas med hänseende på miljön.

Kemiundervisningen i skolan ska utveckla elevernas kunskap om elementär
kemisk teori samt förståelse för ämnens egenskaper och omvandlingar. Kemiska
reaktioner och materiens kretslopp är andra viktiga delar som ska tas upp under
kemiundervisningen då det är något som påverkar oss i vårt liv ute i samhället.
                                                
10 Sjöberg, S.(2000)
11 Harlen, W.(1996): Våga språnget. Stockholm: Almqvist och Wiksell.
12 Sjöberg, S.(2000)
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Även här kommer miljöfrågor in och det speciellt i hänseende till ämnens
kretslopp. Återanvändning och återvinning är centrala begrepp.13

Skolans undervisning är i mångt och mycket utvecklad för att förstå begrepp och
olika fenomen inom naturvetenskapen. Skolan huvudsyfte bör dock vara att
eleverna kan orientera sig i omvärlden och förstå och se samband. Därmed bör
ramen för den naturvetenskapliga undervisningen vidgas och att tillsammans
med ämnena biologi, fysik och kemi se världen som en helhet, där en faktor
påverkar en annan osv. I och med detta blir naturvetenskapen en del i en helhet,
vilket ger mer förståelse och ämnet känns mer meningsfullt för eleverna.14

4.2.4 Hur man kan undervisa i naturvetenskap

Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena ska väcka elevers nyfikenhet
och intresse för naturens företeelser och dess olika förklaringar. Detta bör göras
genom att alla sinnen stimuleras och eleverna bör ägna sig åt diskussioner,
undersökningar och upptäckter.15Genom att använda sig av olika metoder kan
läraren fånga upp fler elever i klassen än om undervisningen enbart läggs upp på
samma sätt från gång till gång. Det bör finnas så många vägar som möjligt för
eleven att nå sin kunskap på.

Lärande kan ske genom ett empiriskt förhållningssätt. Denna syn innebär i stort
att all kunskap om verkligheten bygger på tidigare erfarenheter. Det yttre sinnet
registrerar en händelse och det inre sinnet bygger upp en erfarenhet av vad som
hänt. Som exempel kan nämnas att det yttre sinnet registrerar att solen går upp
vid olika tider och då drar det inre sinnet slutsatsen att solen alltid går upp.16

Den svenska skolan har länge genomsyrats av detta förhållningssätt, att lärare
medvetet organiserar undervisningen så att så många sinnen som möjligt
stimuleras. En typisk empirisk lektion kan bestå av att läraren först har en kort
genomgång, eleverna får göra ett experiment av något slag med hjälp av
anvisningar och sedan skriva ner vad de gjort. Många sinnen har använts och de
elever som har öppnat sinnena har lärt sig något av denna lektion genom
registrering.

Ett konstruktivistiskt förhållningssätt bygger på tre grundstenar; jämvikt genom
självreglering, människans nyfikenhet och människans tankestruktur. Genom att
störa elevernas balans i den kunskap de besitter försöker de återställa jämvikten
genom att lära sig något nytt. Ta exemplet med solen, där eleven vet att solen
alltid går upp. Hur kan den göra det när det är jorden som kretsar i en bana kring
                                                
13 Skolverket(1996)
14 Andersson , B.(2001): Elevers tänkande och skolans naturvetenskap. Stockholm: Skolverket.
15 Lpo- 94
16 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996)
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solen? Elevens erfarenhet sätts här i obalans och eleven kommer att söka efter
svar och rätta till obalansen. Det är vår nyfikenhet och vetgirighet som får oss
människor till att agera på detta sätt och som därmed lär oss nya saker. För att
detta ska kunna ske är det nödvändigt att människan har en tankestruktur, vi kan
tänka, förstå, uppfatta, lösa problem osv. Människans hjärna och dess
tankestrukturer kan ses som en slags dator och det är därmed eleverna som lär
sig själva och inte lärarna som det ofta uttrycks.17

Jean Piaget var förespråkare för konstruktivismen och väckte stor
uppmärksamhet då han i mitten av 1900-talet kom med sin teori. Denna teori
förespråkar att levande varelser inte registrerar utan konstruerar verkligheten
som de uppfattar den. Piaget hävdade i motsats till det empiriska tänkandet att
faktakunskap och faktalärande sker med hjälp av redan existerande begrepp i
medvetandet. Tillsammans leder de till nya begrepp så att jämvikt nås. Detta ger
den pedagogiska konsekvensen, att tankemodeller endast utvecklas om de
intelligenser vi är födda med, sätts i samspel med konstellationer av händelser i
vår omvärld. Intelligensen är beroende av rätt sorts övning i rätt ålder. Eleverna
ska börja sina studier där de befinner sig och därmed är det självstyrda och
uppgiftsbaserade lärandet ett lärande, som kräver att eleverna är med och
planerar sitt lärande.18

Att undervisa utifrån en konstruktivistisk modell innebär att eleverna får
möjlighet att utveckla en vetenskaplig förståelse utifrån sin vardagskunskap.
Elevernas föreställning om något lockas fram och detta diskuteras och utmanas.
Detta leder till att elevens börjar ifrågasätta sitt sätt att tänka och nyfikenhet
väcks om hur det egentligen är. Genom att diskutera och pröva nya begrepp
kommer eleven att börja ompröva sina tankar och utvidga dem. Nu bör eleven få
tillfälle att prova och öva nya begrepp och tankar genom att på något sätt
tillämpa dem och avslutningsvis jämföra den nya föreställningen med dem
gamla och reflektera över skillnader dem emellan.19

För läraren är det vetenskapliga tänkandet i ämnet naturvetenskap centralt
medan eleverna kommer till skolan med vardagstänkande. Det är då viktigt att
det sker en samverkan mellan dessa två. Utan ett vardagstänkande kan inte ett
vetenskapligt tänkande uppnås. Det vardagliga tänkandet är fyllt med
erfarenheter, men fattigt på förklaringsförmåga och systematik medan det
vetenskapliga tänkandet är tvärtom. Enligt psykologen Lev Vygotskij kommer
båda tänkandena att utvecklas då man jobbar medvetet med båda.
Vardagstänkandet växer och blir alltmer systematiskt medan det vetenskapliga
tänkandet växer genom mötet med den levda erfarenheten och fylls då med
                                                
