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1. Bakgrund 

Under min tid på lärarprogrammet så har jag varit på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 

ett flertal skolor och sett många lärare och deras sätt att undervisa. Det har slagit mig att 

många lärare som undervisar i skolåren 4-6, inte prioriterar NO:n särskilt högt. Jag har ofta 

funderat på varför det är så. Samtidigt har jag fått höra under utbildningens gång att man 

måste väcka elevernas intresse för NO tidigt. På en del skolor som jag haft VFU på börjar 

barnen inte med NO som ett eget ämne förrän i år 7. Hur kommer det sig? Enligt kursplanen 

ska ju dessa ämnen finnas med även i de tidiga skolåren. Lindahl säger i en intervju av 

Häggström i NOTbladet (nr. 40/2003) att lärarna känner sig osäkra inom NO ämnet och väljer 

att satsa mer i andra ämnen. Vidare påpekar hon att många av dessa lärare, som undervisar i 

de lägre skolåren,  en gång valt bort naturvetenskapen eftersom de inte är så intresserade av 

den. 

 

I samma intervju (NOTbladet, nr. 40/2003) säger Lindahl att ett av naturvetenskapens stora 

problem i skolan är att eleverna inte ser någon mening med att läsa dessa ämnen. Lindahl 

menar att om de får frågan om varför man ska lära sig exempelvis kemi, blir svaret ofta att det 

är för att få bra betyg, om man ska bli kemilärare eller för att kunna hjälpa sina egna barn med 

kemiläxan i framtiden. Enligt Lindahl så är alltså kemi ett ämne som eleverna enbart 

förknippar med skolans värld och som de inte klarar av att applicera på sin omvärld. 

 

I en artikel i NOTbladet (nr. 35/2002) skriver Ulla Sundin Beck att de lärare som arbetar i 

skolåren F-6 många gånger saknar naturvetenskaplig utbildning. Även om de har NO 

utbildning så är det inte självklart att de fått lära sig experimentmetoder som är anpassade för 

de tidiga skolåren. 

 

Jag har alltid funnit naturvetenskap intressant, därför kändes det som ett naturligt val att dels 

bli NO-lärare dels att skriva mitt examensarbete inom den inriktningen. 



 

 

2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är inte att kritiskt granska eller bedöma NO-undervisningen. 

Snarare ligger det i mitt intresse att undersöka hur lärare arbetar med de naturorienterande 

ämnena och deras inställning till ämnet. Detta för att se hur man på bästa sätt kan undervisa i 

ämnet och hur man kan väcka elevernas intresse för NO. Jag har valt att inrikta mig mot 

skolåren 4-6. NO står för naturorienterande ämnen och avser biologi, kemi och fysik. 

 

2.1 Frågeställning:  

De funderingar som jag haft kring undervisningen i de NO-ämnena i skolan har lett mig fram 

till ett antal huvudfrågor som jag genom mitt arbete ska söka svaren på. 

 

• Vad har NO-ämnet för innehåll? 

• Vad har lärare för metodisk grundtanke i NO-ämnet? 

• Vad har lärare för övergripande mål med sin undervisning i NO-ämnet? 

• Vad har läraren för inställning till NO-ämnet? 

 



 

 

3. Disposition 

Till att börja med kommer jag att ha ett avsnitt som jag kallar Teoretisk bakgrund. I det 

kommer jag att ta upp några argument till varför man ska ha NO som ämne i skolan. I kapitlet 

ingår även beskrivning av två teorier om lärande, lärande utifrån ett konstruktivistiskt och 

sociokulturellt perspektiv. Dessa teoretiska synsätt på lärande finns med för att läsaren ska få 

inblick i forskares syn på hur en elev bäst tar till sig ny kunskap. I teoribakgrunden har jag 

även inkluderat information om NTA-projektet. Detta för att en av intervjupersonerna 

använder sig av arbetsmaterialet NTA. 

 

Efter detta kommer jag att beskriva den metod jag har använt mig av för att söka svar på mina 

frågor. I kapitlet som kallas metod och genomförande, finns dessutom metodanalys, i den tar 

jag upp svårigheter som uppstått i arbetet med uppsatsen. 

 

Därefter följer den empiriska delen av min undersökning, resultat. Där kommer jag att 

presentera de svar jag fått av lärarna under intervjuerna. Jag har delat in kapitlet efter mina 

frågeställningar, d v s: Vad har NO-ämnet för innehåll? Vad har lärare för metodisk 

grundtanke i NO-ämnet? Vad har lärare för övergripande mål med sin undervisning i NO-

ämnet? Vad har läraren för inställning till NO-ämnet? Detta för att läsaren lätt ska kunna se 

vad respektive lärare har sagt gällande varje fråga. 

 

Efter det så kommer resultatdiskussionen, även den har jag valt att dela in efter mina 

frågeställningar av samma anledning som ovan. I denna del diskuterar jag de svar jag erhållit 

under intervjuerna och relaterar dessa till litteratur samt mina åsikter och värderingar. I 

diskussionen kommer jag följaktligen att föra ett resonemang kring de funderingarna som 

uppstått under uppsatsens gång och försöka knyta ihop säcken. 

 

Slutligen kommer avsnittet slutsats. I det kommer jag att redovisa de slutsatser jag har kunnat 

dra efter arbetet med denna uppsats. Jag ger också förslag till forskning som jag skulle vilja se 

i framtiden. 

 

 



 

 

4. Teoretisk bakgrund 

För varje ämne i skolan finns det en rad mål uppsatta, dessa talar om vad eleverna ska kunna 

efter avslutad kurs. Något som är lika viktigt är varför man ska läsa ämnet i fråga. Att en 

blivande fysiker eller biolog behöver studera NO-ämnen i skolan är väl ganska självklart. 

Men varför ska en lastbilschaufför, bagare eller dagisfröken lära sig om blommans alla 

beståndsdelar eller vad molekyler och atomer är för något? Genom att titta på de mål som 

finns i läroplanen och kursplanen för de naturorienterande ämnena har jag försökt att lyfta 

fram några av de argument som återfinns i dessa. Jag har även valt att presentera två olika 

teorier gällande hur människan lär, dessa aspekter heter konstruktivistiskt och sociokulturellt 

perspektiv. Anledningen till att jag har med dessa teorier är att jag vill visa olika forskares syn 

på hur elever bäst lär sig. 

 

4.1 Vad säger läroplanen? 

Den läroplan som lärare idag måste rätta sig efter är Lpo 94, den har sin grund i skollagen och 

ger läraren handledning om vilka mål som eleven skall uppnå. Läroplanen innehåller mål att 

sträva mot, dessa är till för att visa vilken inriktning skolan ska ha på sitt arbete. Dessa mål 

anger alltså en önskad kvalitetsutveckling i skolan.  

 

I Lpo 94 finns även mål att uppnå, dessa anger i stora drag vilka kunskaper en elev minst bör 

ha när denne lämnar grundskolan. Läroplanen ger ingen detaljerad beskrivning av vilka 

sakkunskaper som eleven bör ha i de enskilda ämnena. Detta finns att läsa i kursplanerna, som 

jag kommer till senare. I läroplanen finns följande mål att uppnå som direkt berör 

naturvetenskapen: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 

- känner till och förstår grundläggande begrepp och 

sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena, 

 



 

 

- känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår 

grundläggande ekologiska sammanhang, 

 

- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för 

en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan och miljön. (Lpo 94 s. 12) 

 

Utöver dessa tre punkter finns en mängd mål som även de kan inkluderas i naturvetenskapen, 

eftersom de är allmänna mål som kan passa in på flera ämnen. Bland dessa hittar man bland 

annat etiska och värdegrundsrelaterade mål. 

