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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med den här studien var att få ta del av pedagogers syfte med 

naturvetenskaplig undervisning för grundskolans tidigare åldrar och undersöka hur deras 

syften motsvarar styrdokumenten. För att undersöka hur en grupp om sex pedagoger tänker 

och planerar kring naturvetenskap utförde jag sex intervjuer med fritidspedagoger, 

förskollärare och lärare. Resultatet visade att alla de tillfrågade pedagogerna hade klara syften 

som till en viss del motsvarar de mål som står i kursplanen för de naturorienterande ämnena 

och läroplanen, Lpo 94. Pedagogerna svarade väldigt lika varandra och det gav ett tydligt 

resultat av vad pedagogerna anser är det viktigaste som barn behöver lära sig inom 

naturvetenskap. De ansåg att det viktigaste var att barnen förstod naturen som de möter 

runtomkring sig och att de får kunskap som de kan knyta an till sin vardag. Till exempel bör 

barnen förstå vad som sker vid årstidsväxlingar och dygnsrytmer. Studien visade också att den 

naturvetenskapliga undervisningen ser olika ut och att det beror på pedagogens individuella 

intresse. Genom den här studien fick jag en inblick i hur den naturvetenskapliga 

undervisningen för grundskolans tidigare åldrar kan se ut och även idéer på hur jag kan 

planera i min kommande lärarprofession. 
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Inledning 
Jag vill introducera den här uppsatsen med att redogöra för varför jag anser att studien är 

relevant för läraryrket och varför den är viktig för mig. Jag förklarar också en del begrepp 

som jag använder kontinuerligt i uppsatsen. 

 

Under de verksamhetsförlagda perioderna av min lärarutbildning har jag uppmärksammat att 

de naturvetenskapliga ämnena är ganska undanskymda i skolundervisningen. Det är endast en 

liten del av den schemalagda tiden för grundskolans tidigare åldrar, år 1-6, som benämns som 

naturorienterande ämnen. Då jämför jag efter egen tolkning med bredden av svenska, 

matematik och samhällsorienterande ämnen, som har en mer utpräglad roll för grundskolans 

tidigare åldrar. 

 

För att läsaren ska förstå skillnaderna mellan naturorienterande ämnen och naturvetenskapliga 

ämnen gör jag redan här i inledningen en definition efter Svein Sjöberg (2000) som är 

professor inom naturvetenskaplig didaktik. Med naturorienterande ämnen, NO, menas de 

naturvetenskapliga ämnena som man möter i skolan och kan betraktas som integration mellan 

flera ämnen, i min uppsats kemi, fysik och biologi. De naturvetenskapliga ämnena 

symboliserar de skolvetenskapliga disciplinerna, fysik, kemi och biologi, som enskilda 

ämnen. 

 

Jag anser att naturvetenskapen som forskarområde har fått mer uppmärksamhet i media och 

påverkar vår vardag på ett mer påtagligt sätt än den gjort tidigare. Jag tänker då på aktuella 

debatter om genmodifierad mat, kloning och miljörelaterade problem som kärnkraftens 

avveckling och växthuseffekten. Dessa ämnen behandlas i både facktidningar, populärpress, 

dagspress och TV. Forskare och politiker försöker utreda de hälso- och miljöproblem som vi 

själva har skapat under årens lopp. Det finns inga självklara lösningar att använda sig av och 

det enda vi kan vara säkra på är att problemen kommer att kvarstå.  I framtiden kommer vi att 

ha kvar den här sortens problem och det blir nästa generation som får ta över. Det är den 

generationen som vi möter i grundskolans tidigare åldrar idag. Jag anser att vi som pedagoger 

har ett stort ansvar för att förbereda de eleverna för kommande ställningstaganden och 

framtidsfrågor. Gustav Helldén (1994), som bland annat är docent i pedagogik, har ägnat stor 

del av sin forskning åt att studera hur barn utvecklar sin förståelse av naturvetenskap. Han 
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skriver att vi som pedagoger måste ta vara på barnens nyfikenhet för naturen och utveckla 

deras tänkande. Helldén beskriver vårt samhälle som ett nät där ekologi och ekonomi flätas 

samman både lokalt och globalt. 