17 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996)
18 Egidius, H. (1999): Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
19 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996)
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innehåll. Interaktionen mellan dessa båda är viktigt för att eleverna ska uppfatta
en helhet inom naturvetenskapen. Eleven ska få möjlighet att föra sitt tänkande
fram och tillbaka mellan dessa båda plan.20

4.3  2000- TALETS PEDAGOGIK

Då vi är inne på både ett nytt årtusende och nytt århundrade är det även dags att
se på hur de pedagogiska tankarna kan komma att se ut i framtiden. Från att
läraryrket under 1900-talet varit väldigt fokuserat på att lära ut till eleven har
tankarna nu riktats in på att det är eleven som är ansvarig för sitt eget lärande
och läraren ska endast vara ett medel för att nå dit, en slags handledare, som
leder eleven framåt i sitt arbete. Från att ha drillat eleverna i kunskaper om
exempelvis namn på blommor ska läraren i stället finnas tillgänglig för eleven,
då denne vill söka kunskap om respektive blomma dvs. visa på hur man söker
reda på kunskap. Det är vägen till kunskapen och kunskapen i sitt sammanhang
som är det viktiga, inte enbart namnet på blomman.

4.3.1 Nya pedagogiska utgångspunkter

Vi lever i ett samhälle som kräver medvetna framtida samhällsmedborgare. De
ska kunna se helheter och veta hur man lär sig och var man lär sig och vad det
man lär sig ger för effekter på samhällsutvecklingen. I en värld med krig,
miljöproblem, svält, krävs samhällsmedborgare med kreativa och öppna
lösningar. Som undervisande lärare krävs en pedagogik som kan möta dessa
förväntningar av samhället.

Ett nytt pedagogiskt tankesätt förespråkas av individuell frihet, där kraftkällan
till prestationer ligger i självkänslan. Den inre upplevelsen anses stå i samband
med inlärningen. Hypoteser och avvikande tankesätt ses som en positiv och
kreativ process där inlärningen är som en inre resa. Det är av största betydelse
att eleverna blir medvetna om sin metakognition och genom att själva lära sig
söka reda på information och omvandla denna till kunskap har de nått en bit på
väg. Pedagogiken avspeglar en syn där inlärning kan ske på många olika sätt.
Teoretisk och praktisk kunskap ska komplettera varandra i form av experiment
både i och utanför klassrummet. Individualisering är av största vikt i dagens
skola och detta går att se genom de individuella studieplaner som idag finns.
Detta avspeglas i de läroplaner vi har att följa. Stor vikt läggs även vid
undervisningsmiljön, där det ska finnas möjligheter för enskilt arbete, men även
experiment och diskussionsgrupper.21

                                                
20 Andersson, B. (2001)
21 Steinberg, M. (1994): Den nya inlärningen. Solna: Ekelunds förlag AB
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Istället för att som tidigare lära sig och se det inlärda som korrekt och
oföränderligt, ses idag kunskap som något som kan ändras och det är
sammanhanget som är av största betydelsen. Lär sig gör man inte bara i skolan,
utan livet är ett livslångt lärande, vilket innebär att även läraren är en elev som
lär sig.22

4.3.2 Problembaserat lärande

Learning by doing- är ett uttryck som myntats av en av 1900-talets mest
inflytelserika pedagoger, John Dewey. Med detta menade han att människan
bygger ny kunskap då vi prövar oss fram. Genom att utföra någonting lär vi
känna oss själva och ser produkterna av vårt arbete. Deweys teori har centrala
tankar i den pedagogik som till viss del är gällande nu i början av 2000-talet,
problembaserat lärande. Han konstruerade ett naturvetenskapligt inspirerat
schema för denna sorts lärande:

•  Eleverna ska få/stöta på ett problem och känna en lust att lösa detta.
•  De ska samla in fakta som leder till att de kan lösa den nu gällande

uppgiften.
•  Eleverna ska lära sig att ställa en hypotes om hur de tror att problemets

lösning med hjälp av tidigare kunskaper.
•  Så småningom ska de kunna skissa teorier om sammanhangen.
•  Slutligen ska eleverna träna sig i att genom experimentella eller

systematiska undersökningar verifiera hypoteserna och teorierna.23

Varför är då problembaserat lärande en bra metod att använda sig av? De elever
som arbetar efter detta sätt lär sig så mycket mer än bara det de ska ta reda på.
De lär sig att fungera i grupp, sortera fakta, se vad som är rimligt respektive
orimligt, de lär sig att vara ordförande och sekreterare, redogöra för hur, vad och
varför de kommit fram till resultatet, argumentera för sin sak, samt att göra
sammanställningar och rapporter.24

Att arbeta på detta sätt kan tyckas ganska komplicerat, då det handlar om
undervisning i grundskolans något lägre år, men följande exempel visar att det
enkelt går att lägga arbetet på en annan nivå.

Eleverna får i uppgift att bevara en isbit så länge som möjligt. Till sin hjälp har
de olika material i form av aluminiumfolie, gladpack, plastpåse, tidningspapper,
sågspån, frigolit m.m. Eleverna sätter genast igång att arbeta och paketerar in
isbiten på olika sätt. Sedan sätter de sig ner och skriver ner hypoteser,

                                                
22 Steinberg, M.(1994)
23 Egidius, H. (1999)
24 Ibid
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motivering av sitt materialval och tidsangivelser. Efter en stund ska resultaten
jämföras och de skiftar mycket. En grupp har lyckats bevara isbiten så väl att
halva är kvar, medan andra grupper endast har vatten kvar i sin anläggning.
Resultaten diskuteras och tillsammans kommer man fram till en teori om hur is
bäst bevaras och varför så är fallet.