 

4.2 Vad säger kursplanen? 

Det finns ett antal kursplaner, en för varje ämne i grundskolan. I dessa finns det skrivet mer i 

detalj vilka faktakunskaper eleven ska förvärva i respektive ämne. Däremot står det inte vilket 

innehåll eller vilken metod som ska prägla lektionerna. Detta är upp till skolan, läraren och 

eleverna att bestämma. I kursplanerna finns det beskrivet ämnets syfte, mål att sträva mot, 

ämnets karaktär och uppbyggnad, uppnående mål samt betygskriterier. 

 

Vad gäller de naturorienterande ämnenas kursplan så finns det en allmän kursplan som 

innefattar allmänna mål för naturorienterande ämnen. Utöver denna allmänna kursplan finns 

det mer specifika kursplaner för de enskilda ämnena, biologi, fysik och kemi. I dessa finns det 

mer i detalj beskrivet vilka kunskaper eleven ska besitta när den slutar det femte och det 

nionde skolåret. 

 

4.3 Tre aspekter 

I kursplanen för naturorienterande ämnen beskrivs ämnets karaktär och uppbyggnad. Under 

denna rubrik kan man hitta motiveringar till varför ämnet ska ha en plats i den svenska skolan. 

Man har valt att dela upp detta i tre aspekter: Kunskap om natur och människa, 

Naturvetenskaplig verksamhet, Kunskapens användning. Jag ska nedan gå in lite närmare vad 

dessa aspekter innebär. 



 

 

4.3.1 Kunskap om natur och människa 

Naturvetenskapen utgår från särskilda teorier för att göra naturen mer förståelig. De 

naturorienterande ämnena ska berika synen på olika företeelser i vardagen och i tekniska 

anordningar. Det vill säga, hjälpa barn och ungdomar att skapa sig en egen världsbild. 

 

Sjøberg (1998) har i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning ägnat ett helt kapitel om hur 

man ska motivera naturvetenskapens vara i skolan. Han menar att naturvetenskapen kan vara 

bra att ha för att förstå sin omvärld eftersom man ständigt är omgiven av teknisk utrustning, 

såsom mobiltelefoner, fjärrkontroller och mikrovågsugnar. 

4.3.2 Naturvetenskaplig verksamhet 

Naturvetenskapen har i alla tider bestått av ett växelspel mellan en iakttagelse av ett naturligt 

fenomen och hypotetiskt tänkande och experimenterande. Ur denna verksamhet har det 

kommit vetenskapliga modeller, teorier och metoder. Dessa modeller används för att bearbeta 

andra fenomen inom vetenskapen. 

  

Sjøberg (1998) menar att dessa modeller, teorier och metoder används så ofta i andra ämnen 

att det har ett värde i sig. Dessutom anser Sjøberg att kännedom om vetenskapliga metoder 

kan hjälpa människor att förhålla sig kritiska till påståenden om vår omvärld som förmedlas 

genom t ex media. 

4.3.3 Kunskapens användning 

Genom att belysa hälso- och miljöfrågor ur ett vetenskapligt perspektiv skapas en möjlighet 

hos eleverna att använda vetenskapen som argument i vissa frågor. Att ta ställning och 

reflektera över sin egen hälsa och miljön påverkar en människas livskvalitet.  

 

Sjøberg (1998) tar upp även denna aspekt. Han menar att naturvetenskapen bidrar till att lägga 

grunden för ekonomisk och teknologisk utveckling. Samtidigt, i dagens samhälle, spelar den 

en betydande roll i ett politiskt och ideologiskt sammanhang. Sjøberg tycker detta är en så 

pass viktig aspekt på dagens vetenskap att alla bör känna till den. 



 

 

4.4 Lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivismen är en modell för hur lärande och intagande av ny kunskap går till. Det finns 

tre grundläggande byggstenar som ligger till grund för den konstruktivistiska teorin, dessa är: 

 

• Jämvikt genom självreglering. 

• Människans nyfikna och vetgiriga natur. 

• Människans tankestruktur. (Andersson, 1989) 

4.4.1 Jämvikt genom självreglering 

Jämvikt genom självreglering innebär att om en människas balans med omgivningen blir störd 

försöker den återställa jämvikten. Denna biologiska process bidrar till att vi känner en lust att 

lära oss nya saker. Detta blir tydligt när vi ställs inför ett problem som måste lösas. När ett 

problem uppstår kanske vi först blir förvånade eller nervösa, vår balans med omgivningen har 

rubbats. Nästa steg blir att analysera problemet och söka en lösning för att på så sätt återställa 

jämvikten. (Andersson, 1989) 

 

Enligt konstruktivismen skulle hög kreativitet hos en person bidra till en bättre 

problemlösningsförmåga. Detta därför att ökad kreativitet ökar förmågan att anpassa sig till 

omgivningen och därmed se fler möjligheter att lösa ett problem. (Dimenäs & Sträng 

Haraldsson, 1996)  

4.4.2 Människans nyfikna och vetgiriga natur 

Den här grundpelaren bygger på att det ligger i människans natur att vilja lära sig nya saker. 

Om vi ställs inför ett problem som måste lösas så har människan en drift att vilja lösa den 

uppkomna situationen. Detta kan handla om ett omedelbart problem som måste lösas. Det kan 

även vara en nyfikenhet som driver en att undersöka något och skapa ett lärande. Denna drift 

hos människan gör att vi kontinuerligt bygger upp ett förråd av erfarenheter och kunskap. 

Detta lager av kunskap gör det lättare för oss att hantera att vår balans med omgivningen 

rubbas. (Andersson, 1989) 

4.4.3 Människans tankestruktur 

De två tidigare faktorerna förutsätter att det finns en benägenhet att skapa tankestrukturer. När 

dessa strukturer är i gång så tänker vi. Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är det inte bilder 

och begrepp som sparas i hjärnan utan strukturer. När vi tänker, löser problem, förstår, minns 



 

 

etcetera, är strukturerna verksamma och det är först då som vi har begrepp och minnesbilder. 

Genom att vi ställs inför nya problem så skapas det nya strukturer i hjärnan, desto fler 

kopplingar som görs mellan olika strukturer ju troligare är det att den kunskapen består. Fler 

kopplingar görs till exempel genom att man aktiverar fler sinnen. (Andersson, 1989) 

4.4.4 Konstruktivismen i klassrummet 

Vad innebär det då om en lärare skulle utgå från en konstruktivistisk syn när denne bedriver 

sin undervisning? Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) har i sin bok Undervisning i 

naturvetenskap med en modell till en stegvis upplagd undervisning. Denna modell är 

ursprungligen skapad av Björn Andersson. Denna undervisningsmodell är skapad för att 

eleven ska utveckla begrepp. 

 

Stegen lyder enligt nedan: 

 

1. Elevernas egna erfarenheter och föreställningar inom det aktuella begreppet tas upp 

för diskussion. Genom diskussionen utmanas dessa föreställningar och en förvirring 

kring elevernas egna tankar skapas samtidigt som en nyfikenhet att ta reda på hur det 

egentligen ligger till skapas. 

 

2. Eleven ska nu få möjlighet att börja omstrukturera sina förställningar, detta görs 

genom att introducera begrepp och fortsatta diskussioner. 

 

3. I detta steg ska eleven få tillfälle att pröva och träna nya begrepp och idéer. Detta görs 

genom att använda dessa i många omväxlande men relevanta situationer.   