 

Naturvetenskap tillhör de ämnen som ska finnas i grundskoleutbildningen men ändå får jag 

ibland intrycket av att dess status är ifrågasatt av pedagoger. Som student har jag hört 

argument som berör tidsbrist, resursbrist eller pedagogisk kompetens att undervisa i just de 

ämnena. Skolans naturvetenskapliga innehåll präglas av den nationellt fastställda kursplanen 

för de naturorienterande ämnena samt de enskilda kursplanerna för varje enskild disciplin. Det 

är sedan upp till varje skola och lärare att välja sitt innehåll efter den skolplan som kommunen 

arbetar fram för sina skolor (www.skolverket.se, 2004). 

 

Jag tycker att det är viktigt att man som lärare tänker igenom vad som är väsentligt inom 

naturorienterad undervisning och vad man själv har för personlig åsikt om naturvetenskap. 

När det gäller de mindre barnen anser jag att det viktiga är att väcka deras intresse och lust att 

lära sig mer om hur naturen fungerar. Barnen behöver se sammanhangen och inte detaljerna 

inom naturvetenskapen. Många gånger tror jag att pedagogernas problem börjar redan här och 

att det råder missuppfattningar om vad naturvetenskap egentligen innehåller. Naturvetenskap 

uppfattas av många som ett svårt ämnesområde med svår diskurs. Med den naturvetenskapliga 

diskursen syftar jag på dess språk med termer, formler och förkortningar. 

 

Många vuxna som jag har mött har dåliga erfarenheter av de naturvetenskapliga ämnena 

sedan skoltiden. Det är ofta området med detaljer som de hakar upp sig på och tycker är 

väldigt svårt. Om lärare som undervisar för de lägre åldrarna har samma erfarenheter och 

känsla för de naturvetenskapliga ämnena är det kanske inte konstigt att det tar emot att 

undervisa barnen inom de här områdena? Ämneskunskap tillsammans med didaktik är en 

grund som behövs för att kunna göra naturvetenskapen begriplig på rätt nivå. Jag tycker själv 

att jag har fått en god grund att stå på under min lärarutbildning men frågar mig hur det ser ut 

i verklighetens skola. 
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Syfte 
Mitt huvudsakliga syfte med studien är att få ta del av hur en utvald grupp pedagoger tänker 

kring naturvetenskaplig undervisning och att få en inblick av vad de tycker att det 

naturvetenskapliga innehållet i skolan ska ta upp för barn mellan år 1-år 6. Jag vill också göra 

en jämförelse med den aktuella kursplanen för de naturorienterande ämnena för att se hur den 

motsvarar pedagogernas upplägg och mål. Eftersom det finns så lite av de naturvetenskapliga 

ämnena på schemat vill jag veta hur pedagogerna använder de timmar som finns tillgängliga. 

Som snart blivande lärare med specialisering inom naturvetenskap är jag intresserad av vad 

naturvetenskap för de yngre åldrarna innebär. Jag har formulerat följande frågor som stöd för 

att läsaren lättare ska kunna följa mina tankar: 

 

Vilka syften har pedagogerna med sin naturvetenskapliga undervisning? 

Motsvarar pedagogernas syften de mål som står i kursplanen? 

Hur upplever pedagogerna det är att undervisa naturvetenskap? 

Måste man som pedagog planera och arbeta på något särskilt sätt med just naturvetenskap? 
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Litteratur 
I det här avsnittet behandlar jag den litteratur, det vill säga böcker, vetenskapliga artiklar och 

styrdokument, som jag har använt mig av för att få mer fakta bakom min uppsats. Jag har 

även tagit del av viss internationell forskning om hur situationen för de naturvetenskapliga 

ämnena ser ut utanför Sveriges gränser. Mycket litteratur inriktar sig mot den didaktiska delen 

av naturvetenskaplig undervisning och jag har valt att ha med den eftersom det är en viktig 

del av pedagogernas undervisning. Ett litet stycke behandlar det sociokulturella perspektivet 

på lärande eftersom det genomsyrar dagens skolundervisning och därför även den 

naturvetenskapliga undervisningen. Jag presenterar de delar ur styrdokumenten som jag avser 

att använda för att konkretisera mina syften i den kommande diskussionen. Jag har använt mig 

av kursplanen för de naturorienterande ämnena, biologi, fysik och kemi och även tagit del av 

de generella mål som står i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, 2001. 