Detta är en uppgift som gör eleverna nyfikna och som relaterar till tidigare
erfarenheter av is vilket gör eleverna än mer intresserade av uppgiften. Genom
att själva få välja väg mot lösningen ökar deras engagemang och därmed även
deras lärande. Att motivera sin lösning leder i sin tur till en djupare förståelse för
problemet då en egen teori har tagits fram. Förståelsen sker därmed på olika plan
och leder till en djupare kunskapsinlärning och förståelse för problemet. Även
språkutvecklingen stimuleras vid detta arbetssätt, då eleverna tvingas synliggöra
sitt eget tänkande och diskutera dessa med de kamrater samarbetet sker med. De
olika hypoteserna diskuteras även i helklass och även här måste eleven vara med
och presentera de förslag gruppen kommit fram till.25

4.3.3 Lärarrollen

I 2000-talets pedagogik är läraren en handledare som ska bistå eleverna med en
hjälpande hand, om de på något sätt fastnar i sitt arbete och inte kommer vidare.
Eleverna ska själva söka reda på kunskapen medan handledaren har ansvar för
den studerande och ger feedback på det arbete eleven gör. Handledaren har även
till uppgift att introducera nya ämnen och begrepp för eleven så att denne kan
börja någonstans, göra avstämningar vartefter arbetet fortskrider och slutligen
göra en bedömning av arbetet. Beroende av vad eleven ska lära sig så behövs det
olika typer av handledning i form av t.ex. undervisning, demonstrationer,
instruktioner osv.26Lärarrollen har därmed förändrats drastiskt under senare år.
Förr var det eleven som skulle anpassa sig efter lärarens sätt att undervisa,
medan det idag är läraren som ska anpassa undervisningsmetoderna efter
elevens behov och krav.27

Världen runt omkring oss ändras i en allt snabbare takt och vi vet inte hur den
kommer att se ut i morgon. Det är då viktigt att vi lärare förbereder våra elever
på denna oregelbundenhet som råder i samhället. Detta görs genom att låta
eleverna möta variation i undervisningen. Från det att skolan varit väldigt
traditionsbunden och ensidig, där en sak i taget har lärts ut och praktiserats, bör
undervisningen istället sättas in i ett sammanhang där olika element tillsammans
bildar en helhet. Variation i undervisningen är en nödvändighet och genom att
                                                
25 Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M (1996)
26 Egidius, H. (1999)
27 Tedfors, J. (2000): ”Nu talar alla”- lärare och elevers arbete inom ramarna för projektet Naturvetenskap och
Teknik för Alla.
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ställa elever inför situationer de aldrig tidigare mött, blir de rustade att hantera
olika situationer utanför skolan.28

Som lärare är det även viktigt att vara medveten om de olika inlärningsstilar som
finns hos elever. Att alla elever skulle lära sig av att sitta och läsa i en bok, eller
via diktering är sedan länge förkastat i pedagogiska sammanhang.
Medvetenheten finns att somliga individer lär sig visuellt, andra auditativt eller
kinetiskt. Till dessa tre stilar förekommer ytterligare ett antal sätt att lära sig på.
Att insikten finns om olika inlärningsstilar bidrar till att läraren måste utveckla
en varierad undervisning som stimulerar alla till inlärning.29

4.4 Litteratursammanfattning

I min litteraturgenomgång har jag redogjort för de styrdokument jag som NO-
lärare har att rätta mig efter samt vad de har för innebörd. Sedan följde ett
avsnitt om naturvetenskapen i skolan med inriktning på de didaktiska frågorna;
vad, hur och varför. Här fick man ta del av hur det kommer sig att
naturvetenskap är ett obligatoriskt skolämne och några argument för detta
genom att påvisa naturkunskapens del i vårt samhälle. Jag tog även i denna del
upp vad som är prioriterat i NO- undervisningen via kursplaner, samt hur
undervisningen ska utformas för att stimulera eleven till inlärning. I detta avsnitt
presenterade jag kort några pedagogiska tankar kring undervisning och
inlärning. I och med pedagogernas tankar och idéer kom jag i nästa avsnitt in på
hur pedagogiken ser ut inför 2000-talet i fråga om undervisning. Här
presenterades problembaserat lärande som en metod och jag gav där ett exempel
på hur en lektion kan läggas upp enligt denna metod. Litteraturgenomgången
avslutades med en presentation av lärarrollen och hur den har ändrats från att ha
varit den ledande rollen till att anpassa sin undervisning efter elevers olika
behov och krav.

                                                
28 Carlgren, I. & Marton, F.(2000): Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
29 Steinberg, J. (1994)
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5. METOD

Under detta kapitel ska jag redogöra för hur jag har gått tillväga i min studie
samt för mitt val av studiens upplägg. Huvuddelen av detta arbete ligger i den
empiri som gjorts men för att få en klar bild av den naturvetenskapliga
undervisningen i skolan är det en nödvändighet att studera bakomliggande
faktorer vilket jag gjort i litteraturdelen.

5.1 Val av metod

För att få en djupare förståelse och insikt i vad forskning innebär, har jag läst
Patel och Davidssons bok, Forskningsmetodikens grunder (1994) samt
Forskningsprocessen av Olsson och Sörensen (2001). Jag har baserat mitt arbete
efter deras teorier om hur processen ska gå tillväga.

I början av min studie stod jag i valet och kvalet om jag skulle göra en kvalitativ
eller en kvantitativ undersökning. Båda fallen har både för- och nackdelar. Att
jag till slut valt att arbeta med en kvantitativ undersökning beror på ett antal
faktorer. För att få svar på de frågor jag vill ha svar på anser jag att ett stort antal
elever bör medverka. Detta för att få en spridning på svaren, både den inom
klassen, men även mellan skolor. Att jag vill ha denna spridning hänvisar jag till
mina tankar om att olika elever uppfattar samma ämne och moment på olika sätt.
Att då få ta del av så många elevers tankar som möjligt bidrar till att det går att
finna grupper av elever som tycker liknande, dvs. gruppering blir möjlig. För att
dessa villkor ska kunna uppfyllas passar enligt, Patel och Davidson (1994), en
kvantitativ undersökning bäst.

Valet att göra en enkätstudie låg i att jag ville att så många elever som möjligt
skulle delta i studien och att göra personliga intervjuer är då en omöjlighet, då
de tar mycket längre tid. Genom en enkät förhåller jag mig även objektiv, vilket
kan vara svårt då en intervju ska göras. Jag har erfarenhet av att det är alldeles
för lätt att lägga sina egna tankar i munnen på den elev man intervjuar och det är
inte syftet med denna studie.