 

4. Genom att ha prövat och tränat nya begrepp har eleven fått möjlighet att jämföra nya 

föreställningar med sina gamla samt att de reflekterat över skillnaderna. (Dimenäs & 

Sträng Haraldsson, 1996) 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

I många år har lärande och tänkande enbart förknippats med en individs kropp och hjärna och 

det har även studerats skilt från det sociala och kulturella sammanhanget. I ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är det däremot tvärtom, där ser man till hur samspelet mellan individer 

har betydelse för individens intellektuella utveckling. Enkelt uttryckt kan man säga att 

kunskap finns inte bara inom en människa, utan även mellan människor och utvecklas genom 

att dessa människor kommunicerar och försöker förstå varandra. (Schoultz, 2000)  

 

Säljö (2000) menar att vårt samhälles kunskaper är så omfattande att vår hjärna inte längre 

kan hålla reda på dem. Även om hjärnans processer är helt avgörande för att vi ska kunna lära 

oss avancerade naturvetenskapliga begrepp och matematiska ekvationer, så är det inte i 

hjärnan som dessa begrepp och ekvationer finns lagrade. Dessa kunskaper har med innebörd 

och mening att göra, och innebörd och mening har med kommunikativa och inte biologiska 

företeelser att göra. För att klara av dessa kunskaper använder vi oss av redskap när vi 

kommunicerar, såväl intellektuella som praktiska. Det är genom att använda dessa redskap i 

samspel med andra individer som vi kan tillägna oss kunskap. Dessa redskap inrymmer 

tidigare generationers erfarenheter och insikter och när vi brukar redskapen så drar vi nytta av 

dessa erfarenheter. Ett av de viktigaste verktygen är språket. 

 

Vidare skriver Säljö (2000) att man inte ska hålla isär praktiska och intellektuella verktyg, 

dessa är beroende av varandra och fungerar jämsides med varandra. Att vi kan läsa gör 

exempelvis att vi kan läsa instruktioner och förstå hur en hushållsmaskin fungerar eller läsa en 

ritning och montera en möbel. Intellektuella verktyg löser alltså praktiska problem. Detta 

fungerar även omvänt, t ex miniräknaren och datorn är praktiska verktyg med inbyggda 

intellektuella redskap som löser abstrakta problem åt oss. 

4.5.1 Sociokulturellt perspektiv i klassrummet 

Att undervisa i ett klassrum genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

skulle alltså vara, enligt min tolkning av ovanstående, att skapa tillfällen för eleverna att 

kommunicera. T ex att låta eleverna diskutera sig fram till en lösning på ett problem som 

uppstått. De kanske inte skulle kunna komma fram till en slutsats på egen hand men genom att 

interagera med andra elever kan de gemensamt komma fram till en logisk slutsats. Vår uppgift 

som lärare är således att hjälpa eleverna att hitta de verktyg som Säljö (2000) beskriver. 

 



 

 

4.6 NTA - Naturvetenskap och teknik för alla 

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla och är ett arbetsmaterial som används i 

grundskolor i Sverige. NTA är i grunden ett material från USA, som tagits fram av NSRC, 

National Science Resources Center de kallar materialet STC, Science and Technology for 

Children. Ett samarbete mellan NSRC och den svenska vetenskapsakademin ledde till att 

NTA-projektet startade i Sverige. Målet med NTA är att stödja och stimulera elever och lärare 

i grundskolan att uppnå läroplanens och kursplanens mål (Tedfors, 2000). NTA-projektet har 

fem grundpelare som det vilar på: 

 

• Ett forskande arbetssätt med tillgång till ett tematiskt experimentmaterial 

• Organiserad materialhantering 

• Kontinuerlig kompetensutveckling 

• Fortlöpande utvärdering av barns och ungdomars utvärdering 

• Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv, högre utbildning, med flera. 

 

Nedan kommer jag att förklarar dessa grundpelare lite närmare. 

 

Ett forskande arbetssätt 

NTA ska fungera som stöd för elevers lärande inom ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. 

Elevernas intresse och nyfikenhet sätts i fokus genom att ett forskande arbetssätt är en av 

stöttepelarna inom NTA. Det läggs även stor tyngdpunkt vid att eleverna ska formulera sin 

förståelse kring ett begrepp, såväl skriftligt som muntligt. 

 

Materialhantering 

NTA har ett antal teman (arbetsområden), till varje tema följer en komplett uppsättning med 

det material som behövs för att genomföra experimenten som hör till varje tema. Med följer 

också skrivna handledningar som är anpassade att användas under 10-12 veckor i helklass. 

NTA experimenten kan således genomföras i det vanliga klassrummet utan någon speciell 

laborationsutrustning. Tanken med detta är att läraren ska slippa leta efter labbutrustning, utan 

kan istället koncentrera sig på sin pedagogik. 

 

I skrivande stund finns följande teman att tillgå: Fast eller flytande, Jämföra och mäta, 

Förändringar, Balansera och väga, Jord, Fjärilens livscykel, Från frö till frö, Kretsar kring el, 



 

 

Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Matens kemi, Flyta eller sjunka, Magneter och 

motorer. 

 

Kompetensutveckling 

För att gynna även lärarnas kompetensutvecklig får lärarna som arbetar med NTA en dags 

utbildning till varje nytt tema som de använder. Dessutom erbjuds seminarier för 

erfarenhetsutbyte kring undervisningen med NTA. 

 

Utvärdering 

NTA har även som uppgift att hjälpa elever och lärare att kontinuerligt utvärdera elevernas 

kunskapsutveckling. För att även utveckla själva NTA-projektet tar man tillvara på lärares och 

elevers erfarenheter av projektet. 

 

Samverkan 

En samverkansgrupp ska finnas som ska ha i uppgift att ordna kontakt mellan skolan och 

andra instanser i kommunen, exempelvis näringsliv och universitet/högskola. 

(http://www.nta.nu) 

 



 

 

5. Metod och genomförande 

Jag har använt två metoder för att söka svaren på mina frågeställningar. Dels teoretiska studier 

i litteratur som jag fann relevant för mina frågeställningar, dels genom en empirisk 

undersökning i form av intervjuer med lärare som undervisar i skolåren 4-6. Jag valde 

intervjuformen framför enkätformen eftersom jag tror att enkäter lätt kan förbises, samt att 

intervjuer ger möjlighet till följdfrågor och därmed ett större djup på undersökningen 

(Bryman, 2002). 

 

Först finns en litteraturstudie, den innehåller teorier som ligger till grund för tolkningen av de 

svar jag fått under intervjuerna. Dessutom innehåller den grundläggande begrepp och teorier 

som ligger till grund för hur didaktiken inom naturvetenskap ser ut idag. 

 

Den litteratur som har legat till grund för min litteraturstudie har varit böcker som berört 

naturvetenskaplig undervisning i skolan. Det har varit svårt att hitta litteratur som exakt berör 

mina frågeställningar, därför har jag i vissa böcker enbart använt mig av vissa delar. Jag har 

även använt mig av artiklar i tidskrifter samt hemsidor på Internet. Litteraturen jag har använt 

mig av har jag funnit genom råd från min handledare, kurslitteratur från kurser på 

lärarprogrammet. Dessutom har jag sökt litteratur på egen hand på Linköpings 

universitetsbibliotek. Utöver detta har jag varit i kontakt med Linköpings kommun och fått 

tips på var jag kan hitta material på Internet. 

 

Jag har intervjuat fyra lärare som är verksamma i Östergötland. Urvalet av dessa fyra har skett 

helt slumpmässigt genom att jag har ringt till olika skolor och sökt efter lärare som är 

intresserade av att ställa upp. Det slumpade sig så att hälften av de intervjuade var män och 

hälften kvinnor. Det var inte min avsikt att använda ett genusperspektiv i min undersökning. 

