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Sammanfattning 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om elevers attityder till de naturorienterande ämnena ändrats mellan år 4-6 och år 7-9. Detta 
tyckte vi oss ha sett när vi varit på olika skolor under vår utbildning, därför ville vi med vår forskning se om det stämde även på den 
skolan vi undersökte. För att undersöka hur attityden till NO var, började vi med en enkätundersökning för elever i år 4-9. Resultatet 
för denna visade att elever i år 7-9 hade en mer negativ attityd till NO än elever i år 4-6.  Då flera elever svarade att de inte tyckte om 
att arbeta med läroböcker bestämde vi oss för att undersöka även detta. Det gjordes genom ett antal observationer där vi studerade 
hur lärare och elever arbetade med läroböckerna. För att mer ingående få förståelse för hur detta arbete upplevdes gjorde vi även 
intervjuer med lärare och elever. För att få en klarhet i vilka förutsättningar som läroböckerna skapar för skolarbetet, gjorde vi en 
utvärdering av dessa. Slutligen förde vi en diskussion där vi kopplade ihop de empiriska studierna med den tidigare forskningen för 
att skapa en helhet. 
 
 
 
 
Abstract 
The purpose with our work was to inquire about students attitudes to science subjects and if they change between years 4-6 and 
years 7-9. This is something we believe we have noticed when we spent time in different schools throughout our education and 
therefor we wanted, with our research, to see if that was the case with the school we studied. To examine the attitude to science 
subjects, we started with a questionnaire among students in years 4-9. The result showed us that the students in years 7-9 had a 
more negative attitude to science subjects, than those in years 4-6. We decided to research this too, when a few students answered 
thet they didn´t like to work with textbooks. We did that by observing how teachers and students worked with textbooks. To get a 
more detailed understanding how they felt about this work we also interviewed teachers and students. To get an enlightenment to 
what conditions textbooks create for schoolwork, we did an evaluation of them. Finally we conducted a discussion in which we 
connected the epiric studies with the earlier research to create an entirety. 
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Elevers attityder till de naturorienterande ämnena 

Sammanfattning 
 

Syftet med vårt arbete var att undersöka om elevers attityder till de naturorienterande ämnena 

ändrats mellan år 4-6 och år 7-9. Detta tyckte vi oss ha sett när vi varit på olika skolor under 

vår utbildning, därför ville vi med vår forskning se om det stämde även på den skolan vi 

undersökte. För att undersöka hur attityden till NO var, började vi med en enkätundersökning 

för elever i år 4-9. Resultatet för denna visade att elever i år 7-9 hade en mer negativ attityd 

till NO än elever i år 4-6.  Då flera elever svarade att de inte tyckte om att arbeta med 

läroböcker bestämde vi oss för att undersöka även detta. Det gjordes genom ett antal 

observationer där vi studerade hur lärare och elever arbetade med läroböckerna. För att mer 

ingående få förståelse för hur detta arbete upplevdes gjorde vi även intervjuer med lärare och 

elever. För att få en klarhet i vilka förutsättningar som läroböckerna skapar för skolarbetet, 

gjorde vi en utvärdering av dessa. Slutligen förde vi en diskussion där vi kopplade ihop de 

empiriska studierna med den tidigare forskningen för att skapa en helhet. 
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Inledning 
 
Från media och genom egna erfarenheter, när vi var på olika skolor under vår utbildning, blev 

vi förvånade över att elever i många fall visade negativ attityd till NO. När vi pratade med ett 

antal elever i år 7-9, vid olika skolor, i olika kommuner, så tyckte de vi var konstiga som ville 

bli lärare i NO. ”Det värsta ämnet” var uttryck som vi hörde. Redan innan NO-lektionen 

visade eleverna missnöje genom uttal som ”Gud så tråkigt det ska bli” och ”Åhhh, vad ska vi 

med det här till”. När vi frågade varför de tyckte att NO var tråkigt, kunde de inte ge någon 

specifik orsak, utan svarade bara att de inte visste varför, vilket naturligtvis gjorde oss 

intresserade att ta reda på mer. 

 

När vi förde samma resonemang med elever i år 4-6, uttryckte de mer glädje för ämnet. De 

visade att ämnet var roligt genom att hela tiden vara intresserade. De visade entusiasm genom 

att dröja sig kvar efter lektionen, fastän de hade rast. Upprepade gånger frågade de om de inte 

kunde få göra fler laborationer, och om vi inte kunde göra nya laborationer när vi kom tillbaka 

nästa gång. Detta ansåg vi tydde på att de hade positiv attityd till ämnet och tyckte att det var 

roligt. 

 

Det vi ansåg konstigt var att eleverna hade samma uppfattning om NO, vid de olika skolorna 

vi var på under vår skolförlagda utbildning. Varför var det så? Fanns det någon gemensam 

faktor som gjorde att eleverna fick samma uppfattning? Skolorna arbetade utifrån olika slags 

pedagogik. Några skolor arbetade efter bifrostmodellen, vilket innebar tematiskt arbete. Andra 

skolor hade en mer ”traditionell klassrumspedagogik”, där läraren hade genomgång på tavlan 

och eleverna antecknade. Skolorna låg i olika sociala områden, med varierade förutsättningar, 

såsom olika samhällsskikt. Oavsett lärare, pedagogisk inriktning eller socialt område, hade 

alla skolorna det gemensamt, att samtliga arbetade med läroböcker i NO. Det var denna 

gemensamma faktor vi tog fasta på i vårt arbete. 

 

Hur kommer det sig då att det anses viktigt med NO-undervisning i skolan? Vi anser att det är 

som Jan-Åke Engström skriver, att det är viktigt att ett så litet industriland som Sverige 

producerar ett stort antal tekniskt välutbildade personer. Detta är i sin tur viktigt för 

utvecklingen inom den sociala och ekonomiska strukturen i landet. Allt sedan andra 
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världskriget har den tekniska informationen fördubblats för varje decennium, dessutom har 

det ekologiska kunnandet blivit mer och mer viktigt. Här spelar utbildningssystemet en viktig 

roll, som förberedare för människors framtida karriär inom området naturvetenskap 

(Engström, 1994). Vem vill bli ingenjör idag? Detta är en fråga tidningen Ny Teknik ställer. 

Tidningen menar vidare att dagens unga drömmer om helt andra karriärer. Programledare, 

dokusåpastjärna och att bli designer står högt på deras önskelista. Ungdomar lyssnar 

fortfarande på auktoriteter, men dessa är inte längre föräldrar och lärare, utan media, artister 

och kompisar, enligt samhällsforskare. Numera är dagens främsta källa till auktoritet 

populärkulturens megastjärnor (Ilshammar, 2003-06-04). 

 

Var tionde elev lyckas inte i skolans naturämnen, vilket är djupt olyckligt, enligt Anders 

Flodström, som är rektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han tycker det ger fel 

signaler, när elever redan i grundskolan ska uppfatta naturvetenskapliga ämnen som för svåra. 

Arbetet med naturvetenskap har en tendens att bli lite för fundamentalistisk. Redan tidigt 

finns det behov av att man både inom fysik och kemi pekar på spännande tillämpningar inom 

olika områden till exempel medicin och IT (Asker, 2002-01-29). I en annan artikel, skriver 

Anna Asker, journalist på Svenska Dagbladet, att inget större utrymme ges för stimulans och 

upptäckarglädje inom dessa ämnen. Det som dominerar undervisningen i ämnena är 

läroboksstudier där läraren ibland har högläsningen ur boken, och för lite tid läggs på 

laborationer (Asker, 2002-02-02). Om det är på det viset, att så mycket tid läggs på 

läroboksstudier, hur kommer det sig då att det läggs så lite pengar på läroböcker? Vi såg att 

elever hade väldigt slitna böcker, vissa av böckerna var hoptejpade, det var mycket kladd i 

dem och de var inte dagsaktuella. Varför köps inte nya läroböcker in till skolan? En anledning 

kan vara att det har satsats för lite. 1999 var satsningen på läroböcker en procent av 

genomsnittskostnaden för en elev, cirka 500 kronor (Hillman Pinheiro, 2003-11-26). 

 

Av våra egna iakttagelser, vad som fanns att läsa i litteraturen, och framför allt debatten i 

media så fann vi att naturvetenskap är en viktig del för ett lands framtida utveckling. Det som 

oroade oss, vilket också framkommit, var hur intresset för naturvetenskap i skolorna 

minskade. Vi valde att forska om detta, eftersom vi ville se vilka orsaker som kunde ligga 

bakom. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete var att ta reda på om det fanns några skillnader i elevers attityd till de 

naturorienterande ämnena mellan år 4-6 och år 7-9. Med hjälp av empiriska studier ville vi 

undersöka varför elevers attityd till NO skiljde sig, och på vilket sätt attityden påverkades. 

Dessutom ville vi undersöka om arbetssättet med läroböcker medverkade till elevers 

inställning till NO. 

 

Utmaningen i vårt arbete var att få syftet att följa de empiriska undersökningsmomenten som 

en röd tråd, detta för att tydliggöra sambanden mellan de empiriska momenten. Syftet skulle 

endast följa de empiriska undersökningarna som ett redskap, den fick inte styra empirin mot 

sitt eget mål, då vi eftersträvade att de empiriska undersökningarna skulle vara objektiva. 

 

Forskningen var inte generell för alla elever och lärare, utan gällde endast för den 

undersökande skolan, samt de lärare och elever under respektive metod som ingick i vår 

undersökning. 

 
 

Definition av centrala begrepp 
 
För oss är NO, de naturorienterande ämnena (fysik, kemi och biologi) som finns i skolan och 

är representerade på olika sätt i år 4-6 och år 7-9. 

 

Att elever visar en ändrad attityd till NO, definierar vi med att de uttalar sig negativt och inte 

visar entusiasm över ämnet. 

 

Vår definition av arbetssätt med läroboken, är hur läroboken används i undervisningen av 

lärare och elever, om den används separat, inte alls eller integrerat med det praktiska arbetet. 

 

Med praktiskt arbete menar vi inte enbart när eleverna laborerar själva, utan även när lärarna 

gör laborationerna inför eleverna. 
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Lärobok är för oss en bok som förmedlar kunskap i ett visst ämne, i form av text och bilder. 

Dessutom är den ett redskap både för lärare och för elever. För läraren blir den en hjälp att 

förmedla kunskap till eleverna, och för eleverna är läroboken ett stöd för inhämtandet av 

kunskap. 
 
 

Litteraturgenomgång 

 
Varför, enligt litteraturen, anses NO så viktigt inom skolundervisningen och samhället? I 

kursplanen för de naturorienterande ämnena står det att utbildningens syfte är att 

naturvetenskapens resultat och arbetssätt ska göras tillgängliga. Dessutom ska den bidra till 

samhällets strävan för en hållbar utveckling och omsorg för natur och människor (Skolverket, 

2000-07). De naturorienterande ämnena ska vara en del av den allmänna 

medborgarutbildningen och därmed vara till för alla elever. Naturorienteringen ska skapa ett 

intresse för natur och teknik samt ge eleverna insikt i hur samhället brukar dessa (Svingby, 

1988). Att hjälpa eleven att orientera sig i den komplexa omvärld som vi idag lever i, är 

tveklöst ett av skolundervisningens huvudsyfte. I detta sammanhang spelar naturligtvis 

naturvetenskapen en väsentlig roll (Andersson, 2001). Staffan Selander (2003) menar att 

många elever tycks lära sig att bli ointresserade av de naturvetenskapliga ämnena i skolan. 

Detta samtidigt som ämnet utpekas som nödvändigt för nationens framtida utveckling. 

 

Vetenskap och teknik måste betraktas som en viktig del av alla invånares utbildning. Det är 

uppenbart att människor i ett modernt teknologiskt samhälle behöver ha en speciell nivå av 

vetenskapligt och tekniskt kunnande för att förstå och delta i politiska debatter om viktiga 

frågor som påverkar deras framtid. Det blir mer och mer viktigt för ett land att arbeta med 

utveckling inom naturvetenskap, då den tekniska informationen fördubblats sedan andra 

världskriget. Utbildningssystemet spelar här en viktig roll, som förberedare för människors 

framtida karriär inom naturvetenskapen (Engström, 1994). Ett av de mål som skolan skall ha 

enligt Gunilla Svingby, är att den skall bygga broar mellan ”vanligt folks” kunskaper och den 

akademiska kulturen (Svingby, 1988). Andra mål som finns att hitta i skolans kursplaner är att 

skolan skall sträva efter att eleven skall ha tilltro och utveckla sin förmåga till att se mönster 

och strukturer i naturvetenskapen. Detta gör världen begriplig och att eleven genom detta 
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stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet (Skolverket, 

2000-07). 