Frågorna är av berättande karaktär och att jag valt denna metod baserar jag på
följande resonemang. Patel och Davidson (1994) menar att en enkät med öppna
frågor innebär låg grad av strukturering och hög grad av standardisering. Låg
strukturering innebär att enkätdeltagaren får ett stort utrymme att svara på
frågan, dvs. svar på frågan är svårt att förutsäga då deltagarnas erfarenheter och
inställningar till ämnet kan variera. Hög standardisering innebär att
utformningen på undersökningen är konstruerad på samma sätt för alla
deltagare. Då min undersökning baseras på elevers erfarenheter, anser jag att det
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är viktigt att de har möjlighet att svara på frågorna utifrån de erfarenheter och
upplevelser de har av ämnena fysik, kemi och biologi (se bilaga 2). Detta hade
inte varit möjligt om enkäten bestått av frågor med hög struktureringsgrad, dvs.
fasta svarsalternativ.

5.2 Genomförande

Jag ringde runt till ett antal skolor runt om i länet för att få intresserade
klasslärare att ta tid ifrån elevernas undervisning till att göra denna enkät. Jag
förklarade vem jag var och vad jag ville med min förfrågan om enkätdeltagande.
Jag var även noga med att påpeka att skolan på intet sätt skulle bli utpekad
genom undersökningens resultat. Intresset var blandat, men slutligen hade jag
fem stycken år 5 att dela ut enkäter till, vilket resulterade i nästan 100 besvarade
enkäter. De lärare som tog emot enkäterna var mycket positiva till mitt val av
examensarbete och tyckte att svaren som deras elever gett på enkätfrågorna var
mycket lärorika och gav mycket att fundera över i sin undervisning av detta
ämne.

Enkäterna har jag behandlat oberoende av vilken skola eleven tillhört. Jag finner
inte något intresse i att se hur en klass berörs av sin NO- undervisning, utan det
är hela resultatet som räknas för att få en så rättvis bild av studien som möjligt.
Den enda urskiljning jag gjort mellan eleverna är mellan pojkar respektive
flickor, då jag tycker att det kan vara intressant om det går att se någon
könsfördelning i svaren på frågorna. Fördelning mellan pojkar och flickor ligger
på 66 %, respektive 44 % av totalt 98 elever.

 Jag har under bearbetningen av enkäterna delat upp svaren i olika grupperingar
för att få en överblick över svaren. Det innebär att de elever som angivit
liknande svar på respektive fråga har placerats i samma grupp. Utifrån detta har
jag då kunnat se vilken gruppering som är störst och vilket svar som flest antal
elever har angivit som svar. Under resultatdelen kommer jag att använda mig av
ord som många, vissa, ett fåtal, andra, somliga, de flesta, några m.m. Det gör jag
för att benämna antalet elever i viss gruppering. Ordet många hänvisar då till ett
större antal elever, ca femton och uppåt, medan orden vissa, andra, somliga och
några hänvisar till ett mindre antal elever. Jag har valt att benämna respektive
gruppering enligt ovanstående beskrivna sätt, då jag anser att procentuella
benämningar är ointressanta i det stora hela. Tilläggas bör även att alla svar inte
kunnat tillgodoses, då vissa varit av en sådan karaktär att svar på frågan ej gått
att urskilja.
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5.3 Tillförlitlighet

Vid en enkätempiri är det svårt att veta hur validiteten och reliabiliteten kommer
att bli. Enligt Patel och Davidsson (1994) är det först efter genomförd
undersökning som det går att se om enkäten är reliabel eller inte. Den bör vara
av sådan karaktär att alla frågor ska gå att svara på utifrån deltagarens
förutsättning. Genom att ha öppna svarsalternativ blir denna möjlighet stor för
enkätdeltagaren. För att få en så reliabel enkät som möjligt har jag följt
anvisningar, råd och tips för hur en enkät bör utformas. Genom att låta en
objektiv person som är väl insatt i problemformuleringen analysera enkäten
innan den går ut till deltagarna är ett sätt att säkerställa innehållsvaliditeten,
enligt Patel och Davidsson (1994). Det är svårt att veta om det man får reda på
verkligen är det man vill ha reda på innan enkäten går ut, men jag tog tillvara på
ovanstående resonemang från författarna.
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6. RESULTAT

I följande kapitel redovisas de resultat som kommit fram via de enkäter elever
har fått svara på. Resultaten presenteras utifrån respektive fråga och olika
elevsvar kommer att presenteras i form av citat. Jag har i min framställning av
resultatet valt att vara så objektiv som möjligt och det resonemang jag fört
utifrån elevernas svar har jag ibland valt att belysa med elevcitat.

6.1.1. Hur ofta har ni NO- undervisning i skolan?

Enligt de svar som inkommit har eleverna NO- undervisning 1- 2 ggr i veckan.
Detta finner jag ligga på en rimlig nivå med tanke på den timplan som jag
kortfattat presenterade under litteraturdelen.

6.1.2. Varför tror du att man har NO i skolan?

De allra flesta elever anser att man läser NO för att lära sig om naturen. De anser
att det är bra att veta hur djur lever och hur växter av olika slag ser ut. Somliga
har påpekat att allemansrätten är en orsak till att man läser NO i skolan.

”För att veta hur man sköter sig i naturen.”
                                                                                                                   (Flicka i år 5)

 Vissa har hänvisat till att det är bra att kunna när man blir större, medan andra
anser att ämnet är till för att lära sig. Ett fåtal elever har tagit upp bitar som
experiment och forskning under denna fråga. Att se skillnad mellan pojke och
flicka i denna fråga är dock svårt. Eleverna har uppfattat denna fråga ur det
perspektiv de befinner sig i, vilket innebär att de studerar ett ämne för att lära sig
om ämnet.

”För att man måste lära sig det.”
                                                                         (Pojke i år 5)

 Flertalet av eleverna har inte uppfattat frågan utifrån det perspektiv jag ser,
användbarheten och nyttan med ämnet. Som lärare anser jag att det är viktigt att
tillsammans med elever diskutera nyttan och användbarheten av olika moment i
undervisningen, så de får en förståelse i den didaktiska frågan varför.

6.1.3. Berätta vad NO är för dig.

Under denna fråga har många olika svar uppkommit. Somliga elever ser NO
som ett ämne som enbart är roligt eller tråkigt. De positiva svaren väger tyngst.
Att ämnet skulle innebära något verkar dessa elever överhuvudtaget inte ha
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reflekterat över. Många flickor anser att det är ett lärorikt ämne, medan endast
ett fåtal pojkar har påpekat detta. De flesta av eleverna har påpekat att NO är att
arbeta med naturen i någon form. Det handlar om att läsa om olika djur, växter
och insekter eller att gå ut i skogen och titta på tidigare nämnda ting. Kroppen är
ett moment som eleverna tar upp.