 

Intervjuerna jag genomfört har varit av kvalitativ karaktär, med det menas att frågorna som 

använts under intervjun har varit öppna utan några givna alternativ (Bryman, 2002). Jag hade 

frågor förberedda som jag använde mig av men jag varierade ordningsföljden på dem (Se 

bilaga 1). Detta ledde till att frågorna jag förberett mer användes som en intervjuguide och 

intervjun tenderade att bli mer lik en diskussion än en frågestund och då passade inte alltid 

ordningen som jag tänkt från början. Denna intervjuform kallas enligt Bryman (2002) 



 

 

semi-strukturerad intervju. Intervjuerna spelades in på band, för att arbetet med tolkning av 

intervjuerna skulle bli lättare transkriberades dessa efteråt. 

 

5.1 Metodanalys 

Ett problem med min undersökning är att jag som studerande på lärarprogrammet inte har 

någon större vana att genomföra intervjuer och att tolka resultatet. Detta har märkts då vissa 

av mina frågor som jag gjort i förväg inte har varit helt relevanta för mitt syfte. Vad gäller 

tolkningen av resultatet är det ett problem att respondenten och intervjuaren kanske inte har 

tolkat vissa begrepp på ett likartat sätt. Detta kan leda till att intervjupersonen misstolkar 

frågorna och således ett felaktigt resultat av undersökningen (Bryman, 2002). Ytterligare en 

aspekt som Bryman tar upp är att vissa faktorer hos intervjuaren, såsom kön, etnisk bakgrund 

och socio-ekonomisk status, skulle ha en tendens att påverka svaren som respondenten ger på 

frågorna. Huruvida detta är gällande för min undersökning kommer jag inte att analysera, men 

det är viktigt att känna till att resultatet av en intervju inte alltid behöver vara riktigt. 



 

 

6. Resultat 

Nedan beskriver jag kortfattat de personer som jag intervjuat. Jag har valt att namnge lärarna 

A, B, C och D. Deras respektive skola kommer således att heta A-skolan, B-skolan, C-skolan 

och D-skolan. 

 

Eftersom de intervjuerna jag genomfört inte är av karaktären med raka frågor och enkla svar 

utan snarare ett samtal som hålls mellan mig och intervjupersonen, har resultatet av intervjun 

delats in i fem huvudämnen. Under dessa rubriker redovisas det som jag bedömer läraren har 

sagt rörande dessa ämnen. 

 

1. Beskrivning av intervjupersonerna. 

2. Lärarens innehåll i undervisningen. 

3. Lärarens metodiska grundtanke. 

4. Lärarens övergripande mål med undervisningen. 

5. Lärarens inställning till ämnet. 

 

6.1 Beskrivning av intervjupersoner 

 

Lärare A 

A har arbetat som lärare sen 1978, det vill säga 26 år. A är utbildad mellanstadielärare och 

speciallärare men har ingen övrig utbildning inom NO. Skolan hon arbetar på idag är en 

treparallellig F-6 skola belägen i en tätort, med cirka 60 lärare. Just nu arbetar hon som 

klasslärare i en år 6 där hon ensam ansvarar för NO – undervisningen. Totalt har hon mellan 

150 och 180 minuter schemalagd undervisningstid i NO. A använder sig av 

undervisningsmaterialet NTA. 

 

Lärare B 

B har arbetat som lärare sedan 1996, det vill säga i 8 år. B är utbildad. Ma/NO lärare, 4-9. 

Idag arbetar hon på en F-9 skola belägen i en tätort. Det finns en klass för varje skolår, totalt 

är det 240 elever på skolan och 17 heltidsanställda. B undervisar huvudsakligen i åren 5 och 8 

i matematik och NO. Hon har sina klasser som hon följer med ända från år fyra till år nio. I år 

åtta är hon dessutom klassföreståndare. Intervjun kommer dock att inrikta sig mest mot den 

undervisning hon bedriver i år 5. totalt har hon ca 170 minuter schemalagd NO tid i veckan. 



 

 

Lärare C 

C har arbetat som lärare sedan 1971 det vill säga i 33 år, han är utbildad mellanstadielärare 

men har ingen övrig utbildning inom NO. Skolan han arbetar på är en 4-6 skola belägen på 

landsbygden. Där finns en klass i varje skolår, totalt är det 61 elever på skolan. Det finns 3 

heltidsanställda lärare och 2 resurspersoner. C arbetar nu som klasslärare i år 6 där ansvarar 

han ensam för NO – undervisningen. Totalt har han mellan 150 och 200 minuter schemalagd 

NO tid i veckan. 

 

Lärare D 

D har arbetat som lärare sedan 1979 det vill säga i 25 år. Han är utbildad mellanstadielärare 

och har kompletterat sin utbildning med 10 poäng biologi. Skolan han arbetar på är en F-6 

skola belägen i tätort. Där finns en klass per skolår, totalt är det 120 elever på skolan. Det 

finns 7 lärare som arbetar på skolan. D arbetar nu som klasslärare i år 6 där han ensam 

ansvarar för NO – undervisningen. Totalt har han mellan 150 och 200 minuter schemalagd 

NO-tid i veckan 

 

Sammanfattning: 

Tre av fyra intervjuade lärare hade mer än 25 års erfarenhet av att arbeta som lärare. Vad 

gäller utbildning inom NO ämnet så har två av fyra ingen utbildning inom ämnet medan en av 

lärarna har läst 10 poäng biologi och en är ämneslärare i NO. Lärare A, C och D är utbildade 

mellanstadielärare medan lärare B är utbildad Ma/NO lärare inom skolåren 4-9. 

 



 

 

6.2 Lärarens innehåll i undervisningen. 

6.2.1 Övergripande ämnesinnehåll i NO under åren 4-6? 

 

Lärare A: 

Eftersom A använder sig av NTA så är det mycket som är förutbestämt vad det blir för 

innehåll. Nedan visar jag vad de NTA-lådor som de använder under dessa tre åren heter. 

 

• Från frö till frö. 

• Kemiförsök 

• Kretsar kring el 

• Rörelse och konstruktion 

• Flyta och sjunka 

• Magneter och motorer 

 

Utöver detta så planerar A vissa områden inom biologin på egen hand, då handlar det om 

människokroppen och sex och samlevnad. 

 

Lärare B: 

B utgår från de nationella målen som finns skrivna i kursplanen när hon lägger upp sin 

undervisning. Hon tycker det är bra eftersom, som hon uttrycker det, är fritt fram för egna 

tolkningar. Dessutom använder hon sig av läromedlet PULS. Nedan följer en sammanfattning 

av det som hon tycker är viktigt att få med under åren 4-6: 

 
• Biologi 

- Människokroppen 

- Sex och samlevnad 

- Naturen och kretsloppen 

- Växter 

• Fysik 

- Magnetism 

- Ellära 

- Tidräkning 

- Astronomi 



 

 

• Kemi 

- Lösningar och blandningar 

- Separationsmetoder 

- Vardagskemi 

 

Lärare C: 

C ser inte NO som något som bör delas upp i tre olika ämnen utan att allt hör ihop, även till 

viss del med SO (samhällsorienterande ämnen; geografi, religion, historia, samhällskunskap). 

C-skolan har stort utrymme för studiedagar och tema-dagar. De har ett gott samarbete med 

den lokala hembygdsföreningen som ställer upp med material och kunskap till många av 

dessa temadagarna och studiebesöken. 

 

Nedan har jag listat de olika temadagar och studiebesök som C berättade om: 

 

• Bygge av PET-flaskeraketer på flygvapenmuseet 

• Robotprogrammering på fenomenmagasinet 

• Sophantering på Gärstadverken 

• Besök på ett krematorium 

• Bygge av kolmila, eleverna bygger och vaktar kolmila. 