 

Det finns även olika bedömningsgrunder i kursplanen för de naturorienterande ämnena, där 

eleven ska ha insikt i växelspelet mellan naturvetenskap, teknik och samhälle. Vidare ska 

eleven förstå hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter som 

används av människan och som på olika sätt påverkar naturen både lokalt och globalt. Eleven 

ska även vara medveten om de etiska och estetiska frågor som har anknytning till både 

växelspelet och den naturveteskapliga verksamheten. Som en del av denna bedömning ingår 

att eleven har förmågan att kunna argumentera utifrån de naturvetenskapliga, samt etiska och 

estetiska perspektiven (Skolverket, 2003-11-24). 

 

Många elever uppfattar skolans NO-undervisning som något som ligger långt ifrån 

verkligheten (Strömdahl, 2002). Erik Knain menar att naturvetenskap kan uppfattas som en 

egen kultur vilken kännetecknas av egna normer, värderingar, uppfattningar och förväntningar 

som generellt delas av en grupp människor. Olika kulturella inslag av naturvetenskapen är 

med och definierar subkulturen naturämne. Här kan inte naturvetenskapen själv bestämma 

naturämnets utformning och innehåll, lika lite som det bara finns ett motiv för att vara 

intresserad av naturämnet. I klassrummet sker därmed ett möte mellan elevens uppfattning till 

omvärlden och subkulturen naturämne. Hur detta möte faller ut är avhängt på den kulturella 

skillnaden mellan elev och ämne. Om den är liten, vilket betyder att eleven känner sig hemma 

i skolkulturen och ämnets omfattning, är det lätt att korsa gränsen mot subkulturen naturämne. 

Är skillnaden för stor kan resultatet bli att eleven uppfattar ämnet som utan mening och 

relevans. Resultatet blir att eleven tar åt sig av ämnets innehåll utan att det för den skull blir 

en del av elevens vardagstänkande. Eleven lär alltså utan att ha någon närhet till 

ämneskunskaperna eller förståelse för vad det handlar om (Knain, 2001). Ibland är avståndet 

mellan elevens värld och ett skolämne så stort att de inte hakar i varandra. Hur är det då 

möjligt att ämnet kan bli levande och närvarande istället för frånvarande för eleven (Selander, 

2003). I ett annat perspektiv kan det sägas att vi påverkas av det som vi inte funderar i stort 

över, saker som blir naturliga för oss, just för att vi är mitt uppe i det. Hur naturvetenskap är 

utformad i skolan blir därmed viktigt för vem som får eller ska ha tillgång till den. 

Utformningen blir viktig för vilken syn eleven får till naturvetenskap (Knain, 2001). 
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Om naturvetenskap uppfattas som en mänsklig aktivitet i ett socialt sammanhang blir 

relationen mellan vardagligt och vetenskapligt tänkande mer uppenbart. Här menar Björn 

Andersson att när dessa relationer blir uppenbara uppstår ansvarsfrågan för samhälle och 

natur. Dessa frågor ligger utanför det vetenskapliga tänkandet och besvaras främst med hjälp 

av en samlad livserfarenhet. Detta gör att skolans naturvetenskapliga undervisning bör ta 

vardagligt tänkande i anspråk, och inte betrakta vardagstänkandet som något fientligt eller 

dåligt. En uppgift för skolan kan vara att utveckla både vardagligt och vetenskapligt tänkande 

genom att stimulera interaktionen mellan dem (Andersson, 2001). Jan Schoultz anser, att 

syftet med att blanda in de vardagliga sammanhangen är vällovligt, men att det tycks innebära 

ytterligare problem för eleverna. Han menar att de vardagliga sammanhangen lätt blir 

mångtydiga och därigenom svåra att tolka. 

 
Att förstå naturvetenskap innebär att kunna använda ett naturvetenskapligt 

språk med speciella begrepp och termer i både tal och skrift när man 

resonerar eller löser problem. (Schoultz, 2000, s. 72) 

 

Att i en frågeställning kunna se naturvetenskapen är enligt Jan Schoultz ett övergripande och 

generellt problem som inte diskuteras mycket i forskningen. För den som konstruerat frågan 

är kopplingen till naturvetenskapen uppenbar. Om någon är obekant med dessa begrepp, 

konkreta förlopp eller objekt, är rekonstruktionen av dessa samband mycket svår att göra. Det 

är inte självklart att den naturvetenskapliga begreppsförståelsen prövas genom att en 

naturvetenskaplig fråga ställs i ett vardagligt sammanhang. Att eleven får dåliga resultat kan 

bero på att denne har svårt att tolka det naturvetenskapliga innehållet (Schoultz, 2000). Är inte 

målet med naturvetenskap att barn ska förstå och kunna beskriva naturvetenskapen? Om de 

gör det utifrån sin synvinkel och förstår det, varför vill vi då ändra på den? Är det i tron om att 

alla elever ska bli teknologer eller forskare? Erfarenheter visar att barn som på egen hand 

utvecklar egna begrepp inte alltid får goda vetenskapliga förklaringar. Detta kan äventyra 

elevers fortsatta undervisning, då invanda mönster är svåra att bryta. Här har skolan och då 

lärare en stor roll, genom att med olika metoder på ett konstruktivt sätt påverka elevers 

erfarenheter och åsikter (Osborne, 1997). 
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Astrid B. Eggen och Erik Knain skriver i boken Naturfag-didaktikk att det är elevens 

förväntningar som får bestämma och inte vetenskapens, då naturämnet ska vara till nytta för 

eleven i dennes vardag. Det är bättre om elever ges möjlighet att förklara utifrån sina egna 

tankar och erfarenheter. Om läraren börjar förklara utifrån de vetenskapliga begreppen, kan 

det vara svårt för eleven att förstå de nya ord och innehållet i naturämnet (Eggen & Knain, 

2003). Om de sedan tvingas att använda de korrekt vetenskapliga begreppen för att låta 

vetenskapliga, använder de dem utan att förstå innebörden (Harlen, 1997). 

 

Risken med att använda sig av det enkla vardagliga språket kan vara att det vetenskapliga 

utarmas eller helt försvinner. Naturämnet ska medverka till att eleven lär något om sig själv 

och det är dennes förväntningar som ska vara en viktig utgångspunkt för hur undervisningen 

läggs upp och vad som ska undervisas (Eggen & Knain, 2003). 

 

För att barn verkligen ska förstå innehållet i den naturvetenskapliga verksamheten i skolan 

måste arbetssättet anpassas till hur barn på låg- och mellanstadiet brukar lära sig. Barn har 

olika världar för olika åldrar. I år 5 är barnets värld begränsat utifrån den kunskap de står vid 

då, medan i år 9 har barnet tillägnat sig en massa kunskap som gör att begränsningen har 

utökats. För att verkligen förstå bör barnen själva arbeta fram ett resultat för att få ett samspel 

mellan att tänka och att göra. Detta tillsammans med att de prövar idéer och söker förklaringar 

förser barnen med en metod att samla information (Osborne, 1997). Barn kommer inte till 

skolan med nollställd kunskap, utan de har med sig kunskap om naturvetenskap från tidigare 

erfarenheter. Om deras idéer om naturvetenskapliga sammanhang skiljer sig från det 

vetenskapliga synsättet, är det viktigt som lärare att komma underfund med barnens tidigare 

idéer. Utifrån detta kan sedan läraren hjälpa dem att ompröva de gamla och pröva de nya 

vetenskapliga idéerna (Elstgeest, Harlen & Symington, 1997). Presenteras då dessa tidigare 

idéer för eleverna, på ett sådant sätt att de känner igen sig, kan läraren bygga upp nya begrepp 

i en logisk sammanhängande följd. Påvisas dessutom de många begreppsliga fallgropar som 

finns, kan eleverna nå fram till en högre vetenskaplig nivå (Ekstig, 2002). 

 

I Lpo 94 står det att skolan genom harmonisk utveckling för eleven ska skapa en grund för 

undervisning genom utforskning, nyfikenhet och lust att lära. Att balansera och integrera 
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kunskaper i olika former är något lärare ska sträva mot. Skolans mål att sträva mot är att varje 

elev 

 
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

- utvecklar sitt eget sätt att lära, 
- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra, (Lpo 94, 1998, s.11). 
 

Ett problem är den bristande kommunikationen mellan lärare och elev. Här används olika 

kommunikationsmetoder som inte alltid förstås av de inblandade. Det finns en risk att 

betydelsen av det språk som läraren eller läroboken har inte är detsamma som barnens, och 

som de inte heller är förtrogna med (Harlen, 1997). För både eleven och läraren uppstår 

förståelse av en text i mötet mellan de egna referensramarna och innehållet i texten, och det är 

läraren som får tolka texten för eleven (Strömdahl, 2002). Det kan även vara så att läraren inte 

förstår eleven. Om läraren då kontrollerar elevens kunskaper med ett vetenskapligt språk som 

inte förstås av eleven, kan svaren bli förvanskade och missförstådda av läraren (Harlen, 

1997). 

 

Att fakta förmedlas genom läroböcker och att delar av dessa ska memoreras och möjligen 

reproduceras, kan väl ses som självklart. Kunskap är inte den enda formen av vetskap, här 

förväntas det också att tillägnandet av vissa attityder mot ämnet är en del av skolans fostrande 

roll. I läroböckerna är detta något som mer eller mindre avspeglar sig genom öppna 

värderingar och grundtaganden. Ämnesbundna färdigheter är också kunskap, som kan visa sig 

genom instruktioner av laborationer. Synen på hur lärandet bäst främjas, med hjälp av dessa 

inslag, tvingar läraren att arbeta och planera utifrån en viss metodik. En lärobok kan på fler 

sätt signalera till läsaren vad denne skall sträva efter i sitt kunskapssökande. Det kan vara att 

memorera fakta och förstå sammanhang samt sammanfoga stoff utifrån egna erfarenheter. Det 

kan också vara hur de tillägnade kunskaperna ska syfta till exempelvis förberedelse för 

vardagsliv, yrkesliv eller vidare studier, men även omvärldsorientering och ställningstaganden 

i allmänna frågor. Det är inte bara ämneskunskaper eleven lär sig ur läroboken, utan också hur 

denne ska förhålla sig till lärobokstexten, ämnet, skolkunskaper och till samhället i övrigt 

(Ekvall,1997). 
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Det måste ställas höga krav på språket i läroböcker då dessa påverkar elevernas val av 

inlärnings- och lässtrategier. Det ger också mönster och förebilder för det egna skrivandet. 

Språket ska inte bara vara lättläst och begripligt, det ska även vara intresseväckande, vitalt 

och varierande (Strömquist, 1995). Texterna bör vara anpassade till elevernas språkförmåga 

och deras intellektuella utveckling. Detta för att de ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper 

läroböckerna vill förmedla. Om texterna inte stämmer in mot skolbarnens föreställningsvärld, 

genom språk och generalisering, är risken stor att texterna erbjuder en ordvärld där innehållet 

inte kan knytas till språket. Fylls texter med för många delmoment, är det svårt att koppla 

samman dessa till en naturlig enhet (Melander, 1995). Ambitionen för läromedel verkar vara 

att det ska ge all den information som behövs, samtidigt som den utger sig för att vara det 

enda läromedlet som läraren behöver för sitt arbete med eleverna. Det förstärks av att det 

endast är läraren som är bekant med handledningen till läroboken, vilket gör det svårt för 

eleven att förstå hur undervisningen läggs upp och mot vilket mål den ska gå (Selander, 

2003). Ett av de mål som finns i Lpo 94 är att eleverna 

 
känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena, (Lpo 94, 1998, s.12). 

 

Påverkan från de texter som elever möter i sina läroböcker, ligger på många plan. Dessa plan 

kan ses som kunskap i olika former, exempelvis hur den presenteras och organiseras. På i stort 

sett alla plan påverkar skolan elevernas språk, där användningen av språket blir ett verktyg för 

tänkande och förståelse (Melander, 1995). Utifrån detta utvecklar läraren också olika läsarter 

och undervisningsstilar utifrån en och samma lärobok. Läroboken kan genom detta 

omstruktureras och omtolkas där vissa delar kan utelämnas (Selander, 2003). 