”Att lära sig saker om djur, växter, kroppen, länder m.m.”
                                                                                                     (Pojke i år 5)

Jag får av elevernas svar, uppfattningen att den största delen av undervisningen
handlar om ämnet biologi i någon form. En elev har skrivit att han har lärt sig
om ljud under en NO- lektion. Detta är det enda svar under denna fråga där jag
kan finna någon direkt koppling till något annat ämne än biologi.

”NO för mig är något man lär sig om olika saker i världen
 och varför de finns.”

                                                                                                                                    (Flicka i år 5)

 Under detta citat tycker jag att man kan ana att det ligger en djupare förståelse i
vad NO innebär och att det innehåller många olika moment. Denna flicka har
uppmärksammat att NO helt klart är mer än att bara gå ut i naturen och titta på
växter och djur av olika slag.

6.1.4. Beskriv en vanlig NO- lektion.

En vanlig NO- lektion kan enligt eleverna bestå av många olika delar. Mestadels
handlar det om att ”jobba” av något slag. Jobba kan innebära att forska, arbeta i
grupp, svara på frågor av olika slag, experimentera, redovisa eller vara ute i
naturen. Många elever påpekar att de är ute i naturen väldigt ofta under dessa
lektioner och att de får samla saker att ta med sig hem och forska om på ett eller
annat sätt. Jag får av elevernas svar uppfattningen att undervisningen är ganska
så styrd av läraren, vilket kan styrkas av följande citat:

”Våran fröken säger vad vi ska göra och sen får vi en bok att läsa i
 och sen frågor som man ska skriva svar till.”

                                                                                                            (Flicka i år 5)

 Det verkar även som eleverna i klassrummet håller sig till samma aktivitet
under lektionens gång. Är det experiment på gång så gäller det alla elever och
detsamma gäller för forskningsarbete eller tillfällen då de ska gå ut i naturen.
Många elever beskriver en undervisning som består av att läsa texter och utifrån
dessa svara på frågor eller skriva meningar. I vissa fall är det forskning där de
själva valt område att forska om, ibland är området bestämt av läraren. Oftast
ska det resultera i någon slags redovisning i form av ett häfte och eller muntlig
redovisning.
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6.1.5. Berätta vad som är roligt med NO och varför det är roligt.

Ett fåtal elever har påpekat att det inte är kul med NO och att de hellre skulle
vilja göra något annat under dessa lektioner. De flesta av dem som har denna
inställning är pojkar. Flertalet är dock överraskande positiva till dessa ämnen
och det som är övervägande roligast är experiment.

”Experiment är roliga eftersom det är så spännande
 och man lär sig något nytt”

                                                                                                                                 (Pojke i år 5)

Många elever har beskrivit experiment som något spännande för man vet inte
riktigt vad som kommer att hända. Det är även något konkret, där de ser vad
som sker och det uppfattar de som roligt och spännande. Att blanda olika ämnen
verkar vara det som är allra roligast. De tycker att experimenten skiljer sig från
den övriga undervisningen i skolan. Eleverna fortsätter med att berätta att NO är
kul för att de lär sig väldigt mycket om olika saker.

”Det är roligt för att man lär sig saker
 och det är många saker som är roliga.”

                                                                                                             (Flicka i år 5)

Eleverna anser att de lär sig om saker som känns viktigt och som de känner igen.
De tycker att det är viktigt att lära sig då det handlar om saker som ligger dem
nära, t.ex. kroppen och naturen. Många av eleverna tycker det är roligt att gå ut i
naturen och lära sig om olika växter och djur, vad det heter, hur de ser ut, föda,
livsvillkor m.m. Att de tycker att det är skönt att vara ute i naturen går inte att ta
miste på. Det är i första hand flickor som har valt naturen som det roligaste med
NO. Pojkarna är i första hand intresserade av att experimentera.

6.1.6. Berätta vad som är svårt med NO och varför det är svårt.

Vad är det då som eleverna uppfattar som svårt inom NO-undervisningen? Det
övervägande svaret är här att det förekommer mycket nya och svåra ord som de
inte förstår. Eleverna måste anstränga sig att läsa texterna och slå upp ord i
ordlistan eller be läraren om hjälp till översättning alternativt förklaring.
Eleverna beskriver en frustration över detta och att det tar tid och ork i anspråk.

”Det är svårt med nya ord för man vet inte vad de betyder”
                                                                                                 (Pojke i år 5)
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 Många påpekar att de vill ha lättare texter att läsa och inte den svåra
facklitteraturen de ofta har att tillgå. Det är svårt att hitta svar på frågor i texten
de läser. De möter i texter ett motstånd, vilket gör att de upplever det som svårt.
Några elever beskriver att då det är svårt blir det tråkigt och att de tappar
intresset för det de håller på med. Från att ha varit intresserade av ett ämne
tappar de intresset för detta då de möter ett motstånd i litteratur av olika slag.

Ett antal elever tycker att det är svårt att experimentera. Detta beror på olika
faktorer där bland annat språket spelar in. De har inte orden de behöver för att
kunna uttrycka sig.

”Jag tycker att det är svårt att beskriva saker på NO-lektionerna
därför att jag hittar inte tillräckligt bra ord att beskriva med.”

                                                                                                                                        (Pojke i år 5)

En annan faktor som gjorde experimenten svåra var att då de måste tänka
mycket. Eleverna verkar här jämställa ordet svårt med jobbigt. När något
uppfattas som jobbigt och mycket tankeverksamhet måste till, då blir momentet
svårt.

”Om man gör experiment är det svårt för man måste tänka mycket.”
                                                                                                                                        (Flicka i år 5)

Några elever tycker att det är svårt med experiment då de inte har någon vana av
hur de ska göra och att de är rädda för att det ska bli fel. Osäkerheten i att arbeta
praktiskt tar överhand.
Många pojkar påpekar att de inte tycker att det är svårt med NO överhuvudtaget
men inte en enda flicka har svarat liknande.