 

Vad säger styrdokumenten om de naturorienterande ämnena? 
Kursplanen för de naturorienterande ämnena är utformad som biologi, fysik och kemi som ett 

ämnesområde. Det är meningen att de tillsammans ska skapa en helhet. De har även en 

gemensam timplan och delar på 800 timmar tillsammans med teknikämnet under hela 

grundskolan (www.skolverket.se, 2004). 

 

Under kursplanens rubrik som innehåller syftet med de naturorienterande ämnena kan man 

läsa att den naturvetenskapliga undervisningen är en del av vår västerländska kultur och att 

utbildningen behövs för att vi ska bibehålla vår standard och skapa utveckling som styrs av 

omsorgstagande individer. Syftet med de naturorienterande ämnena är att de ska förtydliga det 

naturvetenskapliga arbetssättet och skapa kunskap och åsikter hos individerna som står i 

likvärdighet med demokratins ideal. Beträffande kunskapens användning står att vi idag 

kräver viss kunskap i naturvetenskap för att förstå vad som händer i hälso- och miljöfrågor. 

Denna kunskap ska vara användbar för att vi individuellt ska kunna ta ställning och framföra 

våra argument både som elev och som samhällsmedborgare (www.skolverket.se, 2004). 

 

I kursplanen kan man läsa att det är viktigt att belysa naturvetenskapen som en mänsklig 

konstruktion och att undervisningen ger utrymme för estetiskt, etiskt, kulturellt och 
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ekonomiskt knutna argument som underlag för diskussioner. Naturvetenskapen framställs 

som en process som under åren med människans hjälp har gett oss redskap att förklara vår 

omvärld. Människan har skapat teorier som förklarar naturvetenskapen och gör den begriplig. 

Detta historiska perspektiv ska tydliggöras i den naturvetenskapliga undervisningen samt 

förtydliga att naturvetenskapen är föränderlig och inte statisk. I slutet av det femte skolåret 

ska barnen vara medvetna om att det är människans nyfikenhet för naturvetenskapen som har 

format vårt samhälle och att den naturvetenskapliga kunskapen ska förbereda dem för att ta 

personlig ställning i hälso- och miljöfrågor (www.skolverket.se, 2004) 

 

Kursplanen konkretiserar detta genom att förklara att vi idag har samhälleliga krav på att 

individerna har insikt i hur naturvetenskapen fungerar. De anger miljö och hälsofrågor som 

det viktigaste att belysa i undervisningen. I Lpo 94 (2001) står att elevernas undervisning ska 

bidra till att de ska kunna förstå konsekvenserna av det egna handlandet när det gäller miljö- 

och hälsofrågor. De ska också kunna se samband mellan större kunskapsområden och kunna 

knyta an lärandet till vardagen. 

 

Naturvetenskapens status och dess innehåll i grundskolan. 
Stora delar av den forskning som bedrivs och diskuteras i litteratur beskriver hur man som 

pedagog kan göra den naturvetenskapliga undervisningen intressantare och hur skolan ska 

locka fram intresse för natur och miljö hos barn och ungdomar. Jörgen Dimenäs och Monika 

Sträng Haraldsson (1996) frågar sig om den aktuella kunskapen som vi lär ut i skolan kan 

sägas vara i takt med vår vardag. De jämför med undervisningen som den såg ut förr, och 

menar till exempel att barn hade mer förståelse för den praktiska användningen av en 

hävstång eftersom det var en del av deras vardag. Dagens barn möter inte den här typen av 

problem i sin vardag utan behöver konkretisering av andra slag. Författarna frågar sig om 

dagens elever ser någon nytta med det de lär sig i skolan. Vidare skriver de att det är lärarens 

uppgift att välja ut sitt undervisningsmaterial och att det inte enbart är styrdokumenten, 

kursplaner, skolplaner och läroplaner, som ska bestämma. 