 
Språket i läroböckerna har därför stor betydelse för det allmänna språkbruket 

och de texter eleverna möter i sina skolböcker torde spela stor roll för de 

attityder som eleverna utvecklar till både reception och produktion av texter 

(Melander, 1995, s.41). 

 

På vilket sätt eleverna är delaktiga i de naturvetenskapliga frågeställningarna är ofta 

avgörande för om de får en positiv attityd till ämnet eller inte (Ekstig, 2002). Mötet med 
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naturvetenskapsämnet i skolan styr i stor grad elevers attityd till ämnet. Jan-Åke Engström 

menar att det finns två olika attityder, en attityd mot vetenskap och en vetenskaplig attityd. 

Den vetenskapliga attityden kan beskrivas som ett vetenskapligt tänkande vilket 

vetenskapsmän förmodas ha. Attityden mot vetenskap är hur den upplevs av elever som 

förväntas visa reaktion över ämnet. Vidare menar Engström att hemmabakgrunden är en 

bidragande orsak till elevers attityder. Hem där föräldrar har hög utbildning har möjlighet att 

ge barnen större stimulans för intellektet och den sociala utvecklingen. Färdigheter såsom 

kunnande och attityd är andra attribut som dessa hem har möjlighet att ge och detta är en 

förutsättning för en akademisk karriär. De sociala aspekterna har stor påverkan på elevers 

attityder till naturvetenskap. Den tradition och de förväntade regler som finns i elevens sociala 

omgivning bidrar till elevens attityd och beteende mot vetenskap. Generellt sätt förändras 

barnets attityd i en negativ riktning ju högre upp eleverna kommer i grundskolans årsklasser, 

oavsett vilken attityd barnet har med sig hemifrån (Engström, 1994). 

 
 

Metod 
 
De undersökningsmetoder vi använde oss av i detta arbete var enkäter, observationer, 

intervjuer samt utvärdering av läroböcker. Inför dessa undersökningar valde vi att inte studera 

tidigare forskning eller litteratur som rör området. Detta för att vi ansåg att vi skulle vara 

opåverkade från de synsätt och resultat som då eventuellt skulle framkomma. För att förhålla 

oss så objektiva som möjligt kom vi inför varje moment, samt utifrån varje resultat, att föra 

diskussioner med varandra. 

 

Anledningen till att vi valde att använda enkäter, var att de skulle ligga till grund för våra  

observationer och intervjuer. Vi ville med enkäterna även se om våra erfarenheter, angående 

elevers minskande intresse för NO, stämde. Observationerna gjordes med utgångspunkt från 

enkätsvaren och som en förberedelse till intervjuerna. Med intervjuerna avsåg vi att knyta 

ihop, bekräfta och få svar på de frågor och de resultat vi fått från enkäter och observationer. 

Utvärdering av läroböcker gjorde vi för att se om det fanns någon skillnad i de vetenskapliga 

förklaringar som förekom i läroböckerna. Dessutom ville vi se om arbetsgången i 

läroböckerna stämde överens med det arbetssätt läraren använde sig av. 
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I vårt arbete valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebar att vi 

skulle försöka överskrida naturvetenskapens förhållande mellan forskare och det som skulle 

undersökas (Dannefjord, 1999). I en kvalitativ forskningsmetod handlar det bland annat om 

att tolka och förstå människors upplevelser och svara på frågor så som Vad är detta? Vilka är 

de underliggande mönstren? (Patel & Davidsson, 1994). Att börja samla så mycket 

information som möjligt genom empiriska studier för att sedan bearbeta dessa, är även en del 

av det kvalitativa arbetssättet (Backman, 1998). 

 

De resultat vi hittade och de svar vi fick från de olika momenten i arbetet, blev nya 

frågeställningar i efterföljande moment. Vi arbetade därmed inte efter några förutbestämda 

frågor, det vill säga, vi hade inte standardiserat vår undersökning (Starrin och Renck, 1996). 

Personerna som var med i våra undersökningar kan ha försökt leva upp till förväntningar de 

trodde vi hade på dem. Det var då upp till oss som forskare att få fram de uppfattningar som 

var personens egna (Dannefjord, 1999).  

 

Med en kvantitativ metod menas att undersökningen är färdigstrukturerad redan i teori- och 

problemformuleringsfasen. En nackdel med kvantitativ metod är den tilltro många människor 

har till saker som kan beskrivas med siffror (Dannefjord, 1999). 

 
 

Etik 
 
I vårt arbete höll vi oss till de etiskt vedertagna regler som används inom forskningen. HSFR, 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, har utarbetat etiska råd och regler för 

forskning. Dessa har vi tolkat enligt följande, 

 

- att inte skada någon 

- rätten till anonymitet 

- öppenhet 

- rätten för uppgiftslämnaren att avbryta sitt deltagande när som helst 

- inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare, om de undersökta är under 15 år (HSFR, 

2002). 
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Innan vår undersökning skickade vi ut information och förfrågan till föräldrar (se bilaga 1), 

där de gavs möjlighet att medge sitt barns deltagande i våra undersökningar under våren och 

hösten 2003. Innan vi gjorde ett undersökningsmoment informerade vi de berörda, att allt 

deltagande var frivilligt och att de kommer att vara anonyma. 

Vid arbetet med enkäter, observationer samt intervjuer förekom inga namn, och materialet 

kan inte härledas till någon specifik person. Möjligheten till att någon skulle bli kränkt, såg vi 

därför som minimal. 

 
 

Urval 
 
Vi valde att utföra våra studier på en f-9 skola i en medelstor kommun i Mellansverige för 

våra studier. Eleverna på skolan kom i huvudsak från kommunens centralort, men även från 

landsbygden. Anledningen till att vi valde just denna skola, var att vi båda haft kontakt med 

den förut. 

 

Då vi ville jämföra resultaten på mellan- respektive högstadiet, valde vi ut klasser från år 5 

och år 9, där vi fick flest enkätsvar. Vi valde att inte använda oss av år 4 eller år 7 för våra 

intervjuer och observationer. Detta på grund av att de på hösten var nya på mellan- respektive 

högstadiet, och därför inte hade någon erfarenhet av NO-undervisning på dessa stadier. Detta 

urval gällde de empiriska studier, som gjordes efter enkäten. 

 

De läroböcker vi valde att undersöka, var de som eleverna för tillfället arbetade med, under 

den period vår forskning pågick. 

 

Under våren informerade vi arbetslagen på den undersökta skolan, om vårt arbete. Vi 

informerade om i vilken grad eleverna skulle komma att bli berörda av vårt arbete och frågade 

om arbetslagen kunde tänka sig att medverka i vår undersökning. Tillsammans med 

arbetslagen bestämde vi att mentorerna skulle dela ut och samla in föräldrabreven. 

Sammanlagt delades 391 st. föräldrabrev ut, men endast 159 st. återlämnades påskrivna, 17 st. 

av dessa medgav inte barnens medverkan i vår undersökning. Även om siffran tycktes låg, då 

endast cirka 41 % returnerades till oss, beslöt vi oss för att det var tillräckligt för att 
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genomföra undersökningen. Anledningen till att så få föräldrabrev återlämnades har vi inte 

undersökt, då det inte var av intresse för vårt arbete. 

 
 

Enkät 
 
 

Metod 

 
Vi valde att använda oss av två olika enkätformulär. Enkäten till elever i år 4-6 innehöll 

förutbestämda svar där eleverna fick kryssa i (se bilaga 2). Att vi valde denna utformning av 

enkät berodde på att vi ansåg det lättast för dessa elever att förstå och svara på frågorna. Detta 

på grund av att vissa elever kan ha svårt med att läsa och skriva. 

 

För år 7-9 valde vi att arbeta med frågor som hade förutbestämda trevalssvar (se bilaga 3). 

Utformningen av frågor och de förutbestämda svarsalternativen gjordes så korta som möjligt, 

och med ett enkelt språk, så att eleverna skulle ha lätt att förstå. Detta gjorde även att det var 

lättare för oss att sammanställa enkätsvaren. 

 

På enkäterna för år 4-6 använde vi begreppen, människa, djur och natur, istället för biologi, 

kemi och fysik, då de inte använde sig av dessa termer. För år 7-9 använde vi de begrepp som 

eleverna där kände igen, vilka var kemi, fysik och biologi. Detta skulle eventuellt kunna 

påverka svaren, men den chansen var vi villiga att ta, då vi i första hand ville få eleverna att 

förstå frågorna. 

 

Denna metod var kvantitativ då vi på förhand hade definierat företeelsen om elevers 

minskande intresse för NO (Svensson & Starrin, 1996). Fördelen var att den gav oss en 

bekräftelse på något vi redan ansåg oss veta. Nackdelen var att den inte gav oss svaret på 

varför elevers intresse för NO minskar. 

 

På enkäten valde vi att fråga eleverna vilken årskurs de gick i, detta för att vi ville se om 

svaren ändrades mellan de olika årskurserna. 
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Utförande 

 
Efter samtal med samtliga mentorer i år 4-9, bestämdes att dessa själva skulle ansvara för att 

dela ut och samla in enkäten bland eleverna, eftersom vi ville att enkäterna skulle göras under 

skoltid. Dessutom skulle mentorerna i år 4-6 läsa upp frågorna högt för eleverna för att göra 

det så lätt som möjligt för dem att förstå enkätfrågorna. 

 

Vi diskuterade risken i att läraren samlade in enkäterna från eleverna. Denna risk ansåg vi var 

att eleverna eventuellt kände en press på sig att svara som de trodde att läraren ville, då denne 

hade möjlighet att se enkätsvaren. Vi ansåg dock att denna risk var minimal, eftersom 

eleverna inte skulle skriva sina namn på enkäterna. En nackdel i vår undersökning var att vi 

inte var närvarande vid utdelning och insamling av enkäterna. Detta var på grund av att 

mentorerna ville välja tidpunkt som passade bäst för att inte störa undervisningen. 142 st. 

enkäter delades ut till mentorer, och 131 st. återlämnades, eftersom några mentorer inte 

kommit ihåg att göra undersökningen. Om vi varit närvarande skulle vi ha fått tillbaka alla 

enkäter som delades ut, vilket nu inte blev fallet. Hade vi själva delat ut enkäterna skulle detta 

tagit lång tid, då eleverna på högstadiet var uppdelade i olika grupper i flera ämnen. Resultatet 

av enkätundersökningen bygger endast på de återlämnade enkäterna. 

 

För att få en överblick och för att kunna analysera svaren, sammanställde vi dessa med hjälp 

av stapeldiagram i procentform. Då vi hade möjlighet att på ett överskådligt sätt jämföra, 

analysera och plocka ut det material som var relevant för vårt arbete (för samtliga resultat se 

bilaga 4). Vi jämförde svaren från de olika årskurserna för att se om det fanns några skillnader 

mellan dessa. Vi använde oss av svaren i vår analys för att se om det fanns grund för att 

elevers intresse för NO minskade i de högre årskurserna, samt intresset för att arbeta med 

läroböckerna. 
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Resultatdiskussion 

 
Efter analys av enkätsvaren valde vi att endast redovisa följande tre frågor, då vi fann dessa 

mest relevanta för vårt fortsatta arbete. 
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Figur 1. Hur tycker Du att det är att arbeta med NO? 

 

 

På frågan om elevers inställning till att arbeta med NO, som ses i figur 1, fann vi att en 

mycket liten del av elever i år 4-6 tyckte att det var tråkigt. Av elever i år 7-9 var det ungefär 

en fjärdedel som svarade att NO var tråkigt. Under svarsalternativet roligt, var skillnaden 

mellan årsgrupperna nästan lika stor, som under rubriken tråkigt. Nästan hälften av eleverna i 

år 4-6 svarade att det var roligt att arbeta med NO, medan en betydligt mindre del av eleverna 

i år 7-9 hade svarat detta alternativ. Flest svar blev det i svarsalternativet sådär, här visade det 

sig inte vara någon större skillnad mellan årsgrupperna. 

 

Utifrån figur 1 kunde vi konstatera att elevers intresse för NO minskade i de högre 

årskurserna, vilket stämmer in med våra tidigare erfarenheter om elevers attityder för NO. 
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Figur 2. Vilket sätt tycker Du är bäst att lära sig om NO? 

 
 

Figur 2 visar elevernas svar på frågan om vilket sätt de tyckte var bäst att lära sig om NO. För 

eleverna i år 4-6 var det ingen större skillnad mellan de tre alternativen, teoretiskt, praktiskt 

och genomgång. För år 7-9 var det inte fullt en femtedel som tyckte att det var roligt med 

teoretiskt arbete, ungefär hälften mot svaren från år 4-6. Med teoretiskt menar vi arbete med 

läroböcker. För alternativen, praktiskt och genomgång var svaren från år 7-9 jämnt fördelade 

och något över antalet svar från år 4-6. 