6.1.7. När din lärare berättar att ni ska ha NO nästa lektion, vad tänker
du då?

Ett ganska stort antal elever verkar vara negativt inställda då de ska börja med
en ny NO- lektion.  De beskriver det med ord som tråkigt, dåligt, blä, jag vill
inte osv.

”Jag vägrar!”
                                                                                          (Pojke i år 5)

Övervägande är det pojkar som har denna inställning. Det som är intressant att
se är att de elever som har en negativ attityd till ämnet under denna fråga, ej har
haft samma inställning under fråga 6.1.5. Även där var det ett antal elever som
hade en negativ inställning men det är alltså inte samma elever. Vad detta beror
på kan man ställa sig fundersam till.
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Tyngdpunkten ligger dock hos elever som är positivt inställda till dessa
lektioner. Här förekommer ord som jippi, hurra, kul, roligt, vad spännande osv.
Somliga elever tänker på det ämne de för tillfället behandlar i NO-
undervisningen och deras attityd till ämnet påverkas av det. En del elever
hoppas att de ska få göra något speciellt.

”Hoppas vi ska göra experiment.”
                                                                                                    (Flicka i år 5)

Andra vill gå ut i naturen eller forska om djur. En del undrar vad de kommer att
lära sig för något under lektionen och om det är spännande. Det ligger med
andra ord många förväntningar i luften inför en kommande NO-lektion och
dessa av både positiv och negativ karaktär.

6.1.8. Berätta vad ni skulle göra på en NO- lektion om du fick bestämma.

Om eleverna själva fick bestämma hur en lektion inom NO skulle se ut skulle
den till mångt och mycket bestå av experiment.

”Vi skulle göra massor av kluriga experiment
som man kan lära sig något av.”

                                                                                                                      (Pojke i år 5)

Att experimentera verkar vara det som eleverna tycker är allra roligast och som
de vill göra på lektionerna. Detta trots att många uppfattade det som ett svårt
moment under fråga 6.1.6. Därmed behöver inte det som är svårt och jobbigt
medföra att det blir tråkigt. Några av eleverna med detta önskemål tycker att de
har alldeles för lite experiment i sin undervisning.

Många elever vill även gå ut i naturen under dessa lektioner och det är i första
hand flickor som har valt detta. Där vill de titta på olika sorters djur och växter.

”Gå ut i skogen och titta på blommor och sånt.”
                                                                                                                        (Flicka i år 5)

 Att gå tipspromenad i naturen är ett annat förslag som olika elever presenterat.
Denna ska bestå av naturfrågor av olika slag och gärna frågor på vad olika
växter och djur heter. Ett antal elever vill forska om olika saker gällande NO. En
elev har skrivit att han vill forska om ljus och ljud, då han undrar hur det
fungerar. Ett par andra har påpekat att de vill forska om djur av olika slag. Några
pojkar har påpekat att de skulle vilja forska om rymden med dess stjärnor och
planeter. Sen finns det självklart ett antal elever som inte har uttryckt något
önskemål överhuvudtaget. De verkar vara nöjda med de lektioner som är.
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7. DISKUSSION

Genom att ha studerat litteratur inom området och gjort en efterföljande
empirisk undersökning har många tankar väckts till liv om den undervisning
som äger rum inom det naturvetenskapliga ämnet. Jag ska under detta avsnitt
sammanföra mina tre frågeställningar till en helhet och utifrån dessa föra en
diskussion om den undervisning som utifrån elevernas uppfattning råder på
skolorna gentemot den undervisning som enligt forskare bör äga rum i 2000-
talets svenska skola.

Att undervisning i de naturvetenskapliga ämnena ska ske under elevens första 5
år i grundskolan står helt klart med tanke på de uppnående- och strävansmål som
enligt kursplaner finns uppsatta. Många är de mål eleven ska uppfylla när denne
slutar år 5. Att dessa mål finns beror på att den svenska staten på något vis ska
se till att eleverna får den undervisning de har rätt till och som de kommer att
behöva i sin framtid.

Somliga kan ställa sig frågande till varför undervisning inom NO- ämnen ska
ske under dessa år i skolan och om det inte finns andra och mer viktiga saker att
satsa på i undervisningen. Som jag ser håller de argument Dimenäs och Sträng
Haraldsson (1996) samt Sjöberg (2000) för fram. De menar att undervisning
inom dessa ämnen är nödvändigt då det inbringar en förståelse för livet och vår
omvärld i en helhet. Att tidigt väcka barns erfarenheter och intresse till liv ger en
ökad förståelse inför kommande och mer avancerade studier. Harlen (1996)
menar att undervisning inom NO är viktigt under de tidiga åren då barns attityd
till ämnen formas tidigt. I år 5 eller 6 har eleverna redan bestämt sig för om de
ska tycka om ämnet eller inte samt att det är lättare att ändra barns
föreställningar om olika saker i tidiga år. Som blivande NO-lärare ser jag den
möjlighet som öppnas då elever tidigt får möta undervisning inom dessa ämnen.
Jag anser att barn är födda med en nyfikenhet om fenomen i deras omgivning
och genom att arbeta med dessa ökar deras förståelse och därmed även deras
intresse. Om jag som vuxen däremot ignorerar dessa ting kommer de att passera
barnens ögon och intresset kommer att sina. Därför anser jag att undervisningen
i detta ämne är viktig under de första åren i skolan.

Genom den enkätundersökning jag genomfört i fem olika klasser runt om i
Östergötland har jag funnit att eleverna till största delen varit positivt inställda
till sin undervisning inom NO. Eleverna uppfattar ämnet som spännande och
intressant och känner att det ligger nära deras vardag. De har dock svårt att se
någon tydlig användning av ämnet och det verkar som om deras respektive
lärare aldrig diskuterat ämnets nytta med eleverna. Dimenäs och Sträng
Haraldsson (1996) påtalar den omstrukturering som sker i vår värld och vikten
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av att därför ha en förståelse inom naturvetenskapliga genrer. Jag anser att det är
av största vikt att eleverna blir medvetna om detta. Genom att få dem medvetna
om deras påverkan på samhället kan de känna sig mer delaktiga och
undervisningen inom NO blir en viktig del i deras skolarbete. Här är det även
viktigt att tala med eleverna om deras metakognitiva förmåga. Det är genom den
eleven lär sig och med kännedom om den förenklas elevens inlärningsprocess.