 

Sjöberg (2000) har en annan syn på styrdokumentens påverkan av undervisningen och skriver 

att det var till de naturvetenskapliga ämnenas fördel att den nya läroplanen, Lpo 94, 

reviderades 1998. Reformen skedde för att läroplanen även skulle gälla förskoleklass och 
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fritidshemmet men Sjöberg menar att den också är tydligare när det gäller värden och normer 

i den generella undervisningen. Han betonar att det var då som de naturvetenskapliga ämnena 

blev självständiga ämnesområden. Det finns fortfarande kursplaner för varje enskilt ämne; 

biologi, fysik, kemi och teknik. För de tre förstnämnda ämnena finns också gemensamma mål 

att sträva efter. Hans poäng är att det skapas nya läroplaner på grund av att vårt samhälle 

förändras och att innehållet i styrdokumenten inte är att förkasta. Sjöberg försvarar 

naturvetenskapens ställning i skolan samt ger förklaring till varför alla ska lära sig 

naturvetenskap. Ordet allmänbildning definierar han som kunskap som alla ska ha och inte 

endast specialintresserade. Fortsättningsvis menar han att naturvetenskap är en del av vårt 

ekonomiska, demokratiska och kulturella arv. Det som, enligt Sjöberg, har genomsyrat 

undervisningen hittills är det han kallar för ”nyttoargumentet” (Sjöberg, 2000, s.160). 

Författaren menar att det är den enklaste motiveringen för naturvetenskap i skolan, och syftar 

på framtida utbildning och nyttan i vårt vardagliga liv. Enligt författaren är detta det argument 

som vi har lättast att ta till oss och förstå (Sjöberg, 2000). 

 

Sjöberg skriver att det var i Lgr 69, som man införde begreppet naturorienterade ämnen. Då 

utfördes undervisningen enbart efter läroböckerna och dessa hade kvar ämnesuppdelningen 

för fysik, kemi och biologi. Han menar att det har skett stora reformer i läromedelskategorin 

och att innehållet nu handlar mer om samhälls och vardagsfrågor, främst miljöaspekterna. 

Sjöberg fortsätter med att påpeka naturvetenskapens låga status i grundskolans lägre klasser, 

med undantag för biologin. Han ger förklaringar som att lärare är för dåligt utbildade inom 

naturvetenskap och ger en eloge till den nya lärarutbildningen som även erbjuder inriktning 

mot naturvetenskap för studerande mot lägre åldrar. Även om han också belyser problemen 

med att få lärarstudenter att välja denna inriktning och att överhuvudtaget intressera sig för 

läraryrket som kantas av dålig lön, låg status och labila karriärmöjligheter (Sjöberg 2000). 

 

Läraren som redskap att förmedla naturvetenskap 
Ann Zetterqvist (2003), som är lärarutbildare vid Göteborgs Universitet, intresserar sig för 

vilken kompetens som finns inom lärarkåren för att undervisa i naturvetenskap och främst då 

kring området evolutionslära. Hon poängterar vikten av lärarens kompetens och skriver att vi 

kanske tar det för självklart att kompetensen finns inom varje ämnesområde hos varje lärare. 

Zetterqvist skriver att det inte är tydligt hur kompetensen för varje enskilt ämnesområde bör 
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se ut, och att uppfattningen om vad kompetens innebär är väldigt individuell. I sin avhandling 

anger hon att faktorer som lärarens erfarenhet, ämnesutbildning och fortbildning som en del 

av den kompetens som generellt behövs för varje ämnesområde. Författaren skriver att lärare 

också behöver kännedom om elevers allmänna ämneskunskaper för att kunna göra 

naturvetenskapen tillgänglig för nybörjare. Hon menar att man som lärare måste vara 

medveten om vad som är svårt respektive lätt för olika åldersgrupper inom olika 

ämnesområden. 