 

Utifrån figur 2 konstaterade vi att elever i år 7-9 tyckte det var bättre att arbeta praktiskt samt 

med genomgång istället för teoretiskt i NO. 
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Figur 3. Hur tycker Du att det är att lära sig om NO med hjälp av läroböcker? 

 
 
På frågan om elevers inställning till att arbeta med läroböcker i NO, såg vi att en mindre del 

av eleverna i år 4-6 tyckte att det var tråkigt. Andelen av elever i år 7-9 var betydligt större 
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under samma rubrik. Vid rubriken roligt, såg vi ett motsatt förhållande, där den lägre stapeln 

representeras av elever i år 7-9. I figur 3 konstaterade vi att intresset för arbete med 

läroböcker i NO minskade i de högre årskurserna. Ungefär hälften av eleverna från båda 

årsgrupperna, markerade alternativet sådär. 

 

Genom denna analys konstaterade vi att elever i de högre årskurserna 7-9, fick ett minskat 

intresse för NO. Vi tycker oss också kunna utläsa ett samband med det minskande intresset 

för arbete med läroböcker. Är det arbetet med läroböckerna i NO som gör att elevernas 

intresse för NO, i de högre årskurserna, minskar? 

 
Vi ansåg att vår enkätundersökning motsvarade våra förväntningar. 
 
 

Observation 
 
 

Metod 

 
Vid observationer kan öppna eller dolda studier användas som arbetsmetod. Med öppna 

observationer menas att objektet för studien är informerad om och insatt i vad som ska 

studeras. De dolda studierna utförs utan att objektet för studien, i vårt fall läraren och 

eleverna, har någon som helst vetskap om vad som skall observeras. Problemet med dolda 

observationer är att objektet kan känna sig utsatt och/eller kränkt då de inte är medvetna om 

vad som observeras. Öppna observationer kan orsaka att de studerade objekten, med vetskap 

om vad som ska studeras, formar sig och anpassar sig efter det som ska observeras (Svensson 

& Starrin, 1996). 

 

Vi valde att använda dolda observationer, då vi inte ville riskera att lärare och elever skulle bli 

påverkade av vetskapen om vad som skulle observeras. Det viktigaste när dolda observationer 

genomförs är att observatören är accepterad och möter tillit i gruppen. Det är förutsättningen 

för att gruppen ska fungera naturligt (Dannefjord, 1999). En av eleverna frågade om de fick 

fråga oss om hjälp när läraren var upptagen. Vi svarade att de skulle betrakta oss som 

osynliga, vilket de också gjorde. 
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Med utgångspunkt från arbetets frågeställning och resultaten från enkäten utformade vi 

underlag för observationerna. Vi bestämde oss för att göra ett observationsschema riktat mot 

elever (bilaga 5) och ett riktat mot läraren (bilaga 6), för att se hur de arbetade med 

läroböckerna. Då vi på förhand inte visste exakt vad vi skulle komma att observera, valde vi 

att göra ett fåtal frågor som inte var begränsande, men som ändå utgick ifrån enkätresultaten 

och arbetets frågeställning. Det som var viktigt att se var hur lärare och elever arbetade med 

läroböcker tillsammans och om eleverna tog fram läroböckerna självmant eller om läraren 

fick uppmana eleverna att ta fram dem. En annan viktig detalj var om eleverna ställde frågor 

om innehållet i läroböckerna. 

 

Det positiva med observationer anser vi är att vi var närvarande och deltagande med det vi 

skulle undersöka. På så vis fick vi inte en andrahandsinformation av de företeelser vi valde att 

studera. Det negativa med observationer var att vår närvaro kunde påverka gruppen att bete 

sig på ett annat sätt än vad de brukade. Vid en observation anser vi att det är betraktarens 

objektivitet som kan vara svår att hantera. Vi anser att man inte kan vara helt objektiv, man 

har med sig en frågeställning när man går in i en observation, då är det lätt att man söker sin 

förutfattade mening. 

 
 

Utförande 

 
Vid de första observationstillfällena för år 5 och 9 presenterade vi oss med namn samt att vi 

var studenter från Campus Norrköping. Vi informerade eleverna om att vi skulle observera 

men inte vad. Samtidigt informerade vi om att samtliga elever och lärare förblir anonyma i 

arbetet. 

 

Antalet elever vi observerade i år 5 varierade mellan 13 och 16 stycken. I år 9 var antalet 

elever mellan 20 och 23 stycken. Variationen av antalet elever i respektive klass ansåg vi vara 

försumbar och att den inte hade någon större påverkan för vår undersökning. 

 

Vid samtliga observationer placerade vi oss längst bak i klassrummet, detta för att ha en bra 

överblick över klassen samt att inte störa lektionen. Nackdelen med att stå längst bak i 
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klassrummet var att vi riskerade att missa miner, uttryck och om någon pratade tyst. Detta var 

vi medvetna om, men valde ändå att använda detta sätt, då elevers mimik inte var något vi 

ville observera. Vi valde att ha tre observationstillfällen om vardera 80 minuter i båda 

klasserna. Eftersom vi var två som observerade blev uppdelningen mellan observatörerna att 

en observerade läraren och en observerade eleverna, detta alternerades för varje 

observationstillfälle. 

 
 

Resultat år 9 

 
Vid vårt första observationstillfälle hade eleverna sin andra lektion i fysik för terminen. 

Områden de behandlade under våra observationer var atomer, strålning och halveringstid. 

 

Något vi såg var att fler och fler av eleverna mellan första och tredje observationstillfället inte 

hade någon lärobok med sig. Vid det första observationstillfället hade alla utom en elev med 

sig läroboken. Anledningen var att eleven inte hade fått någon lärobok. När vi observerade 

sista gången var det fyra elever som inte hade någon lärobok med sig. Första gången vi 

observerade noterade vi att det var fem elever som satt och bläddrade i sina läroböcker, men 

sista gången var det ingen av eleverna som gjorde detta. Det var fler elever som inte tog med 

sig läroboken till lektionen och det var färre elever som bläddrade i den innan lektionen 

började.  

 

Vid de två första observationstillfällena började läraren lektionerna med ett skriftligt 

läxförhör. Det första läxförhöret utgick helt och hållet ifrån läroboken. Lärarens syfte med 

läxan var att eleverna skulle få möjlighet att bekanta sig med och lära sig att använda 

läroboken, vilket han också klargjorde för eleverna. Det andra läxförhöret gjordes från de 

anteckningar som gjordes under föregående lektion. 

 

Samtliga lektioner innehöll ett laborationstillfälle. Inte vid något tillfälle utgick läraren från 

läroboken, utan hade egna anteckningar som han följde. Under första observationstillfället 

gjorde läraren en laboration framme vid katedern. Denna fanns beskriven i läroboken, vilket 

några elever påpekade, utan någon reflektion från läraren. Vid detta experiment skulle de titta 
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på hur olika gaser med hjälp av elektrisk ström fick olika färger. De gaser som var 

representerade var bland annat neon, järn och koppar. Läraren förklarade vilka gaser som 

fanns i rören och vilken färg det blev när ström tillfördes. Eleverna var väldigt intresserade av 

detta och samtliga ville gå fram för att titta. De gick fram gruppvis för att studera 

experimentet. Detta innebar att de sista två grupperna inte hade någon lust att gå fram, då de 

första grupperna redan ställt frågor och fått svar. När samtliga varit framme tog läraren upp en 

diskussion med hela klassen om vad de sett. 

 

Vid en annan laboration när eleverna skulle räkna ut halveringstiden för ett påhittat ämne, 

informerade läraren om att de kunde titta i sina läroböcker, för att se hur de skulle gå tillväga. 

Ingen av eleverna gjorde detta, utan frågade istället läraren om hjälp. Om eleverna varit mer 

bekanta med läroboken, så hade de kanske sökt svaret där först, och sedan frågat läraren. 

 

Så fort eleverna blev klara med någon uppgift, blev de tillsagda att arbeta med studieuppgifter 

i läroboken. Några av eleverna frågade om de var tvungna att svara på alla uppgiftsfrågor. Det 

tog lång tid innan eleverna började arbeta med studieuppgifterna, några började inte alls. 

Detta fortgick utan någon ny uppmaning från läraren. 

 
 

Resultat år 5 

 
I samband med vårt första observationstillfälle introducerades eleverna för temat från höst till 

vår. Läraren informerade om att temat sträckte sig från hösten till våren och att eleverna 

skulle arbeta med forskning. Detta var ett helt nytt arbetssätt för eleverna och läraren. 

 

Då eleverna inte hade några egna läroböcker, delades de böcker eller texter som skulle 

användas, ut inför varje lektionstillfälle av läraren. 

 

Under alla lektioner arbetade eleverna utifrån uppgifts- och arbetsblad. På uppgiftsbladen var 

det teoretiska och praktiska uppgifter, och på arbetsbladen beskrevs hur de skulle arbeta och 

vilket material de skulle använda. Inför varje uppgift läste eleverna högt från bladen inför 

resten av klassen, eller den grupp de för tillfället arbetade i. Under tiden de läste gick de 
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tillsammans med läraren igenom texten, för att inga missförstånd skulle uppstå med det 

fortsatta arbetet. Här fick eleverna möjlighet att se sambandet mellan de arbetsuppgifter och 

de texter de arbetade med. 

 

Vid det andra lektionstillfället arbetade eleverna praktiskt och i mindre grupper, utifrån det 

arbetsblad de fått inför uppgiften. De olika grupperna arbetade med tipspromenadfrågor, 

målade av löv och träd, adopterade ett träd och fångade gråsuggor. Förutom arbetsblad 

använde eleverna läroboken och olika uppslagsböcker som hjälp för att lösa uppgifterna. När 

det var något som eleverna inte förstod i texterna, frågade de läraren som gav ett svar direkt 

med hjälp av läroboken. De elever som målade av löv och träd, använde sig både av 

uppslagsböcker och av löv som låg i en låda som läraren hade haft med sig. Här, men även i 

de andra uppgifterna, kombinerade läraren teori och praktik. Eleverna lärde sig att 

komplettera det praktiska, löven i lådan, med det teoretiska, uppslagsboken där de kunde se 

vilket träd lövet kom ifrån. Detta gjorde, ansåg vi, att läroboken blev en naturlig del i 

elevernas arbete. 

 

Under alla lektioner vi var närvarande, konstaterade vi att eleverna hjälpte varandra att förstå 

texterna de arbetade med. När någon inte förstod, läste en kamrat texten högt, så att de 

tillsammans löste uppgiften. Vi kunde konstatera att läraren i år 5 arbetade aktivt för att 

eleverna skulle lära sig använda läroboken, som ett hjälpmedel för sitt eget lärande. 

 
 

Resultatdiskussion 

 
Genom de observationer vi gjorde, såg vi två helt olika sätt att arbeta med läroböcker i NO. I 

år 5 var lärarens arbetssätt att hela tiden integrera läroboken, eller de texter som förberetts, i 

det aktuella temaarbetet. I år 9 fanns ingen integration alls mellan arbete med lärobok och det 

naturorienterade ämnet. Här särskiljde man nästan på det, då arbete med böcker endast 

användes då det blev tid över eller som läxa. Vi tycker att det hade varit bra om eleverna, med 

hjälp av läroboken, fått möjlighet att själva ta reda på vilka gaser som fanns i respektive rör. 

Då hade de även fått lära sig att använda läroboken vid laborationer. 
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Eleverna i år 5 sökte själva aktivt i läroböcker och uppslagsböcker när de ville ha reda på 

fakta. Detta anser vi berodde på att de arbetade mer integrerat med läroböcker i NO. Eleverna 

i år 9 hade ingen möjlighet till detta då läraren under lektionerna undervisade från tavlan. Ett 

antagande vi hade, var att om eleverna fått möjligheten, hade de ändå inte tagit chansen att 

söka själva, då de inte hade någon vana att göra detta i NO. Vi tyckte det var en väldigt kort 

introduktion av läroboken för eleverna i år 9, och tror det kan ha inverkat på elevernas syn på 

lärobokens betydelse i ämnet. Om eleverna fått längre introduktion och använt läroboken som 

ett verktyg under lektionerna, tror vi att de skulle få en mer positiv bild av den. 