• Besök av smed – alla får smida en egen spik. Kolet som används kommer från den 

egna kolmilan. 

• All hemkunskap bedrivs utomhus 

• Fiske och rensning av fisken 

• Besök i en gammal vattendriven kvarn, eleverna får mala mjöl och baka bröd på 

mjölet. 

• Bygge av flottar och paddling med dessa på Göta kanal 

• Tema trafik – vältande bil, mörkerkörning. 

• Besök hos räddningstjänsten 

 

Mycket av NO undervisningen kretsar naturligtvis kring dessa rubriker ovan men C har också 

undervisning i klassrummet då är det mycket vardagskunnande som står i centrum: 

Vardagskemi, vardagsfysik, miljöfrågor, sex och samlevnad och människokroppen. 



 

 

Lärare D: 

D arbetar mer blockvis och när jag var på intervju där så koncentrationsläste de geografi och 

då fick detta ta mest plats. Han lät NO och SO dela på den schemalagda tiden för att eleverna 

skulle få en bättre helhet. 

 

Översikt över lärare D:s ämnesinnehåll 

 

• Biologi 

- Människokroppen 

- Naturen 

- Årstider 

- Artkunskap på djur 

- Miljöfrågor 

• Fysik 

- Ellära 

- Magnetism 

- Ljud & Ljus 

 

Sammanfattning: 

Lärarnas ämnesinnehåll är ganska lika, den som avviker är C. Han arbetar mer utifrån en 

helhetssyn på bilogi, fysik och kemi, dessutom arbetar han mycket med studiebesök och 

samarbetar med utomstående föreningar och organisationer.  

 

Det som skiljer de andra lärarna åt är upplägget och hur de planerar undervisningen. A gör 

ingen egen planering själv, hon får ett färdigt upplägg i och med NTA-projektet. B utgår från 

de nationella kursplanerna när hon planerar sin undervisning. C och D låter NO och SO dela 

på den schemalagda tiden i skolan. 



 

 

6.2.2 Är det något ämne (biologi, kemi, fysik) som är över- eller underrepresenterat? 
 

Lärare A: 

A tycker att det har blivit en jämnare balans mellan ämnena sen hon började med NTA. Innan 

var det biologin som tog mest plats. 

 

Lärare B: 

B tycker att biologi tar mest plats sen fysik och sist kemi. Men hon tycker att om man läser de 

nationella målen så är de gjorda så att det blir den turordningen. 

 

Lärare C: 

Eftersom C inte ser NO som ämnesindelat så tycker han heller inte att det faller bort något 

ämne, däremot säger han att så mycket renodlade kemi- och fysikavsnitt sysslar man inte så 

mycket med på C-skolan. Det kommer mer i 7,8 och 9:an. 

 

Lärare D: 

D berättade att han inte undervisar speciellt mycket i Kemi, men han menade att det inte 

skulle vara så mycket kemi under år 4-6. 

 

Sammanfattning: 

Två av fyra uppger att det inte är något NO-ämne som är varken över- eller 

underrepresenterat. De andra två tyckte att Biologi tog störst plats i år 4-6, sen fysik och sist 

kemi. Dessa två, B och D tolkade dock att kursplanerna var skrivna så att kemin inte skulle 

vara så framträdande under denna skoltid. 



 

 

6.3 Lärarens metodiska grundtanke. 

6.3.1 Finns det någon metodisk grundtanke för ditt arbete med NO? 

 

Lärare A: 

A tycker det är viktigt att eleverna får laborera och att de själva ska försöka se vad som 

händer. Hon tycker det är en bra övning eftersom det kräver koncentration från eleverna. Hon 

säger att hon inte har någon speciell genomtänkt metodik eftersom hon har arbetat alldeles för 

lite med NO, Nu får hon en metodik på köpet i och med att hon använder NTA. 

 

A beskriver att hon känner en stor trygghet i att arbeta med NTA, hon anser sig ha för lite 

kunskaper inom ämnet för att sätta ihop 15 lektioner och lyckas ha en röd tråd genom det 

hela. Med hjälp av NTA så kan hon sätta sig in i materialet genom att läsa lärarhandledningen 

och på så sätt känna sig säker i sitt arbete med NO. 

 

Lärare B: 

Eftersom B följer sin klass ända från år 4 till år 9 så tycker hon det är oerhört viktigt att under 

de första åren hjälpa eleverna att hitta sitt sätt att lära på och arbeta in ett arbetssätt. Hon 

menar att när det blir lite mer komplicerat i de senare skolåren så har både eleverna och hon 

igen att de redan har en metod för att lära sig. Hon säger att det är jobbigt för eleverna att lära 

sig en massa fakta om de samtidigt ska lära sig att lära. 

 

Lärare C: 

C menar att det är viktigt att eleverna får se, uppleva, känna och förstå. Det får inte bli för 

mycket teori, det tar bort möjligheterna för eleverna att få prova på saker. C påpekade flertalet 

gånger under intervjun att det var upplevelsen som var det viktigaste. 

 

Han försökte att få eleverna att använda alla sinnena i sin undervisning, så här sa han: 

 

Använder du bara ögonen och tittar på bilder så det är jättebra, hör du berättelser 

upplästa så är det jättebra, och får du själv redovisa för dom andra eleverna så är 

det jättebra, får du göra någonting själv och utforska själv så är det jättebra. 

Använder du ALLA dom sätten så borde det bli ännu bättre. Så tänker jag.  

 



 

 

Lärare D: 

D tycker det är viktigt att eleverna få laborera och pröva på och experimentera på egen hand. 

Han försöker att laborera så mycket som är möjligt med de medel som finns på skolan. Han 

påpekade dock flertalet gånger under intervjun att han var mycket missnöjd med utbudet av 

labbmaterial på skolan och att han skulle vilja syssla mycket mer med laborationer om bara 

utrustningen fanns på skolan. Som det var nu kände han sig begränsad i sitt arbete med NO. 

 

Sammanfattning: 

Tre av fyra anser att det är viktigt att eleverna ska få laborera och pröva olika 

naturvetenskapliga fenomen och att de själva ska se vad som händer under dessa experiment. 

En av lärarna tyckte det var viktigt att eleverna hittade sitt eget sätt att lära på. Detta skulle de 

ha nytta av resten av skoltiden. C betonade vikten av att eleverna ska få använda alla sinnen i 

undervisningen. 

6.3.2 Elevaktivet eller läraraktivitet, vem/vilka är mest aktiva? 

 

Lärare A: 

Som jag nämnde tidigare tycker A att det är viktigt med elevaktivitet, dom måste få pröva på 

egen hand. Efteråt tycker hon det är viktigt att styra upp det hela med en diskussion kring 

resultatet. 

 

Lärare B: 

I sin egen undervisning upplever hon det som blandat. Hon tycker om att försöka fånga 

elevernas intresse genom att berätta spännande saker som har med ämnet att göra, men hon 

tycker det är viktigt att de får arbeta på själva också. Hon anser att eleverna kan arbeta 

självständigt även med teoribitarna genom att göra små experiment. 

 

Lärare C: 

C tycker det är viktigt med elevaktivitet, han säger att han själv givetvis måste ta vissa 

teoripass. Men det viktigaste är att eleverna är aktiva och få prova på själva. 

 



 

 

Lärare D: 

D anser att det är viktigt att ”hålla ungarna igång” som han uttryckte det. Han låter eleverna 

arbeta mycket självständigt genom att rita och skriva om vad de studerar för tillfället. 