 

Zetterqvist (2003) skriver om den bristande kunskap som generellt råder i samhället inom 

naturvetenskap. Hon hävdar att detta kommer att bli en fråga som kan påverka vår demokrati. 

Som naturvetenskapligt intresserad menar hon att vi måste kunna tackla de problem som vi 

själva varit med att skapa, och syftar då bland annat på frågor som rör genmodifiering, 

artutrotning och energiförsörjning. Hon skriver också att lärare behöver en 

undervisningsstrategi för att i framtiden kunna utbilda människor som bidrar till en bättre 

livskvalité. Hon har, liksom Sjöberg, gjort en jämförelse på hur naturvetenskapen betonas i 

Lgr 80 och Lpo 94 och funnit att ordet begreppsförståelse betonas tydligare i Lpo 94 och även 

inom den aktuella kursplanen för de naturorienterande ämnena.  

 

Zetterqvist (2003) hänvisar till flera undersökningar i sin avhandling som visar att lärares 

planering inom NO främst grundar sig på praktiska problem, till exempel så fokuserar lärarna 

för mycket på att hinna färdigt med ett visst antal kapitel i läroboken istället för att reflektera 

över själva innehållet. Zetterqvist tycker att man som lärare måste planera sin undervisning 

utifrån vad eleverna redan kan och efter deras ”vardagsföreställningar”. Hon hänvisar bland 

annat till Margareta Ekborgs studie som visar att lärarstudenter har svårt att planera sin 

undervisning efter elevernas grundföreställningar och att de fokuserar för mycket på 

ämnesinnehållet. Ekborg menar också att lärarstudenter har vaga kunskaper inom 

naturvetenskap och att de grundar sig på ”vardagsföreställningar”. Zetterqvist tror att det 

beror på att man i skolan fortfarande mäter den detaljerade kunskapen, istället för att ta reda 

på vad barnen förstår av sammanhangen av ämnesområdena. 

 

8  



”De ska förstå sin omvärld.” 

Den naturvetenskapliga undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande 
Det sociokulturella perspektivet på lärande förespråkar att vi lär oss genom att se 

sammanhangen och inte enbart lär oss en massa begrepp. Roger Säljö (2000) jämför med 

barnets prägling av sin omgivning genom kommunikation. Omgivningen beskrivs dessutom 

som en resurs och ett krav för inlärning och författaren menar att inlärning inte enbart handlar 

om teknik och metod. Säljö poängterar det viktiga samtalet och att samtalet ska utspela sig 

mellan vuxen och barn samt från barn till lyhörd vuxen. 

 

Anders Magnusson (1998) tar upp lärarens interaktion med eleverna och hur denna kontakt 

påverkas av uppgifter, klasstorlek och gruppsammansättning. Han beskriver dessa faktorer 

som avgörande för hur lärare anpassar sin undervisning för att nå mål och individualitet. Den 

didaktiska delen av undervisning, menar Magnusson, innehåller avväganden om urval av 

faktamässigt innehåll, organisering av grupp och material och att det sista planerandet går till 

att ta fram en strategi att förmedla kunskapen. Magnusson beskriver lärarens kunskap som 

personlig och komplex. 

 

Lärarutbildningens och lärarstudenters ansvar för den framtida 
naturvetenskapliga undervisningen. 
1996 hölls ett forskarforum angående undervisning inom naturvetenskap i Kristianstad. Där 

träffades forskare och lärare från de nordiska länderna för att diskutera forskning och 

utvecklingsarbete inom de naturvetenskapliga ämnena i skolan. I rapporten från forumet kan 

man bland annat läsa om hur situationen ser ut för lärarstudenter inom naturvetenskap. Leif 

Östmans (1996) artikelserie behandlar den didaktiska professionen och lärarsocialisationen. 

Han menar att lärarstudenter bär med sig egna minnen av naturvetenskaplig undervisning från 

sin skoltid och att deras erfarenhet präglas av den aktuella läroplan som fanns då. I huvudsak 

gäller nu detta de studenter som gick grundskolan under Lgr 80. 