 

En fördel med att eleverna i år 5 inte hade egna böcker i NO, var att alla elever hade tillgång 

till böcker på lektioner. Nackdelen, tror vi, kan vara att den enskilda eleven då måste fråga 

läraren om hemlån av läroboken. Detta gjorde att eleven spontant inte tog med sig läroboken 

hem, vilket kunde ha varit fallet om eleven haft en egen lärobok. En annan negativ effekt av 

att inte läroboken var elevens egen, var att de inte kunde göra anteckningar direkt i den. Detta 

medförde att viktiga delar som stod i boken eller poängterades av läraren inte kunde markeras. 

 

Eleverna i år 5 arbetade mer självständigt än elever i år 9 då läraren i år 5 började lektionen 

med att gå igenom de olika momenten eleverna skulle arbeta med. Efter det kunde eleverna 

utifrån genomgången utföra och påbörja arbetet självständigt eller i grupp. Läraren gav även 

utrymme till eleverna att ställa frågor över arbetssättet, detta för att se om alla hade förstått. I 

år 9 påbörjade läraren lektionen utan någon sammanfattning av vad den skulle komma att 

innehålla. På detta sätt, anser vi, gavs inte eleverna möjlighet att själva söka eller följa med i 

läroboken under lektionen eftersom de inte visste innan vad läraren skulle ta upp. 

 

Av egna erfarenheter, vet vi att det är svårt att börja söka i en lärobok och behålla 

koncentrationen samtidigt som läraren undervisar. Istället för att söka i läroboken valde 

eleverna att följa med i det läraren gick igenom framme vid tavlan. På så vis kan det missas 

ganska mycket eftersom det inte går att komma ihåg allt som läraren säger. Visserligen kunde 

eleverna föra anteckningar, men det gjordes inte. Detta kan ha berott på att det var svårt att 

både se och lyssna på vad läraren gjorde, samtidigt som anteckningar skulle göras i 

arbetsboken. Om eleverna visste vad som skulle komma att hända på lektionen skulle det 

kunna skapa förutsättningar för dem att själva söka kunskap i läroböcker och uppslagsböcker. 
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I år 5 använde läraren läroböckerna som ett av flera redskap, som exempelvis när eleverna 

skulle fånga gråsuggor. Eleverna började med att titta i en uppslagsbok för att se hur en sådan 

ser ut, för att senare gå ut och fångade en. När de kom tillbaka till klassrummet jämförde de 

gråsuggan de fångat, med bild och text om dessa från uppslagsböcker och läroboken. Att på 

det här viset knyta ihop läroboken, lärarens genomgång och det praktiska arbetet tyckte vi var 

ett bra sätt att få eleverna intresserade för ämnet. I år 9 var de enda redskapen, lärarens 

genomgång, laborationer och elevernas anteckningsbok. Vi upplevde att dessa redskap inte 

integrerades med varandra på ett naturligt sätt för eleverna. Detta gjorde, anser vi, att eleverna 

inte fick möjlighet att se läroboken som en naturlig del i sitt lärande. Eleverna fick ingen som 

helst träning i att använda läroböckerna i samband med exempelvis laborationer, och fick på 

så vis inget samband mellan teori och praktik. Eleverna kanske såg läroboken som en slags 

bestraffning, då de endast använde den när det blev tid över på lektionerna. Om läroboken 

blev en naturlig del i arbetet med NO skulle detta inte hända. 

 

Vad, frågade vi oss, var det då i dessa två klasser som påverkade elevers attityder till NO? Att 

det för eleverna i år 5 skapades förutsättning för en positiv syn till NO tyckte vi var uppenbar. 

De deltog aktivt i sitt eget lärande och i lektionerna. Arbetsmetoden gick ut på att de fick ett 

varierat användande av redskap som fanns att tillgå till ämnet. För år 9 fann vi situationen helt 

motsatt. Här rådde det, enligt oss, brist på variation i användandet av redskap eller 

användandet av läroboken. Eleverna var mer åskådare än deltagare under lektionerna, vilket 

vi ansåg bidrog till en negativ attityd till NO. 

 

I stort är vi nöjda med våra observationer. Det vi uppfattade som svårt var att genom 

observationer förstå hur elever uppfattade begrepp och situationer. Här blev det upp till oss 

som observatörer att genom tolkning beskriva situationerna. Något vi inte tagit med i våra 

beräkningar var att de i år 5, arbetade i grupper och var då placerade i fler salar. Detta gjorde 

det svårt för oss att observera alla samtidigt, varför vi valde att observera de som arbetade 

med läroböckerna. 
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Intervjuer 
 
 

Metod 

 
Vi intervjuade såväl lärare som elever. Eftersom intervjupersonerna tillhörde de klasser vi 

gjorde våra observationer i föll sig valet av lärare naturligt. Antalet elever valde vi att 

begränsa till fyra från varje årskurs. Detta för att vi ansåg det vara tillräckligt för arbetets 

omfattning och för den begränsade tid vi hade på oss. Urvalet av elever skedde genom 

lottning av de som medgett att de ville delta i undersökningen. Vid lottningen delades 

eleverna upp i två grupper, en pojk- och en flickgrupp, där vi drog två elever från varje grupp. 

Att vi valde denna uppdelning berodde delvis på att vi inte ville riskera att vi skulle få enbart 

flickor eller enbart pojkar i våra intervjuer. I vårt arbete valde vi att ha lika många pojkar som 

flickor i intervjuerna, så att båda könen blev representerade. Detta var enda gången vi gjorde 

uppdelning mellan könen, då arbetet skulle bli för stort om vi hela tiden skulle göra en 

uppdelning. Vid varje elevintervju, var två elever samt en av författarna närvarande. Eleverna 

var uppdelade pojkar respektive flickor. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi inte ville 

riskera att eleverna skulle känna sig underlägsna, om vi var två vuxna vid intervjun. 

Anledningen till att vi intervjuade två elever samtidigt, var att vi ville föra intervjun som en 

diskussion och att vi genom att ha två elever samtidigt lättare skulle få det. En fara med att ha 

två elever vid intervjun var att fokus kunde hamna på en av eleverna. Här gällde det som 

intervjuare att fördela utrymmet så att båda fick komma till tals. Dessutom fanns risken att de 

påverkade varandra, men den risken tog vi, då vi ansåg det vara lättare att få igång en 

diskussion om det fanns två elever närvarande. 

 

I en kvalitativ intervju används inte standardiserade frågeformulär eftersom forskaren har en 

viss uppfattning om vad som är viktigt. En handledning kan finnas med till intervjun men 

behöver inte följas till punkt och pricka (Dannefjord, 1999). 

 

Intervjuerna utfördes i form av diskussion där utgångspunkten på förhand var utformade som 

öppna diskussionsfrågor (bilaga 7, 8, 9 och 10). Formuleringen av dessa anpassade vi till den 

situation som för tillfället rådde. Vår ambition under intervjuerna var att inte styra 
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respondenterna för mycket, då vi ville att de själva skulle föra diskussionen utifrån sina egna 

tankar. Vi tyckte det var viktigt att inte styra dem för mycket, det var inte våra tankar som 

skulle fram, utan deras. Svårigheten med att intervjua, anser vi, var att inte använda ledande 

frågor och hålla oss objektiva inför de svar vi fick, för att utifrån dessa kunna ställa 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in på band som sedan transkriberades. 

 

De intervjuade fick fiktiva namn för att förbli anonyma, vilket vi informerade om innan 

intervjuerna genomfördes. 

 
 

Utförande 

 
Vid intervjuerna satt vi i små grupprum för att få vara ifred och riskerade på så vis inte att bli 

avbrutna. Vi informerade om att vi skulle spela in intervjuerna på band och att de skulle 

transkriberas, samt att detta material inte skulle användas av andra än författarna samt 

eventuellt författarnas examinatorer. 

 
 

Lärare år 9 

 
Bertil använde litteraturen som repetitionsmaterial och även för att ge inläsningsuppgifter i 

form av läxa. Detta gjorde Bertil för att han inte ville lägga lektionstid på att eleverna skulle 

sitta och läsa i boken. Han ansåg att eleverna kunde läsa de aktuella avsnitten ur boken 

hemma. Allt material i läroboken användes inte, då det var mer än vad som skulle hinnas med, 

utan Bertil valde ut de mest lämpliga avsnitten. 
/…/man får försöka och hinna med så mycket så att man är något sånär nöjd 

med resultatet med det de bör hinna med/…/ 

 
Då Bertil arbetat några år inom yrket ansåg han att han inte behövde luta sig så mycket mot 

böckerna, som han gjorde när han var ny. Han ansåg sig kunna materialet bra och kunde då 

kosta på sig att vara lite friare, då han visste vad han skulle ta upp när han gick till lektionen. 

Han använde tavlan till att föra anteckningar på, vilka kompletterade faktaboken. Med dessa 

anteckningar lade han till upplysningar som inte stod i boken. Oftast kunde han förutsäga 
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elevernas frågor och det var dessa frågor han försökte bemöta med hjälp av anteckningarna på 

tavlan. Läroboken hade han som en uppbackning, både för eleverna och för sig själv. 

 
Louice: - Tycker du att den är viktig, läroboken? 

Bertil: - Ja, jag tycker att de ska ha tillgång till en lärobok, alltså inte minst 

om de har varit frånvarande, då finns det ju möjlighet och, och läsa på egen 

hand en del då. /…/då får de ju i uppgift och göra vissa delar utav materialet i 

läroboken då som en kompensation liksom för att de inte var med på 

lektionen. 

 
Bertil tyckte att det var många nya begrepp i läroböckerna som eleverna inte använde till 

vardags. Dessa introducerade han på sina genomgångar och förklarade med sitt resonemang 

genom den dialog som förekom. Ibland förklarades begrepp i boken, men ibland fick Bertil en 

känsla av att det verkade som att det förutsattes att någon annan skulle förklara dessa. 

 

Bertil ansåg att det material han använde sig av nu var bra. Det har mycket förklarande bilder, 

texten är förenklad, med korta stycken, många smårubriker och små sammanfattningsrutor. 

Han kunde inte avgöra hur eleverna uppfattade materialet, utan menade att det berodde på 

dagsformen och intressegraden hos eleverna. Dessutom sa han att de elever som satsade lite 

grann hade ett bra utbyte av materialet men att det varierade mellan elever. De lässvaga 

eleverna försökte han fånga upp genom resonemang då han menade att de inte hade samma 

utbyte av boken, då texten var för svår för dem. 

 

Att spegla elevernas vardag var inte alltid så lätt, framförallt inte i det aktuella ämnet om 

atomteori. Bertil menade att han då fick försöka göra ämnet mer spännande och vädjade till 

elevernas fantasi, vilket kunde vara svårt då man inte kan se atomer. Han tyckte det var en 

fördel om innehållet i NO kunde anknytas till något som eleverna redan kände till och att det 

då i de flesta fall fastnade mycket lättare. Bertil tyckte att läroboksförfattarna försökte anknyta 

innehållet till elevernas vardag, men att det varierade mellan olika material. Han berättade att 

ett material som de använt tidigare, inte var bra. Faktainnehållet var det inget fel på, men 

pedagogiskt passade inte boken ihop med det arbetssätt som användes i NO-undervisningen 

på skolan. Detta innebar att han nästan aldrig använde boken på lektionerna. 
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Lärare år 5 

 
Till en början poängterade Karin att de hade inköpsstopp på läromedel, men att hon ändå 

lyckades tigga till sig en reviderad upplaga av Vida Världen. Detta tyckte hon var viktigt, då 

hon använde boken både i NO- och i SO-undervisningen. Karin berättade vidare att hon 

använde sig av flera olika material i sitt arbetssätt, detta för att hitta läromedel som speglade 

elevernas vardag. Dels använde hon läroboken Vida Världen, dels hämtade hon också mycket 

från biblioteket och Internet. Materialet på Internet hämtade hon ofta från andra skolors 

hemsidor, vilket hon tyckte var bra, eftersom det redan var utvärderade och hade en färdig 

arbetsgång. Karin sade att anledningen till att de arbetade på det sättet berodde på att de var 

många nya lärare i arbetslaget, och att det inte fanns någon med erfarenhet och kunskap om 

olika material. 

 

Det Karin och hennes lärarkollegor utgick ifrån när de valde material, var i första hand vad de 

skulle ha för tema. Därefter tittade de på styrdokumenten och sedan på de olika läromedel 

som passade in i temat. Ur dessa läromedel hade de vissa kriterier, det skulle vara bilder, 

vilket Karin tyckte var viktigt. Utförandet skulle vara så att det var roligt att bläddra i boken. 