 

Sammanfattning: 

Elevaktivitet verkar vara något som är högt värderat i skolans värld och inom NO-ämnet. A, C 

och D ansåg att det var väldigt viktigt att eleverna var aktiva även om de själva var, som 

någon utryckte sig, tvungna att ta vissa teoripass ibland. B tyckte också det var viktigt att 

eleverna fick arbeta på egen hand men hon värderade även berättandet högt.  

 

6.4 Lärarens övergripande mål med undervisningen. 

 

Lärare A: 

Eftersom A arbetar med NTA så blir hennes mål att hinna med en NTA låda per termin. 

 

Lärare B: 

B utgår från kursplanens mål att uppnå när det gäller målen för de sakkunskaper som eleverna 

bör ha med sig från år 4-6. I det stora hela tycker hon att det viktigaste är inte att de får med 

sig en massa fakta från dessa skolåren. Utan snarare att de fått upp intresset för NO, och att de 

har lärt in ett arbetssätt som de kan ha nytta av i de senare skolåren. 

 

Lärare C: 

C ser alla skolämnen som ett språk, de hjälper eleverna att förstå omgivningen. Så ser han 

även på NO, det är ett slags språk som hjälper människor att förstå sig på sin omvärld och se 

hur saker och ting hänger ihop. Det viktigaste målet för honom är att hjälpa eleverna att lära 

sig detta språk och förstå sin omvärld bättre. 

 

Lärare D: 

Det absolut viktigaste menar D är att eleverna är nyfikna och vågar och att de tycker det är kul 

med NO. 



 

 

Sammanfattning: 

Tre av fyra lärare anser inte att faktakunskaper är det viktigaste, utan att eleverna har fått upp 

ögonen och intresset för NO. Det är bara en lärare som vid denna fråga nämner kursplanens 

mål att uppnå. 

 

6.5 Lärarens inställning till ämnet. 

 

Lärare A: 

A säger själv att hon tycker det är ett viktigt ämne men hon personligen inte tycker det är ett 

speciellt roligt ämne. Hon har aldrig varit fascinerad av hur saker och ting fungerar. Om hon 

skulle arbeta ihop med en kollega som gärna har NO då skulle hon byta bort det. Hon tycker 

ändå att NTA-projektet har hjälpt henne att bli lite mer intresserad av NO men hon törs inte gå 

speciellt långt utanför dess ramar. 

 

Lärare B: 

B tycker det är ett roligt ämne men att det är ganska så svårt att ta sig an. Hon anser att det är 

ett viktigt skolämne eftersom barnen behöver bilda sig en egen världsbild och bilda en 

uppfattning om sig själv och naturen. 

 

Lärare C: 

C tycker det är roligt och spännande att arbete med NO. På frågan om han tyckte det var ett 

viktigt ämne svarade han att det tyckte han att det var, men det viktigaste var att presentera en 

helhet av alla ämnen i skolan eftersom de hörde ihop. Världen får inte bli ämnesindelad 

eftersom allt hänger ihop. 

 

Lärare D: 

D tycker att det roligt att arbeta med NO och särskilt biologi främst för att det är lätt att göra 

biologin rolig. Han anser också att det är ett viktigt ämne eftersom det fattas naturvetare och 

matematiker i samhället idag. 

 

Han menar också att naturvetenskap och teknik har förlorat sitt egenintresse. Förr i tiden 

kunde man meka med bilen själv och man kunde laga cykeln eller skruva isär en leksaksbil 

för att se hur den ser ut inuti men D menar att i och med att tekniken har blivit så mycket 

svårare idag än förr så har eleverna börjat tappa lite intresset för hur det fungerar. 



 

 

Sammanfattning: 

Samtliga lärare tycker att det är viktigt med naturvetenskap i skolan, B och C tycker detta för 

att eleverna själva ska skaffa sig en världsbild och en egen uppfattning om sin omvärld. 

Lärare D anser att det är viktigt eftersom det fattas naturvetare och tekniker på 

arbetsmarknaden idag. 

 

Tre av lärarna anser att NO är ett roligt ämne att arbeta med i skolan. Några säger att det är ett 

tacksamt ämne eftersom eleverna är så intresserade av NO i den här åldern. 



 

 

7. Resultatdiskussion 

I diskussionen som följer kommer jag att diskutera det jag fått fram under mina intervjuer 

samt i den mån jag funnit svar i litteraturen jag läst också jämföra dessa. I denna del kommer 

jag även att framhäva mina åsikter och värderingar kring de svar jag funnit. 

 

7.1 NO-ämnets innehåll 

Vad läraren har för innehåll på sina lektioner är naturligtvis varierande från lärare till lärare 

och från skola till skola. I mina intervjuer har själva stoffet varit ganska likt hos alla lärarna. 

Även om min studie inte är av den storleken att man kan dra sådana slutsatser, så tycker jag 

mig se att lärarna uppfyller merparten av de mål att uppnå som finns angivna i nationella 

kursplanen för naturorienterande ämnena. Det bör dock framhållas att min studie inte har för 

avsikt att bedöma huruvida skolorna uppfyller de nationella målen eller inte.  

 

Något anmärkningsvärt är att kemi inte är så framträdande hos de lärarna som jag intervjuat. 

B och D tolkade kursplanen så att biologi ska ha mest tid, sen fysik och kemin ska ha minst 

utrymme i år 4-6. Lärare D sa att han inte undervisade speciellt mycket i kemi. Jag tolkade 

honom som att han inte hade någon kemi alls. Jag tror att lärare ofta känner att kemi är svårt 

att göra något enkelt och begripligt av för eleverna. Kanske beror det på bristande kunskaper 

inom kemi men lika ofta tror jag det beror på didaktiska brister, det vill säga hur man rent 

konkret kan undervisa i kemi i de tidiga skolåren. Detta finner jag även stöd för i Ulla Sundin 

Becks artikel i NOTbladet (nr. 35/2002). Hon menar att de flesta av lärarna som undervisar i 

skolår F-6 saknar naturvetenskaplig utbildning. Även om de har utbildning så är det inte 

säkert att de har lärt sig experimentmetoder. Därför anser jag att det är skolans uppgift att se 

till att eleverna får den utbildning de är berättigade till. I min undersökning fann jag att tre av 

fyra lärare saknar utbildning inom NO. I dessa fall anser jag att rektorn bör ta in kompetent 

personal utifrån, kanske genom att anlita lärare från andra skolor eller varför inte från 

näringslivet? I näringslivet blir det allt vanligare att man använder sig av konsulter så varför 

inte även i skolan? Ur en ekonomisk aspekt är inte detta genomförbart men jag frågar mig 

varför man i skolans värld anställer personal som ej är kvalificerad? Det skulle man aldrig 

göra på ett sjukhus. Jag anser att icke kompetent personal lärare i skolan bidrar till att kvalitén 

på utbildningen sänks. Skolan ska vara en inrättning där barn har möjlighet att utvecklas såväl 

intellektuellt som socialt, inte en förvaringsplats medan föräldrarna är på arbetet. Detta är 

även viktigt för lärares status och yrkesprofessionalitet. 



 

 

Endast en av fyra hade tillgång till riktig laborationsutrustning, de andra hade nästintill inget. 

Särskilt lärare D uttryckte ett starkt missnöje med utbudet av bra material på skolan. Han 

kände sig begränsad i sitt arbete med NO. Han menade att mycket av kemin och fysiken föll 

bort på grund av att han inte hade tillgång till någon utrustning. Anledningen till bristen på 

laborationsredskap var att tidigare har resurserna lagts på annat håll på D-skolan. Även om det 

nu fanns lite pengar avsatt till NO-sektorn så kommer det att ta åtskilliga år innan nödvändig 

materiel är införskaffad. Jag tror att bristen på material är en bidragande orsak till att lärare 

väljer bort kemi och fysik. Hur ska man som lärare kunna genomföra enkla laborationer utan 

någon som helst utrustning? Jag har varit med om att lärare tar med material hemifrån, jag tror 

knappast att en snickare använder sina privata verktyg på arbetet. En lösning på detta problem 

skulle kunna vara att staten avsatte öronmärkta medel till att bygga upp 

labborationsutrustningen på skolorna. 