  

Judith Mullholland och John Wallace (2003) intresserar sig för nuvarande och framtida 

lärares kunskaper inom naturvetenskap. Författarna arbetar som lärarutbildare i Australien och 

har erfarenheter av att etablerade lärares kunskaper inom naturvetenskap är vaga. Detta gjorde 

att de intresserade sig över hur situationen såg ut på lärarutbildningen i Australien. De anser 
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att såväl professionella lärare som lärarstudenter behöver förbättra sina kunskaper inom 

naturvetenskap. Deras undersökning visar att många lärarstudenter är ängsliga över att 

undervisa naturvetenskap för barn och att de känner att de har för dålig grund att stå på. 

Författarna menar att det inte ska vara så efter en modern utbildning och att det är 

universitetens ansvar att ge studenterna ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. 

Mullholland och Wallace skriver vidare att den generella inställningen mot naturvetenskap i 

skolan måste förbättras och att lärare måste få en positiv bild av ämnesområdet. De anser att 

det är ett problem att det finns så lite naturvetenskap i skolan och anger också detta som en 

faktor till den negativa attityden. Eftersom det finns så lite naturvetenskap på schemat så är 

det svårt att motivera pedagoger om dess existens. 

 

Mullholland och Wallace skriver också att det har gjorts försök att låta lärarutbildare assistera 

lärarstudenter, under deras praktik, vid förberedelserna för lektioner i naturvetenskap. 

Erfarenheterna av detta blev att lärarstudenter då erkände att de tycker att det är svårare att 

förbereda lektioner inom naturvetenskap än inom andra ämnesområden. Författarna ställde sig 

då frågan vad etablerade lärare tycker och kände oro över de snart examinerade 

lärarstudenterna. De valde att delta under några undervisningstillfällen på ett par utvalda 

skolor för att själva bedöma hur situationen såg ut. Författarna utförde även intervjuer med 

deltagande, professionella lärare. Observationerna utfördes på tre australienska grundskolor 

och författarna menar att naturvetenskap var lågt prioriterat på alla tre. De intervjuade lärarna 

anger att detta beror på tidsbrist, rumslig begränsning, barngruppernas storlek samt att andra 

ämnen tar för mycket tid. Med den ”rumsliga begränsningen” menar författarna att 

pedagogerna helt enkelt har svårt att möblera klassrummet för att det ska passa 

naturvetenskaplig undervisning. 

När författarna studerade vad som undervisades på de naturvetenskapliga lektionerna 

upptäckte de att innehållet var ganska magert och att pedagogernas kunskaper inte räckte till 

för att möta elevernas spontana tankar. Författarna tar bland annat upp ett exempel där en 

lärare diskuterade fotosyntes med sin årskurs sex och accepterade att elevernas generella 

uppfattning var att växterna åt vatten för att tillgodogöra sig energi. Författarnas erfarenhet av 

sin studie är att blivande lärare behöver utbildas med en bättre grundförståelse och inte enbart 

studera fördjupningar inom naturvetenskap (Mullholland & Wallace, 2003). 
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En liknande artikel har skrivits av Haim Eshach (2003) som är verksam på Department of 

Science and Technology Education i Israel. Han skriver om ett projekt, teachers´ efficacy 

belief toward science teaching, TEBTST, som går ut på att uppmana lärare att använda 

vardagen i den naturvetenskapliga undervisningen. Hans artikel redogör för vikten av att barn 

måste intressera sig för naturvetenskap i tidig ålder. Han menar att barnens intresse ska 

grundas redan på förskolan för att de ska kunna få en djupare förståelse längre fram i skolan. 

Eshachs poäng är att det är pedagogernas ansvar att ta tillvara på barnens nyfikenhet i tidig 

ålder.  Han skriver att lärarnas attityder mot de naturvetenskapliga ämnena är oroande och att 

de flesta lärare verkar undervisa inom dessa ämnesområden enbart för att det är obligatoriskt. 