Språket fick inte vara för svårt, då det fanns många invandrarelever i klassen, och det skulle 

inte vara mycket text. Vid frågan om Karin tyckte att läroböckerna speglade elevernas vardag, 

så svarade hon att hon fick gallra ganska mycket. 

 
Just för att det kanske inte är, är deras vardag om man säger då. Utan jag 

försöker nog, välja ut sådana avsnitt som jag tycker, ja, speglar deras 

vardag. 

 

Saker som hon trodde att eleverna inte kände igen, försökte hon belysa så att det speglade 

deras vardag, vilket hon menade var viktigt. 

 

Karin tyckte att eleverna uppfattade läroböckerna väldigt olika. De elever som hade ett stort 

intresse för djur och natur, läste läroböckerna på ett annorlunda sätt eftersom de var vana att 

leta mycket i faktaböcker. Vissa elever hade svårt för texterna, vilket hon märkte på en gång, 

speciellt om det var många olika begrepp i dem. Karin måste då prata mycket kring dessa 

begrepp. När eleverna sade att det var tråkigt eller jobbigt, så menade Karin att eleverna 
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egentligen tyckte att det var svårt. De brukade gå igenom texterna tillsammans i klassen, och 

därefter gick hon igenom de begrepp, som kunde ha varit svåra, med de elever som inte hade 

förstått. Efter arbetspassen gjorde hon en utvärdering tillsammans med eleverna, där de fick 

chansen att säga om boken varit rolig att arbeta med. 

 

Karin tyckte att det var bra att kombinera arbetsblad och läroboken. Det hon tyckte var bra 

med arbetsbladen, som hon ofta gjorde själv, var att hon lade in mycket bilder med kortare 

textavsnitt. Detta trodde hon gjorde att eleverna fick det lättare att förstå, då eleverna hade 

svårt för långa texter. 

 

Karin uppfattade att hennes elever tyckte att NO var ganska roligt, men att det varierade 

mellan olika moment. Hon trodde också att eleverna hade svårt att tänka NO som ett ämne, då 

de arbetade tematiskt eller laborativt. Det eleverna hade svårt med i ämnet, var att uppfatta 

och se helheten i exempelvis ett tema när de började med forskning. Det eleverna gjorde var 

att de plockade ut moment ur forskningen som de beskrev som roligt. Andra elever förstod 

inte och tyckte det var tråkigt. 

 
Mina elever har svårt för det här att forska på egen hand även om jag ställer 

frågor, jag märker direkt att många tycker, säger direkt att det här är 

jättetråkigt fast, jag, jag tror, att de många gånger tycker att det är svårt 

istället. /…/Så att, många gånger när något är tråkigt så är det svårt alltså, det 

är det. 

 

Att hjälpa de elever, som hade fastnat i att de tyckte att det var tråkigt eller svårt, måste få ta 

tid, menade Karin. Om man hjälpte dessa elever med frågor och hittade verktyg att styra upp 

det med, så att eleverna kom igång, då tyckte de att det var riktigt roligt. Många av dessa 

elever klarade sedan att arbeta mer fritt. 

 
Och så får man liksom inte ge upp för det utan man får tänka att vi ger det 

några gånger sen brukar det landa då. 
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Elever år 9 

 
Elevernas åsikter varierade när det gällde att arbeta med läroboken. Vid ett av 

intervjutillfällena var det två elever som tyckte det var bättre när läraren hade genomgång på 

tavlan, och de tyckte också att det var jobbigt att arbeta med läroboken. De andra tyckte det 

var bättre att arbeta i läroboken då de ansåg att det var lättare att förstå. Det eleverna var 

överens om var att fysikboken var tråkig men innehållet var bra. De fyra elever vi intervjuade 

tyckte att NO var tråkigt och svårt, och att de då inte lade saker på minnet. En elev sa att NO 

var svårt och komplicerat, och när det var komplicerat då förstod man inte. 

 

Det två elever hade svårt med i fysiken var att de tyckte det var krångligt att göra uträkningar, 

och att det var mycket svåra ord, vilket de tyckte gjorde att ämnet blev obegripligt. 

 
Elev 1: Eller, jag är inte så bra på fysik, så det är kanske därför det blir 

tråkigt. 

/…/ 

Elev 2: Det blir ju tråkigt i längden när man inte förstår. 

 

Två av eleverna tyckte att vissa begrepp borde förklaras bättre, och kanske fler gånger. En 

annan av eleverna var kritisk till att lektionspassen var för långa. Eleven tyckte att fyrtio 

minuter vore lagom. Om det inte var något intressant som behandlades under lektionspasset, 

så tröttnade de på det. 

 

Vi frågade även eleverna vad de tyckte om NO på mellanstadiet, och samtliga tyckte att NO 

var roligare då. Att de tyckte det var roligare då, berodde på att det var mer praktiskt arbete 

och det ansåg de inte att de hade nu. Eleverna tyckte att om de gjorde mer praktiskt arbete så 

förstod de bättre. De menade också att de inte visste så mycket om NO på mellanstadiet, och 

att det på så vis blev mer spännande. Eleverna tyckte att det skulle vara bättre att arbeta på 

samma sätt nu som de gjorde på mellanstadiet, då det var ett roligare sätt. 
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Vid frågan om eleverna kunde koppla det de läste i fysiken till sin vardag, menade de att de 

inte alls kunde göra detta. En elev svarade exempelvis att de visste vad ljudvågor var, men att 

det inte var något de gick runt och tänkte på, eller att speglar var konvexa. 

 
Louice: - Neej. Fast jag kan ju höra att ni har lärt er en hel del i alla fall. 

Elev 2: - Ja, men jag bara sa något nu. 

Elev 1: - Är det något man tror på då måste man ju bara. 
 
 

Elever år 5 

 
De fyra elever vi intervjuade tyckte att NO var roligt. De tyckte att de fick lära sig om sådant 

som de borde veta. Att springa ut på lektionerna för att leta efter saker, som blad och mossa, 

tyckte de var roligt. De fick också lära sig om allemansrätten och saker om skogen och hur de 

skulle göra där, vilket var viktigt. 

 

När de arbetade med faktabladen tyckte de att det var mycket att skriva, svåra ord, och att det 

var tråkigt. Läroboken tyckte de var rolig och lätt att arbeta med, men även där fanns det ord 

som kunde vara svåra att förstå. Alla elever vi intervjuade ville arbeta mer med läroboken. 

Det eleverna tyckte var negativt med läroböckerna var att de var gamla med en massa kludd i. 

Något som var svårt med böckerna var att det fanns svåra uppgifter i dem. 

 
Elev 2: - Då blir, då blir det liksom lite, åh nej, måste jag jobba med det, det 

som är så svårt. Och då kanske man går och säger till läraren, jag kan inte det 

är för svårt. Men du måste ju försöka. 

Elev 1: - Försök, försök. 

Elev 2: - Men det är bara att komma och säga och fråga om hjälp. 

Elev 1: - Bara och bara. 

 
Ibland när eleverna frågade sina klasskamrater om hjälp, ansåg de att andra elever tyckte att 

de fuskade, eller att det var så lätt att de inte behövde ha hjälp. När de hjälpte varandra 

upplevde de ibland att de fick skäll av läraren, som sade att de inte skulle sitta och prata utan 

arbeta istället. 
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När det kom nya arbetsmoment som till exempel forskningen, visste de inte hur de skulle göra 

och då tyckte de att det blev svårt. 

 
 

Resultatdiskussion 
 
Vi blev förvånade över att de flesta intervjuade elever ville arbeta mer med läroböckerna i 

NO. Kanske mest förvånade blev vi att två elever i år 9 ville detta. De tyckte att det var lättare 

att förstå bokens förklaringar än när läraren berättade. Vi anser att om eleverna inte hänger 

med när läraren har genomgång så får de svårt även med det fortsatta arbetet. Läser eleverna i 

läroboken kan de däremot om de inte förstår, läsa om det tills de förstår. Bertil använde sig 

mycket av att anteckna på tavlan, vilket han såg som ett komplement till läroboken. Dessa 

anteckningar kopierade eleverna till i sina anteckningsböcker. Eftersom han hade arbetat flera 

år som lärare ansåg han sig kunna det han skulle undervisa om och använde sig själv inte så 

mycket åt läroboken. Detta kan göra att om eleverna missar det han går igenom så är det inte 

säkert att de kan ta igen detta genom att läsa i läroboken. Bertil vet hur han ska använda 

materialet men det betyder ju inte att hans elever vet det. 

 

Inte heller Karin styrde sin undervisning i NO helt från läroboken. Det hon berättade för sina 

elever vid genomgångarna fick eleverna också skriftligt, i form av arbetsblad. På så vis 

missade de ingenting av det hon sade, eftersom de hade fått det skriftligt. Karin tyckte det var 

viktigt att det var många bilder och att texten var lätt att förstå, i det material hon valde ut, då 

hon ville att materialet skulle vara intressant för eleverna. Bertil tyckte däremot att eleverna 

kunde läsa läroböckerna i NO hemma, då det tog för mycket tid från lektionen. Det kunde ju 

vara så att det faktiskt var just detta som eleverna ville göra på lektionstid, det vill säga läsa ur 

läroboken i NO, så de kunde rådfråga honom om det var något de inte förstod. Detta anser vi, 

kan leda till att eleverna får en negativ attityd till läroboken, då den inte är så viktig på 

lektionerna, men den ska uppta en del av deras fritid. 

 

De intervjuade eleverna i år 9 var eniga om att NO var tråkigt medan de intervjuade i år 5 

tyckte det var roligt. Vi anser, att denna skillnad ligger i att de arbetade med helt olika 

metoder. Det vi var medvetna om, var att de arbetade med olika ämnen, fysik i år 9 och 
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biologi i år 5 men arbetssättet skiljer sig väsentligt åt. Läraren i år 9 använde sällan eller 

aldrig läroboken, medan läraren i år 5 integrerade den i arbetet hela tiden. Här anser vi, att 

arbetssätten har en avgörande roll för elevernas attityd. Alla fyra intervjuade elever i år 9 

tyckte att NO var roligare på mellanstadiet. Anledningen var att de arbetade mer praktiskt då 

och det skulle de vilja göra även nu. 

 

Av de intervjuer vi gjorde anser vi att vi fick ut mest av dem vi gjorde med lärarna. Att de var 

bra berodde på att vi kände att vi inte behövde driva på diskussionen. Med eleverna var det en 

helt annan sak. Där behövde intervjuaren mana på eleverna för att få fram svar som var 

relevanta för uppgiften. En av elevgrupperna gick inte att få någon diskussion med, då de 

verkade osäkra på sina åsikter om ämnet. De andra tre elevgrupperna gick bättre, då dessa 

elever svarade utan tvekan, även om vi tyckte att vi kunde ha fått mer diskussion. 

 
 

Utvärdering av läroböcker 
 
 

Metod 

 
Enligt Selander och van Leeuwen förmedlar texter fakta och perspektiv, de påverkar och 

samspelar med läsaren. Texterna är i vissa fall uppenbart socialiserande och då framför allt 

läroböcker, som påverkar och informerar läsaren på en och samma gång (Selander & van 

Leeuwen, 1999). Kravet på läsaren kan bli väldigt stort, då all den information en lärobokstext 

ger ska tydas. Det är liknande krav på författaren av läroboken, för att denne ska lyckas 

tydliggöra all den information texten ska förmedla för att uppnå sitt syfte. 

 

Lärare och elever använder läroböcker tillsammans, där läraren kan bryta ut textavsnitt och 

behandla dessa på eget sätt. Eleverna använder texten utifrån sina mål, exempelvis för att hitta 

informationsbitar som kan ge direkta svar på de frågor som ska besvaras (Selander & van 

Leeuwen, 1999). 
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Vi valde att utvärdera de böcker som var aktuella i de två klasser vi observerade. För år 5 

analyserade vi Vida Världen 2 och för år 9 Fysik Lpo bok 3. Vi valde att begränsa oss till de 

områden eleverna för tillfället arbetade med. I Vida Världen var det kapitlet om hur naturen 

förbereder sig för vintern och i fysikboken var det kapitlet om atom- och kärnfysik. 