Ämnet NO består av flera olika ämnen. Tyvärr verkar det som om eleverna inte
är medvetna om detta, utan de tror till största delen att NO handlar om att
studera djur och växter i någon form. Det är med andra ord biologin som verkar
ha den största genomslagskraften i deras undervisning. En elev påtalade att han
lärt sig om ljud under en lektion och att han gärna skulle vilja lära sig mer om
detta och även om hur ljuset fungerar. Jag tycker att det är tragiskt att vi med
dagens kursplaner i de olika ämnena inte har kommit längre i vår undervisning
än att den innefattas av de mest traditionsbundna ämnena. Att ämnen som fysik
och kemi ska förekomma i NO-undervisningen verkar för de flesta elever helt
okänt. Den helhet som kursplanen i de naturvetenskapliga ämnena talar om
tycks därmed gå förlorad.

Många elever påtalar att de tycker att det är kul med experiment och det är det
alternativ som väger tyngst om de själva skulle få välja en lektion. Detta måste
innebära att eleverna har laborerat till viss del även om det inte verkar vara
påtagligt mycket. En del elever påpekar ovanan i att experimentera och att det
därför är svårt. Att flertalet av eleverna fått ta del av experiment under sin
undervisning tycker jag dock talar för att fysik och kemiundervisning till viss del
förekommer. Visst går det att experimentera i biologiundervisningen, men det är
vanligare förekommande i fysik och kemilektioner. De laborationslektioner som
förekommer verkar vara av empirisk karaktär.

”Pratar i en kvart eller halvtimme. Malin (lärare; författarens anmärkning) visar
vad eller hur det går till och sen arbetar vi.”

                                                                  (Flicka i år 5)

Detta exempel visar på ett empiriskt förhållningssätt som karaktäriseras av en
kort genomgång, självständigt arbete och slutligen redovisning.  Detta
förhållningssätt kan kännas gammalmodigt och jag förespråkar det inte. Vad jag
dock kan se fördel i är att då eleverna är ovana inger detta en trygghet, där de
kan luta sig mot läraren. Att bli inkastad i ett problembaserat lärande tror jag kan
bidra till ökad osäkerhet. Det är ett arbetssätt som jag anser att man måste träna
eleverna i och därefter låta dem arbeta fritt. Dimenäs och Sträng Haraldsson
(1996) visar på hur man enkelt kan jobba med ett problembaserat lärande i tidiga
skolår. De menar att man med mycket enkla medel kan slussa in eleverna i detta
i form av olika laborationer.
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Annan undervisning som eleverna har fått ta del av är forskning av olika slag.
Denna kan vara både av bestämd eller frivillig karaktär. Forskning är en del av
ett konstruktivistiskt arbetssätt. Här ska eleverna själva söka reda på fakta och
läraren är endast en handledare som ska bolla idéer och tankar med eleven.
Egidius (1999) menar att ett konstruktivistiskt arbetssätt kräver att eleverna är
med och påverkar sin undervisning och lägger den på sin egen nivå. Forskning
är därmed ett bra arbetssätt. I fallet som råder på skolorna verkar det dock som
om eleverna stöter på vissa problem i sin forskning i form av läsförståelse. Detta
leder i värsta fall till att de tappar intresset för vad de håller på med. Interaktion
mellan vardagsbegrepp och naturvetenskapliga begrepp blir en nödvändighet i
undervisningen och det får eleven att växa i sitt naturvetenskapliga kunnande.

De elever jag mött via enkäten känner ett stort glapp mellan dessa begrepp. Att
arbeta med detta i sin undervisning anser jag vara att lyfta eleverna till en högre
nivå inom det vetenskapliga sättet att tänka. Medveten begreppsuppfattning
stärker elevernas självförtroende och de kan lättare söka reda på den kunskap de
önskar utan att stöta på hinder i form av läsförståelse.

Steinberg (1994) talar i sin bok om den variation i undervisningen som är
nödvändig för att fånga upp alla elever, samt den individualisering som bör råda.
Undervisningen bör varvas med teori och praktik, där hypoteser och egna
tankegångar förespråkas. Genom min empiri går det att se att varierad
undervisning förekommer. Eleverna är insatta i egen forskning, lärarledd
undervisning i form av föreläsning, experiment, grupparbeten och studier i
naturen. Jag tycker alla dessa olika undervisningsformer har positiva sidor, då
alla bidrar till olika sorters kunskap. Det är lika viktigt att kunna genomföra ett
experiment som att själv söka reda på information vid forskningsarbete, eller
samarbeta i en grupp. Detta är kunskap som eleverna måste behärska då de
lämnar skolans värld för att gå ut i arbetslivet.

Självkänslan är av största vikt vid inlärning och inre upplevelse påverkar
elevens kunskapsinhämtande, enligt Steinberg (1994). Genom att göra
undervisningen till något eleverna finner intressant och spännande, anser jag att
de har lättare för att ta till sig innehållet i undervisningen och därmed lära sig.
Att tvinga på någon kunskap, leder inte till förståelse och förtrogenhet för det
man har lärt sig och kunskapen kommer att gå förlorad. Somliga elever visade i
enkätsvaren att de tyckte att NO-lektionerna var tråkiga och det gällde i första
hand pojkar. Vad detta beror på kan man bara spekulera i, men kanske är det så
att undervisningen inte ligger på en nivå som är givande för dem. Detta innebär
att dessa elever inte kommer att lära sig det som förväntas av dem under dessa
lektioner. Jag anser att en av de främsta uppgifterna en lärare har, är att
stimulera till rolig inlärning och att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna.
Är de intresserade och nyfikna, kommer de att lära sig. Jag måste även ha
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förståelse för att det finns elever som inte är intresserade av allt inom NO, vilket
även innefattar mig själv. Finns inte relevans för den kunskap som ska inhämtas,
blir vägen lång och svårgenomtränglig och risken för att aldrig komma fram är
väldigt stor.