 

7.2 Metodisk grundtanke 

Som jag skrev tidigare i arbetet under rubriken, naturvetenskaplig verksamhet (se sidan 7), är 

det viktigt att elever lär sig naturvetenskapliga arbetsmetoder eftersom många teorier och 

modeller grundar sig på dessa. Detta tycker jag mig kunnat se i min undersökning då många 

lärare ansåg att det var viktigt att eleverna fick möjlighet att laborera och experimentera och 

att eleverna själva ska observera vad som händer under försöket. Alltså kan 

experimenterandet leda till att elever lär sig att lära och att detta är kunskaper som de inte 

enbart har nytta av inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Detta framhöll lärare B under 

intervjun. Hon menade att eleven först måste lära sig en metod att lära innan denne ska börja 

lära sig en massa fakta. Detta skulle hennes elever ha stor nytta av under sin framtida 

skolgång. Jag instämmer till viss del i detta. Visst är det viktigt att eleverna lär sig en metod, 

men framförallt är det viktigt i den här perioden av elevernas skolgång att man väcker 

intresset för NO och att man lyckas hålla det vid liv. Det som främst avgör om eleven lyckas i 

naturvetenskapliga ämnen i skolan är, enligt mig, om det finns ett intresse och att de är 

motiverade att lära sig. Jag tror därför det är viktigt som lärare att försöka göra 

naturvetenskapen spännande och intressant redan på lägre åldrar. 

 

Något som förvånade mig var att bara lärare C, framhöll vikten av att eleverna måste få 

chansen att använda sig av alla fem sinnena och att de måste få uppleva naturvetenskapen. 

Vikten av att eleven ska arbeta med många av sina sinnen är något som tagits upp under mina 

år på lärarprogrammet. Detta tar även Andersson (1989) upp då han säger att om fler 



 

 

kopplingar görs mellan våra tankestrukturer i hjärnan så har vi lättare för att lösa problem. Ett 

sätt att skapa fler kopplingar är att aktivera fler sinnen. Jag tycker detta är en viktig egenskap 

hos en lärare, särskilt i naturvetenskapen, NO får inte bli ett ämne som man läser sig till i en 

bok, det måste och kan upplevas. 

 

Ifall lärarna jag intervjuat undervisar utifrån ett konstruktivistiskt eller sociokulturellt synsätt 

har inte varit enkelt att undersöka. Många av lärarna är inte själva medvetna om vilken metod 

de använder. Det går heller inte att säga att en lärare använder sig av enbart ett synsätt, oftast 

har lärare inslag av många olika teorier i sin praktik. Dessutom bildas det kontinuerligt 

aktuella teorier eftersom det kommer nya forskare med nya tankar och idéer. Jag har dock 

utifrån mitt material uttytt att Lärare C är den som mest renodlat utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. I det sociokulturella perspektivet är språket och kommunikation en mycket 

betydande faktor för inlärning. Lärare C ansåg att varje ämne i skolan kunde ses som ett språk 

som eleven skulle lära sig för att kunna kommunicera med sin omvärld. Detta tolkar jag som 

att han vill lära sina elever ”NO-språket” och på så sätt möjliggöra för dem att kommunicera 

NO med andra. Många av de temadagar som genomförs på C-skolan bidrar till att eleverna får 

arbeta tillsammans. Dessutom ger dessa teman tillfällen för diskussioner och eleverna får lösa 

problem som uppstår i grupp. Även det är något som är viktigt inom det sociokulturella 

perspektivet. De tre övriga lärarna är svåra att placera i något fack. De har vissa drag av det 

sociokulturella eftersom de flesta nämnde att de har diskussioner med eleverna kring vissa 

begrepp och att de låter eleverna arbeta i grupper när de genomför laborationer. Den som har 

tydligast drag mot det konstruktivistiska perspektivet är lärare D. Han menar att eleverna lär 

sig bra genom att ett begrepp tas upp i helklass, sedan får eleverna på egen hand undersöka 

och skriva och rita om dessa begrepp. Detta stämmer bra överens med den 

undervisningsmodell som Björn Andersson skapat (se sidan 9). 

 

7.3 Övergripande mål med undervisningen 

Jag anser att det viktigaste en elev kan få med sig från åren 4-6 inom NO är att de är 

intresserade av och nyfikna på naturvetenskapen. Faktakunskaperna behöver inte komma i 

första hand även om det naturligtvis är viktigt att målen i den nationella kursplanen uppnås. 

Denna syn har jag även sett hos lärarna som jag intervjuat. Tre av fyra ansåg att det viktigaste 

var att eleven fick upp intresset för NO. Anmärkningsvärt är dock att endast en lärare nämnde 

de mål som finns i kursplanen som varje elev ska ha uppnått i slutet av år fem. Den som 

nämnde kursplanens mål var lärare B som har minst erfarenhet av läraryrket. Kanske är det så, 



 

 

när lärare arbetat länge, att de ser det som en självklarhet att de följer kursplaner och 

läroplanen. Oftast gör de nog det omedvetet när de planerar sin undervisning. Tilläggas bör 

också att lärare B är den enda som är utbildad NO-lärare och dessutom arbetar hon med elever 

i år 7-9. Kanske har hon därför en annan syn på hur man använder styrdokument. I detta 

arbete finns varken tid eller plats för att utreda saken närmre. Det skulle vara intressant att i 

framtiden se en undersökning om i vilken utsträckning lärare använder de nationella 

kursplanerna när de planerar sin undervisning. 

 

7.4 Inställning till NO 

Samtliga lärare ansåg att NO var ett viktigt ämne i skolan. Det som är intressant i den här 

frågan tycker jag är varför man tycker det är viktigt. Något som jag instämmer i är 

motiveringen till varför NO är ett viktigt ämne som lärare B och C uppgav. Det vill säga att 

eleverna kan genom NO i skolan få hjälp till att skapa sig en egen världsbild och ta ställning i 

vissa frågor, exempelvis miljöfrågor och existentiella frågor. Detta återfinns i kursplanen för 

NO i grundskolan (2000) (se sidan 6-7). Lärare D uppgav ytterligare en anledning till varför 

NO är ett viktigt skolämne. Därför att det fattas naturvetare och tekniker på dagens 

arbetsmarknad. Även denna tanke återfinns i Kursplanen för NO i grundskolan (2000). Jag 

tycker att båda dessa aspekter är viktiga. En motivering till varför NO ska finnas i skolan som 

jag skulle vilja lyfta fram är att man i skolan ska tillfredställa barns nyfikenhet på naturen och 

dess fenomen. Barn har många frågor kring hur naturen fungerar, det är viktigt att hjälpa 

barnen att finna svar på dessa funderingar. På så sätt tror jag att barns intresse för NO kan 

väckas och hållas vid liv. 

 

Lärare A tyckte att NO är ett viktigt ämne men hon tycker inte det är ett roligt ämne. Hur 

påverkar detta hennes elevers inställning till NO? Jag tror att lärares och andra vuxnas 

inställning till ett ämne påverkar barn oerhört mycket. Huruvida A påverkar sina elever på ett 

negativt sätt eller inte är dock inget jag kan avgöra i detta arbete. 