 

Vi tittade på om uppgifter och faktatext i läroboken var blandade eller separerade. Vidare 

tittade vi på om man i texten förklarar vetenskapliga uttryck eller fenomen. Hur ser layouten 

ut och hur är proportionerna mellan bilder och text? Finns det diskussionsövningar eller frågor 

inbakade i texten? Innehåller läroboken en ordlista på de vetenskapliga uttryck som finns i 

läroboken? Finns det möjlighet att använda boken i fler ämnen än det som boken är ämnad 

för? Hur tilltalas läsaren? Stämmer lärobokens arbetsgång med det sätt som läraren arbetar 

på? 

 
 

Utförande 

 
 

Vida Världen 

 
Läroboken Vida Världen riktar sig till elever i år 5 och sträcker sig över ämnena geografi, 

naturkunskap och samhällskunskap. Ämnena delas inte upp utan integreras med varandra i de 

olika avsnitt som finns i boken. 

 

Under avsnittet Naturen förbereder sig för vintern, är layouten väldigt varierande med olika 

färg på bakgrunderna. Det finns mycket bilder, ungefär en tredjedel av sidornas yta, och till 

vissa av dessa finns diskussionsfrågor. Bilderna varierar mellan tecknade bilder och 

fotografier. De djur och växter som avbildas är namngivna i bilderna, där även samspelet 

mellan dessa visas. Fotografierna har en förklarande bildtext vid sidan av fotografiet. De 

tecknade bilderna skapar större utrymme för diskussion då många av skogens arter är 

koncentrerade till en bild. 
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Texten är berättande och lättläst samt skapar förutsättning för läraren att agera med inlevelse 

vid till exempel högläsning. De textavsnitt som finns under varje rubrik kan uppfattas som 

något långa, men de är relativt lättlästa med ett lätt språk och klara och tydliga typsnitt. Till 

exempel under avsnittet fåglar markeras fågelnamnen med fet stil, vilket gör det lätt att hitta 

när man arbetar med texten. Boken har inte någon ordlista som förklarar vetenskapliga 

begrepp då bild tillsammans med text hjälps åt att förklara dessa. 

 
Gråsparven stannar kvar i Sverige över vintern. Den är en stannfågel 

(Nordling m.fl., 2003, s.48). 

 

När man läser boken, skapar den en känsla av den är riktad direkt till läsaren genom att den 

använder ordet du. Ibland är den nästan utformad som en handledning till praktiska övningar. 

 
Och sopar du undan löven på marken kan du få se de små, /…/ (Nordling 
m.fl., 2003, s.47). 

 

Sist i kapitlet finns ett antal frågor under rubriken Att svara på. En av frågorna är en 

diskussionsfråga, där svaret inte finns i läroboken. Till de övriga 4 frågorna finns svaret i 

boken. 

 

Läroboken är inte helt anpassad för att användas enskilt i undervisningen. Den innehåller de 

väsentligaste delarna i naturvetenskapen för den målgrupp den riktar sig till. Vi anser att den 

är något ytlig i sin presentation av innehållet, men som intresseväckare är den ett föredöme. 

 
 

Fysik Lpo bok 3 

 
Den här läroboken riktar sig till elever i år 9 och dess utformning och budskap ämnar sig inte 

för integrering med andra ämnen. I slutet av boken finns olika tabeller, dessutom finns en 

sammanfattning över de tidigare böckerna i serien. 

 

Under kapitlet Atom- och kärnfysik är layouten genomgående svart text mot vit bakgrund. 

Informationsrutor har svart text med grön bakgrund. Bilderna är både fotograferade och 
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tecknade, och utgör ungefär en fjärdedel av sidornas yta. I de tecknade bilderna finns 

förklarande bildtext vilket helt saknas till fotografierna. Då bilderna är konkreta ger de inget 

utrymme för diskussioner, utan fungerar mer som ett komplement till sidornas text. 

 

Texten är uppdelad i olika avsnitt, med många rubriker. På ett uppslag finns det sju rubriker, 

Elektronbanor, Ljusets färg, Spektrum, Elektronmagnetiska vågor, Röntgenstrålar, 

Atomkärnan och Atomnummer och masstal. Detta upplägg liknar mer ett uppslagsverk än en 

lärobok. Viktiga ord och fraser är markerade med fet stil eller insatta i små gröna rutor, vilket 

gör det lätt att hitta när man arbetar med studieuppgifterna som finns sist i kapitlet. Texten är 

så fylld med fakta att man inte får någon tid till reflektion när man läser. Det finns många 

vetenskapliga ord i texten som inte har någon förklaring. Då text och bild är beroende av 

varandra, måste läsaren fokusera på två saker samtidigt vilket gör texten mer svårläst. 

Läroboken kan inte enskilt förklara de vetenskapliga uttrycken beroende på att den är så fylld 

med fakta och utan förklaring till de svåra ord som finns. 

 

Sist i kapitlet finns det ett antal arbetsuppgifter som är uppdelade i två delar, en med 

laborationer och en med arbetsuppgifter. Laborationsdelen är i sin tur uppdelad i två delar, en 

del ska eleven själv utföra. Här krävs det att eleven är väl insatt i olika matematiska begrepp 

och formler så som: del av, hur man räknar ut cm3, och cm2. Vid den andra laborationen, som 

enligt läroboken skulle utföras av läraren, gäller det för eleven att observera och anteckna. 

 

Den sista delen består av ett flertal olika arbetsuppgifter som i sin tur är uppdelade i olika 

svårighetsgrader med hjälp av färgmarkeringar. Uppgifterna vid svart markering ska kunna 

lösas med hjälp av boken, röd innehåller svårare matematiska uträkningar där vissa delar inte 

finns med i läroboken. Röd markering aviserar att dessa uppgifter kräver betydligt mer av 

eleven. 
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Resultatdiskussion 

 
Den stora skillnaden mellan de olika läroböckerna är att Vida Världen är ämnesintegrerad, 

vilket inte är fallet med Fysik Lpo bok 3. Vi tycker om upplägget i läroboken för år 5, därför 

att det kan ge eleverna en större förståelse för det de läser. I kapitlet, Naturen förbereder sig 

för vintern, beskrivs hela tiden innehållet som en helhet, exempelvis samspel mellan djur och 

natur. Detta tror vi gör att eleverna lättare förstår de olika samband som finns i naturen. Att 

texten ibland har långa avsnitt anser vi inte bör skapa några större problem för de flesta 

elever. Så som texten är uppbyggd i fysikboken, kan det bli svårt att få grepp om ett 

sammanhang, när det finns så många olika rubriker. Här finns inte den helheten som vi finner 

i läroboken för år 5. Det som är bra med båda böckerna är att viktiga ord är markerade med 

fet stil, vilket gör det lätt att finna dem. Förklaringar på svåra ord och fraser i Vida Världen ärr 

bättre, där förklaringarna kommer direkt i texten. I fysikboken finns nästan inga förklaringar, 

vilket vi menar är konstigt, då den innehåller mycket vetenskapliga ord. Vi anser att det är 

lika viktigt att förklara de vetenskapliga orden för år 9 som för år 5. 

 

Båda böckerna har arbetsuppgifter förlagda till slutet av kapitlen. Här är uppgifterna i Fysik 

Lpo bok 3 mer utvecklade än de i Vida Världen. Därför konstaterar vi att den är mer lämpad 

som arbetsbok än som läsebok. Uppgifterna i läroboken för år 5 anser vi kan vara fler och 

vara mer varierade i sin utformning, nu blir det att eleven ska svara på en fråga och sedan är 

det klart. 

 

Det böckerna har gemensamt är att de inte kan användas som enskilt läromedel, utan behöver 

kompletteras upp med annat material och att de i sitt innehåll är ytliga i sin presentation av 

materialet. 

 

Layouten i läroboken för år 5 inbjuder läsaren att bläddra och titta på bilder, vilket inte är 

fallet i fysikboken, där layouten är stel och tråkig. Vi anser att layouten är viktig för hur 

läroboken som helhet ska upplevas, då det är det första som syns när en bok öppnas. Att 

mötas av något som inbjuder till nyfikenhet är viktigt för den attityd som skapas för boken. 
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Slutdiskussion 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på om elevers attityder förändras under deras skolgång. 

Vi utgick från de erfarenheter vi fått då vi varit på olika skolor under vår utbildning. Vi 

märkte då att det fanns olika attityder till NO bland eleverna på mellan- och högstadiet. För att 

skaffa oss kunskap om hur det låg till på den undersökta skolan började vi med en 

enkätundersökning. Beslutet att inte läsa någon litteratur innan de empiriska 

undersökningarna, ansåg vi var bra, då vi genom detta gick in i forskningen med öppna ögon. 

Eftersom vi tidigare observerat elevers attityder under vår utbildning, kunde vi inte bortse från 

att vi hade en viss förutfattad mening. Att vi varit två som skrivit arbetet, ser vi som ett plus, 

då vi hela tiden diskuterade vår objektivitet och det resultat vi kom fram till. 

 

Vi har sett, när vi varit på olika skolor, att elevers attityder mot de naturorienterande ämnena 

blivit mer negativ i grundskolans högre årskurser. Detta fick vi även bekräftat från Engström 

(1994). Efter att ha gjort enkätundersökningen fick vi ännu en bekräftelse på att det stämde, 

då över 80 procent av eleverna i år 7-9 tyckte det var sådär eller tråkigt med NO. En fråga vi 

ställde oss var: Vad är det som händer på vägen? Har arbetssättet med NO någon betydelse 

för elevernas intresse? 

 

Eleverna i år 5 arbetade på olika sätt under våra tre observationer i klassen, enskilt, i grupp 

eller båda delar. Under samtliga observationstillfällen använde de läroboken som en del i sin 

forskning. De bläddrade i den och tittade på bilderna, som de även diskuterade med varandra. 

Anledningen till detta kan ha varit att böckerna inte var deras egna, utan de fick endast 

använda dem under lektionstid. Detta, tillsammans med att den var inbjudande att bläddra i, 

kan ha varit anledningen till att de visade intresse för den. Läraren gick även vid varje 

observationstillfälle igenom med eleverna, de texter de skulle läsa. Eleverna kunde fråga om 

det var något de inte förstod och det svarade antingen läraren eller andra elever på. På så vis 

förde de hela tiden en diskussion kring det de skulle arbeta med under lektionen, vilket gjorde 

att de var aktivt deltagande i undervisningen. Här arbetar läraren på det vis som Strömdahl  

skriver, att mötet med de texter som finns i läroboken kan tydas på olika sätt av elev och 

lärare, men att det kan vara läraren som står för tolkningen av texten (Strömdahl, 2002). Vi 

anser precis som Melander (1995), att genom diskussioner som elev och lärare har så blir 
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framför allt elevens språk påverkat mot ett mer vetenskapligt språk och blir på så vis ett 

verktyg av elevens naturvetenskapliga förståelse. 

 

Vi anser att det är ett mycket bra sätt att få så många elever som möjligt att förstå innebörden 

av de ord som kan upplevas som svåra. Läraren engagerade hela klassen, när hon gick igenom 

arbetsgången. Det är så som Osborne (1997) skriver att för att barnen verkligen ska förstå, bör 

de själva arbeta fram ett resultat och söka förklaringar. Vi anser att detta arbetssätt skapar 

förutsättning för att eleverna även i fortsättningen ska tycka det är roligt med NO. Om de 

fortsätter med detta arbetssätt även på högstadiet kanske attityden för NO skulle vara 

annorlunda än den är idag. 

 

I år 9 var det ett helt annat arbetssätt, där eleven var mer en observatör än deltagare. Vid våra 

observationer såg vi att eleverna satt vid sina bänkar och antecknade det som läraren skrev på 

tavlan. Även vid laborationer var de observatörer, då läraren utförde denna, och på så vis 

deltog inte eleverna aktivt i undervisningen. Den information läraren förmedlade till eleverna 

gjordes utifrån ett vetenskapligt perspektiv och med ett vetenskapligt språk. Innehållsmässigt, 

anser vi, var det inget som eleven kunde relatera till sin vardag. Detta sätt att förmedla 

kunskap är tvärtemot vad Andersson (2001) tycker, då han menar att skolan ska utveckla både 

vardagligt och vetenskapligt tänkande inom naturvetenskapen. Knain (2001) menar att den 

kunskap som förmedlas i skolan ska kännas naturlig och otvungen, samt att utformningen av 

hur naturvetenskapen är förmedlad är en viktig del av vilken syn eleverna får på 

naturvetenskap. På det sätt som kunskaperna förmedlas i år 9 anser vi att naturvetenskapen 

inte stimuleras i en positiv riktning för eleverna. Vi anser att det blir jobbigt och enformigt att 

bara sitta vid bänken och kopiera lärarens anteckningar från tavlan. 