För att återvända till de tankar jag presenterade i min bakgrundsredovisning, om
hur elevernas uppfattningar om NO- undervisningen kan ses utifrån målen i NO
i år 5. Målen de ska uppnå är många och det gäller alla ämnen, vare sig det är
svenska, matte eller NO. Då det är NO jag har koncentrerat mig på så håller jag
mig till dessa. Jag har nu inte ägnat min studie åt att se huruvida eleverna
uppfyller dessa mål eller inte, men jag anser att det går att se vissa spår av varåt
det lutar. Genom att studera kursplanerna i berörda ämnen får man en
uppfattning om vad eleverna ska kunna då de lämnar år 5 (se bilaga 1), det vill
säga styrdokumentens intentioner. Att målen i biologi delvis uppfylls av många
elever, anser jag går att läsa ut ur de elevsvar jag fått i min studie. De skriver där
om att de arbetar med kroppen och dess organ, de arbetar med naturen i form av
att känna igen växter och djur samt hur de lever.

Genom min enkätstudie har det visat sig att endast en elev har formulerat sig så
att det han lärt sig kan härledas till undervisning i fysik och detta då denne
påtalar att han lärt sig om ljud. Samma elev uttrycker även en önskan att lära sig
om ljus. Att utifrån detta enda svar kunna avgöra om eleverna uppfyller målen
eller inte i fysik kan jag inte avgöra. Det som bör påpekas i detta fall är att denna
elev har ett antal klasskamrater som bör ha varit med om samma lektion som
handlar om ljud. Att ingen annan har nämnt detta arbetsområde kanske är en
tillfällighet. Inom ämnet kemi fanns det ingen elev som direkt hade påtalat en
härledning till ämnet. Några elever beskriver dock att det är kul att blanda då de
experimenterar. Detta tycker jag påvisar att förekomst av kemi finns. I vilken
utbredning är dock omöjligt att avgöra.

Då ett fåtal enkäter visar att fysik och kemi förekommer i undervisningen kan
man ställa sig frågan varför inte fler elever påtalar detta. Kanske är det så att
eleverna helt enkelt inte är införstådda i att fysik och kemi är del av den
naturvetenskapliga undervisningen. Läraren har kanske inte gjort dem
uppmärksamma på att dessa lektioner hör till NO- undervisningen, utan eleverna
tror att det är separata ämnen. Detta vet jag inte något om och det är här jag kan
se brister inom min undersökning, att de öppna frågorna inte gav allt. Kanske
hade jag kunnat föra fram mer exakta frågor, där eleverna fått svara på frågor
med hög struktureringsgrad. Ja- och nej frågor hade då varit möjliga att ställa,
vilket även inneburit att fler frågor hade kunnat ställas. Det är mycket möjligt att
jag då hade fått andra svar än de jag har att tillgå idag och då hade resultatdelen
och diskussionen sett annorlunda ut.
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Att jag då valde öppna frågor baserar jag på mitt tidigare resonemang om att jag
ville att eleverna skulle få utrymme att svara på frågorna utifrån sina egna
upplevelser och erfarenheter. Jag kan se många förtjänster i detta sätt att lägga
upp en undersökning. Det har varit stor svarsfrekvens bland frågorna och
eleverna har varit tvungna att tänka innan de skriver, vilket många kanske inte
hade gjort om det varit ja- och nejfrågor. Detta har gett en inblick i de
funderingar elever har över sin NO- undervisning som varit mycket intressanta
att få ta del av. Det har gett kunskap om vad eleverna uppfattar som spännande
och intressant i NO och hur de själva vill arbeta. Detta är frågor som för mig är
mycket intressant då det är inom dessa ämnen jag ska arbeta. Jag känner att jag
genom denna undersökning lärt mig mycket om hur undervisning inom NO bör
bedrivas och av vilken vikt det är att påtala för eleverna vad undervisningen har
för syfte och mål.

Så trots de brister jag kan se i min undersökning över att jag inte fått svar på alla
frågor som finns i mitt huvud, känner jag mig nöjd med mitt resultat. Att nya
tankar väcks ser jag som ett personligt utvecklande och en drivande kraft. Det är
ett sätt att aldrig sluta lära sig. Jag hoppas att även de som läser detta arbete får
många tankar att bearbeta vad gäller undervisning inom NO. Tankar och frågor
som de vill söka svar på och på så vis utveckla sitt eget sätt att undervisa inom
detta ämne.
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BILAGA 1

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i
naturkunskap
Eleven skall

beträffande natur och människa

–ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden,

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina
förutsägelser med resultatet,

– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt
att förklara naturen,

– ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med
dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som
används i konst, skönlitteratur, myter och sagor,

beträffande kunskapens användning

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till
samhälleliga framsteg,

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till
resursbevarande,

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp
med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i biologi
Eleven skall

beträffande natur och människa

– känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i
närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö,

– kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier,

– känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion,

- ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,

– ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,
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– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin
närmiljö,

– känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning

– kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter,

– känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor,
t.ex. växtförädling och genteknik,

– ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i fysik
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande
till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser,

– ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang,

– ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter,

– ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats
funktion,

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment,

– känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning

– ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets
betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i kemi
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning,
kondensering och stelning,
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– känna till några olika slags blandningar och lösningar,

– känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge exempel på hur
detta kan förhindras,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska produkter,

– kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas,

beträffande kunskapens användning

–ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor
och om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor,

– ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras.
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BILAGA 2

ENKÄTFRÅGOR

POJKE    ٱ                                                      FLICKA   ٱ

1. HUR OFTA HAR NI NO - UNDERVISNING I SKOLAN?

2. VARFÖR TROR DU ATT MAN HAR NO I SKOLAN?

3. BERÄTTA VAD  NO ÄR FÖR DIG?

4. BESKRIV EN VANLIG NO - LEKTION.
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5. BERÄTTA VAD SOM ÄR ROLIGT MED NO OCH VARFÖR DET
ÄR ROLIGT.

6. BERÄTTA VAD SOM ÄR SVÅRT MED NO OCH VARFÖR DET
ÄR SVÅRT.

7. NÄR DIN LÄRARE BERÄTTAR ATT NI SKA HA NO NÄSTA
LEKTION, VAD TÄNKER DU DÅ?

8. BERÄTTA VAD NI SKULLE GÖRA PÅ EN NO – LEKTION OM
DU FICK BESTÄMMA.

TACK FÖR DIN HJÄLP!
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ENKÄTFRÅGOR