 

Sjøberg (1998) skriver att det är bra att studera NO eftersom vi människor är omgivna av 

teknik hela tiden, t ex mobiltelefoner, mikrovågsugnar m.m. Lärare D menade dock att i och 

med att tekniken omkring oss blir allt mer avancerad så har naturvetenskap och teknik förlorat 

sitt egenintresse. Förr i tiden kunde man meka med sin bil, laga en apparat som gick sönder 

hemma eller ta isär en leksaksbil för att se hur den ser ut inuti. Det är knappt man kan göra det 

idag anser han. Eftersom tekniken har blivit så svår att förstå och handskas med så tappar 



 

 

människan intresset för hur saker och ting fungerar. Detta tycker jag är mycket intressant. Är 

det kanske så att utvecklingen inom NO och teknik i skolan inte kommer klara att hålla 

samma tempo som utvecklingen inom det övriga samhället? Om det inträffar kommer vi 

lärare ha mycket svårt att motivera för eleverna varför NO och teknik ska vara skolämnen. Jag 

tror att elevernas intresse många gånger ligger i att förstå den avancerade naturvetenskapen, t 

ex hur en dator fungerar. Vi som lärare har inte den kompetensen att förmedla sådan kunskap, 

eleverna är inte heller mogna att ta emot så pass avancerad kunskap. För att få eleverna att 

inse att man måste starta från grunden inom NO så kanske skolan borde ta emot besök från 

näringslivet. Någon som arbetar med naturvetenskap kan komma till skolan och berätta om 

sina arbetsuppgifter och hur denne började intressera sig för naturvetenskap. I dagens skola 

lär man sig mycket om historiska vetenskapsmän, men varför inte också ta in nutidens 

vetenskapsmän i skolan? På så sätt ser eleverna att allt inte redan är uppfunnet inom den 

naturvetenskapliga sektorn. Genom att ge eleverna några förebilder av människor som 

fortfarande lever och är aktiva inom utvecklingen av ny teknik, kan de få ett intresse av att 

syssla med naturvetenskap och teknik i sitt framtida yrkesliv. 

 

7.5 NTA 

Lärare A använde sig av läromedlet NTA, det finns naturligtvis både för- och nackdelar med 

NTA-projektet. För lärare A:s del var det en stor fördel eftersom hon inte ansåg sig vara så 

pass kunnig eller intresserad av NO att hon själv skulle kunna planera en lektionsserie. I och 

med NTA-projektet fick hon en färdig planering för en lektionsserie med allt material som 

behövs för att genomföra de laborationer som var tillämnade till respektive NTA-tema. Jag 

tycker att NTA-projektet är bra för de lärare som känner att de inte kan eller orkar ta tag i 

NO:n på egen hand. A berättade att hon kände en stor trygghet med materialet och att hon 

tack vare det fått in även kemi och fysik istället för enbart biologi. 

 

En nackdel med NTA, enligt mig, är att många lärare kanske ”fastnar” i detta material 

eftersom det är väldig enkelt att arbeta med. Även om de genom NTA har fått kunskapen att 

göra egna laborationer och NO-pass, så väljer man att stanna kvar vid det som är bekvämast. 

På det sättet utvecklas inte läraren och därmed höjs inte kvaliteten på NO:n. 

 



 

 

8. Slutsats 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur lärare arbetar med NO och hur deras 

inställning till ämnet är. Detta för att jag och blivande lärare skall ha en insikt i hur man bäst 

kan undervisa för att eleverna skall bli intresserade av naturvetenskap och därmed motiverade 

till att studera ämnet. Arbetet har hjälpt mig att förstå vilka metoder och arbetssätt som är bäst 

att tillämpa på NO-undervisning. Jag anser att NO-lektioner måste hållas på en konkret nivå i 

skolåren 4-6, den får med andra ord inte bli för teoretisk. Eleverna måste få göra och uppleva 

saker på NO:n. Visst kan eleverna lära sig om hur man framställer kol genom att läsa en bok, 

men om de får uppleva att själva vakta en kolmila över natten så har de fått en erfarenhet som 

gör att de lättare minns. Detta synsätt delar jag med lärare C. Han pratade mycket om att 

eleverna måste få upplevelser i skolan, inte läsa om andras upplevelser. Genom att ge 

eleverna upplevelser bidrar man till att de får använda fler sinnen, och det är något som jag 

anser viktigt för att kunskap ska bli beständig. En annan viktig faktor för lyckad NO-

undervisning är bra material. Det behöver inte vara toppmodern labbutrustning, men det 

måste åtminstone finnas tillgång till material som man kan utföra enkla experiment med. 

 

Skolan måste ta sitt ansvar och se till att det finns kompetent personal med tillgång till bra 

utrustning och material om inte annat så borde de ta in personal utifrån. Detta för att NO-

undervisningen ska nå den nivå som eleverna har rätt till och förtjänar. 

 

Följande slutsatser har även kunnat dras utifrån min undersökning: 

 

• Att det är viktigt att eleverna får laborera och dra egna slutsatser. 

• Att laborerandet i sig kan ge kunskaper om hur man lär som eleven kan ha nytta av i 

andra sammanhang. 

• Att elevens intresse för NO väcks, under år 4-6, prioriteras högre än kunskapsmålen i 

den nationella kursplanen. 

• Att kemi prioriteras minst bland NO-ämnena. 

• Att lärare anser att NO är ett viktigt ämne. 



 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under tiden jag skrivit detta arbete har det kommit upp nya intressanta frågor men som jag 

inte har haft möjlighet att undersöka i detta arbete. Det skulle vara intressant att se en 

undersökning gällande hur lärares och föräldrars inställning till ett ämne påverkar elevernas 

attityd till ämnet. Det skulle också vara intressant att se en jämförande studie över synen på 

NO-ämnet mellan lärare i år 4-6 och år 7-9, för att ta reda på om de strävar att uppnå samma 

mål. Ytterligare något som jag skulle vilja se en undersökning i, är i vilken utsträckning lärare 

använder de nationella kursplanerna när de planerar sin undervisning. 
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10. Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1.Hur länge har du arbetat som lärare? 

2.Vad har du för utbildning? 

- NO – kompetens? 

3.Vad har du för tjänst/arbetsuppgift nu? 

4.Vad har du haft för tjänster tidigare? 

5.Hur många NO timmar finns schemalagda i veckan? 

6.Kan du beskriva skolan lite kort? 

- Antal elever 

- Antal klasser 

- Antal anställda 

- Ålder på skolan 

 

Innehåll i undervisningen 

 
7.Vad har du för innehåll i din NO undervisning i år 4-6? 

8.Varför just detta? 

9.Ditt eller skolans val? 

10. Vad har du för övergripande mål med din NO-undervisning. Vad är viktigast att 

eleverna får med sig? 

11. Är det någon del av NO (Kemi, biologi, fysik) som är överrepresenterat 

/underrepresenterat? 

 



 

 

Din metodik/arbetssätt 
 

12. Har du någon metodisk grundtanke för ditt arbete med NO?  

13. Läraraktivitet/elevaktivitet 

14.  Gör du något speciellt för att få upp intresset, hos eleverna, för NO? 

15. Vad använder du för arbetssätt? (laborationer – teoripass – utomhus) 

16. Var bedrivs undervisningen? (klassrummet – särskild NO sal – utomhus) 

17. Brukar du integrera NO med andra ämnen? 

18. Finns det tillgång till bra material/utrustning på skolan? 

19. Vad använder du för Läromedel? 

 
Din syn på NO som ämne. 
 

20. Vad tycker du om NO? 

21. Tycker du att det är ett viktigt ämne? 

22. Hur värderar du/kollegorna NO på din skola? 

23.  Tycker du om att arbeta med NO? 

 