 

Under intervjuerna med elever i år 9 uttryckte de att läroboken var tråkig. Vi anser att det kan 

bero på det sätt de använder boken. Läroboken användes endast då det blev tid över och då 

läxa gavs. För oss framstod detta arbetssätt som ett slags straff, där läroboken blir den 

negativa faktorn. En anledning, misstänker vi, till att de tycker det är tråkigt med läroboken 

kan vara att de inte är vana att använda den. Det kanske är som läraren i år 5 uttryckte det, att 

om eleverna tycker något är tråkigt är det ofta svårt. Vi fann också att den till sitt innehåll inte 

var särskilt intresseväckande, vad gäller layout och formulering av innehållet. Det fanns ingen 
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anknytning till elevernas vardag som gjorde att de fick en känsla av samhörighet. Den 

försökte i stället läraren skapa framme vid tavlan och då utan hjälp av läroboken. Hur kan då 

eleverna koppla samman den kunskap som läraren ger dem med den som finns i boken när 

läroboken är åtskild från resten av undervisningen? 

 

Undervisningen i år 5 utgick från en vardag som eleverna känner igen. De var ute och 

hämtade löv och gråsuggor som de sedan gick in i klassrummet för att forska om. De 

plockade på så vis in en verklighet i klassrummet som de kunde relatera till, det var något de 

kände igen. I år 9 fanns inget som eleverna kunde relatera till, då det de arbetade med var mer 

abstrakt än det de arbetade med i år 5. Egentligen borde det väl vara viktigare att kunna 

relatera till exempel atomer, till något som eleverna känner till, då det inte är något som kan 

ses med blotta ögat. Sådana förklaringar fanns inte i läroboken, eller i lärarens undervisning, 

utan togs för givna att eleverna redan förstod eller kunde. Vi anser att om det är något 

eleverna inte förstår eller får svar på så försvinner till slut nyfikenheten att fråga. Att ta vara 

på elevers nyfikenhet och sammankoppla deras tidigare erfarenheter med den 

naturvetenskapliga undervisningen anser vi i likhet med Elstgeest, Harlen och Symington 

(1997), vara en viktig uppgift för läraren. 

 

Varför förklaras inte vetenskapliga begrepp på högstadiet som det görs på mellanstadiet? Har 

vi missat det på högstadiet, som Harlen (1997) skriver om för låg- och mellanstadiet? Att 

arbetssättet måste anpassas till hur barn brukar lära sig, ställt till den ålder barnet befinner sig 

i, samt den kunskap som barnet redan har. Den kunskap och det sätt den förmedlas på i 

högstadiet, är den relaterad till den begreppsvärld eleverna har? Vi anser att sättet 

naturvetenskapen förmedlas på inte är relaterad till elevernas vardagstänkande. Detta anser vi 

är synd, då man i många fall lär sig lättare om man kan koppla det till något man känner igen. 

 

Från intervjuerna med eleverna i år 9 framkom att de skulle kunna tänka sig att arbeta på det 

sätt som de gjorde när de gick på mellanstadiet. Visserligen trodde de inte att de skulle lära 

sig så mycket, men de tyckte bättre om det arbetssättet än det de använder idag. Vi anser att 

om eleverna känner att arbetssättet är bra, har de lättare att ta till sig kunskapen. Från att 

elever på mellanstadiet använt ett mer vardagligt språk och tänkande så kastas de på 

högstadiet in i ett vetenskapligt språk och tänkande. Omställningen blir väldigt stor mellan 
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vardagligt och vetenskapligt språk, och vi menar att det är där som attityden för de 

naturorienterande ämnena förändras. 

 

Det råder delade meningar beträffande det naturvetenskapliga och det vardagliga språkets 

vara eller inte vara i undervisningen. Ta till exempel Andersson (2001) som anser att den 

naturvetenskapliga undervisningen ska ta det vardagliga tänkandet i anspråk. Knain (2001) ser 

naturämnet som en subkultur vilket är en helt ny kultur för eleverna. Om elevens 

vardagsuppfattning är för långt ifrån subkulturen och skillnaden då blir för stor menar han 

vidare att ämnet blir utan mening och relevans. Vi uppfattar att Knain och Andersson anser att 

naturvetenskapen ska framföras med elevernas vardagsförståelse.  Jan Schoultz (2000) anser 

att de vardagliga sammanhangen kan innebära problem för eleverna då de lätt blir mångtydiga 

och svåra att tolka. Han menar vidare att den naturvetenskapliga begreppsförståelsen inte kan 

förstås enbart för att den har satts in i ett vardagligt sammanhang. För att förstå 

naturvetenskap bör det användas ett naturvetenskapligt språk i både tal och skrift. Vi tycker 

givetvis att skolan ska använda sig av de naturvetenskapliga begreppen för att ge det 

naturvetenskapliga innehållet dess rätta innebörd. För att ge eleverna den förståelsen bör det 

ses som en process, där det vardagliga uttryckssättet övergår till ett naturvetenskapligt. Vi 

anser att det genom detta sätt skapas en förutsättning för att vidmakthålla elevers intresse för 

NO även på högstadiet. 

 

Vi har kommit fram till att elevers attityder till de naturorienterande ämnena ändras mellan år 

4-6 och år 7-9 på den undersökande skolan. 

 

De vardagliga förklaringarna som används på mellanstadiet försvinner helt på högstadiet, och 

det är hoppet, mellan vardagligt- och vetenskapligt språk som blir för stort, och elevernas 

attityder ändras. 

 

På mellanstadiet används läroböcker som ett verktyg till arbetssättet med NO, medan dessa 

inte ingår i NO-undervisningen på högstadiet. Vi anser att även detta medverkar till att elevers 

intresse för NO ändras i en negativ riktning. 
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Det skulle vara intressant att se om de elever vi studerade i år 5 fortsatte med arbetssättet de 

använder idag även på högstadiet, för att se om de får en fortsatt positiv attityd till NO även 

då. Dessutom skulle det gå att göra om samma studie men jämföra attityden mellan pojkar 

och flickor, vilket skulle vara mycket intressant, då vi har misstankar om att det finns en 

skillnad. 
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Bilaga 1 
 

 

BREV TILL FÖRÄLDRAR 
 
 
HEJ! 
 
Vi heter Mikael Pedersen och Louice Johansson och studerar till lärare (år 4-9) på Campus 
Norrköping. Våra ämnen är matematik och NO. Under hösten 2003 ska vi tillsammans skriva 
ett examensarbete som ska handla om elevers förhållningssätt till NO-litteraturen i skolan. 
 
Vi kommer under våren 2003 att dela ut en enkät till elever i år 4-9, samt under hösten göra 
några intervjuer med slumpvist utvalda elever. Frågorna kommer att röra sig om elevers 
förhållningssätt till ämnet NO och dess litteratur. 
 
Vår fråga är om Du kan tänka Dig att Ditt barn deltar i dessa undersökningar. Givetvis 
kommer eleverna att vara helt anonyma, och deltagandet är helt frivilligt. För att vi skall veta 
om Ditt barn får delta i undersökningen, ber vi Dig att fylla i blanketten så att Ditt barn kan 
lämna den till sin mentor, senast 6/5. 
 
Har Du några frågor, stora som små, gällande undersökningarna, hör gärna till någon av oss. 
 
Mikael: XXX-XX XX XX 
Louice: XXXX-XXX XX 
 
 

Jag godkänner att Mitt barn deltar i undersökningarna    
 

Jag godkänner INTE att Mitt barn deltar i undersökningarna   
 
   
Elevens namn: _______________________________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift: ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

ENKÄT 
 
Kryssa i de svarsalternativ du tycker passar dig bäst. 
 
Hur tycker du det är att lära sig om människa, djur och natur? 
 
Roligt  Sådär  Tråkigt 

         
 
Vilket sätt tycker du är bäst när du lär dig om människa, djur och natur? 
 
Att arbeta med böcker Att vara ute i naturen Att lyssna på när läraren berättar 

                                    
 
Hur tycker du det är att lära sig om människa, djur och natur när du arbetar med 
böcker? 
  
Roligt  Sådär  Tråkigt 

         
 
Hur tycker du det är att lära sig om människa, djur och natur genom att vara ute i 
naturen? 
  
Roligt  Sådär  Tråkigt 

         
 
Hur tycker du det är att lära sig om människa, djur och natur när läraren 
berättar? 
 
Roligt  Sådär  Tråkigt 

         
 
Jag går i klass 
  
 4    5      6 
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Bilaga 3 

 

ENKÄT 
 
Tycker du det är ROLIGT, SÅDÄR eller TRÅKIGT med: 
 
K
  

emi                Biologi  Fysik 

___________         _____________                  _____________ 
 
Tycker du det bästa sättet att lära sig är TEORETISKT, PRAKTISKT eller när 
läraren har GENOMGÅNG i: 
 
K
  

emi                Biologi  Fysik 

___________         _____________                  _____________ 
 
Tycker du det är ROLIGT, SÅDÄR eller TRÅKIGT att arbeta med böcker i: 
  
K
  

emi                Biologi  Fysik 

___________         _____________                  _____________  
 
Tycker du det är ROLIGT, SÅDÄR eller TRÅKIGT att arbeta praktiskt i: 
 
K
  

emi                Biologi  Fysik 

___________         _____________                  _____________ 
 
Tycker du det är ROLIGT, SÅDÄR eller TRÅKIGT när läraren har genomgång 
i: 
 
K
  

emi                Biologi  Fysik 

___________         _____________                  _____________ 
 
Jag går i klass 
  
 7    8      9 
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Bilaga 4                   1 (2) 
 

Enkätresultat 
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Figur 1. Hur tycker Du att det är att arbeta med NO? 
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Figur 2. Vilket sätt tycker Du är bäst att lära dig om NO? 
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2 (2) 
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Figur 3. Hur tycker Du att det är att lära sig med hjälp av läroböcker? 
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Figur 4. Hur tycker Du att det är att lära sig om NO genom praktiskt arbete? 
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Figur 5. Hur tycker Du att det är att lära sig om NO när läraren berättar? 
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Bilaga 5 
 

Observation elever 
 
Observation nr___      Datum 

 

Har eleverna böckerna med till lektionen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ställer eleverna frågor utifrån litteraturen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Läser eleverna tyst eller högt?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 
 

Observation lärare 
 
Observation nr___      Datum 
 
Arbetar läraren med litteraturen tillsammans med eleverna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uppmanar läraren eleverna att ta fram litteraturen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Undervisar läraren utifrån litteraturen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 

 

Diskussionsunderlag för lärare år 9 
 
Under tiden vi har observerat har vi sett att du inte använder dig av läroböcker, varför gör du 

inte det? 

 

Anser du att böckerna utgår från elevernas vardagsföreställningar i fysik? 

 

Uppfattar du att böckerna ställer frågor och ger svar på ett sådant sätt att eleverna förstår? 

 

Hur uppfattar du att eleverna uppfattar läroböckerna? 

 

Hur arbetar du med materialet? 
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Bilaga 8 

 

Diskussionsunderlag för lärare år 5 
 
Under tiden vi har observerat har vi sett att du inte använder dig av läroböcker, varför gör du 

inte det? 

 

Var hämtar du innehållet i arbetsbladen ifrån? 

 

Tycker du att innehållet speglar elevernas vardagsförståelse? 

 

Hur uppfattar du att eleverna uppfattar arbetsbladen? 
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Bilaga 9 

 

Diskussionsunderlag för år 7-9 
 
 
Under våra observationer har vi sett att ni inte använder böckerna, vad tycker ni om det, 

varför? 

 

När ni har haft läxa eller arbetar med studieuppgifter, kan ni koppla exempelvis radioaktivitet 

eller atomer till något i er vardag? 

 

Vad tycker ni om NO-böckerna, varför? 

 

Speglar böckernas innehåll den verklighet som ni känner till? 

 

Är det viktigt att NO innehållet, i böckerna, motsvarar den vardagsuppfattning som var och en 

har? 
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Bilaga 10 

 

Diskussionsunderlag för år 4-6 
 
 

Under våra observationer har vi sett att ni inte använder läroböcker utan har arbetsblad när ni 

arbetar med NO. Vad tycker ni om det, varför? 

 

Det ni arbetar med nu, träd och löv, är det något som ni använder er av när ni inte är i skolan? 

 

Är det viktigt att kunna känna igen det som ni läser om i NO? 
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