Eshach beskriver skolan för de tidiga åldrarna är den svaga länken och att det finns för lite tid 

för de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Zetterqvist (2003) skriver att Lärarutbildningskommittén i Sverige, LUK:s, mål med 

lärarutbildningen stämmer bra överens med hennes bild av vad som är väsentligt inom en 

modern lärarutbildning: ”Dessutom framhålls att ämneskunskaper inte bara handlar om 

ämnesområdens begrepp och teorier. Även ämnesområdets karaktär och uppbyggnad påtalas 

som viktigt.” (Zetterqvist, 2003, s.174) 

 

Fortsättningsvis skriver författaren att LUK påpekar vikten av att den lärarstuderande har 

kunskaper om elevens förutsättningar att lära inom vissa ämnesområden och att studenten 

själv ska ta reda på hur dessa funderingar ser ut (Zetterqvist, 2003). 

 

Helldén (1999) skriver att det är den framtida pedagogens jobb att tänka igenom vilka 

utmaningar barnen behöver. Dessa utmaningar behövs för att grunda deras naturvetenskapliga 

tänkande för kommande år, menar han, och fortsätter med att poängtera att det är en uppgift 

för alla pedagoger som arbetar med de yngre barnen i skolan. Helldén kritiserar lärares brist 

på framtidstänkande och syftar på att den pedagogiska verksamhet som bedrivs måste ha ett 

bärande syfte av förståelse, för att den grund som de lägger ska bli god. 
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Teori och metod 
Under detta avsnitt redogör jag för vilken undersökande metod jag använt mig av för att få 

underlag för min studie. Under första rubriken redogör jag för planeringsarbetet. De följande 

avsnitten behandlar urval av informanter och etiska avvägningar som jag gjort.  Jag har valt 

att väva in teorin som har varit till hjälp under förberedelserna av intervjuarbetet. Steinar 

Kvale (1997), har fungerat som ett litterärt bollplank och de meningsskiljaktigheter, i fråga 

om tillvägagångssätt, vi har haft har varit nyttiga att tänka på.  

 

Planeringsarbete 
För att få veta hur pedagoger tänker kring de naturvetenskapliga ämnena och hur de 

strukturerar sin planering använde jag mig av kvalitativa intervjuer. De kan också kallas 

halvstrukturerade intervjuer eftersom jag hade några enstaka frågor att utgå ifrån, (bilaga 1), 

men ändå kunde leda intervjun i form av ett samtal. Enligt Bo Johansson och Per Olov 

Svedner (2001) är intervjuer en bra huvudmetod för undersökande studier i anknytning till 

uppsatsskrivning. De menar att intervjumetoden kan ge mig kunskaper och erfarenheter som 

jag har nytta av i mitt läraryrke. Författarna skriver att intervjuer är en bra metod om man är 

intresserad av lärares uppfattningar och åsikter om olika ämnen. Det ger även mig som 

intervjuare utrymme att ställa följdfrågor och ger informanterna tillfälle att fråga mig om 

oklarheter. Författarna påpekar också att man som intervjuare ska se upp, så att intervjun inte 

blir en muntlig enkät utan att det är viktigt att vara lyhörd för vad informanterna har att säga 

och inte vara bunden till frågorna. 

 

Jag valde att göra intervjufrågorna lite mer nyanserade och specifika än de frågeställningar jag 

arbetar från och redovisade i mitt syfteavsnitt. Enligt Kvale är det lättare att bli intervjuad då 

det ställs små, korta frågor och svårare för informanten att svara om frågorna kräver långa 

utlägg och redovisningar. Jag ansåg att de frågeställningarna som hänvisar till studiens syfte 

är alltför språkmässigt konstlade för att användas vid en muntlig intervju. Om situationen ska 

kännas naturlig för den intervjuade måste man använda sig av ett språk som den berörda 

personen känner sig hemma med (Kvale 1997). 
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Jag valde både antalet informanter och individerna med hänsyn till att jag ansåg att det inte 

skulle påverka resultatet om jag tog kontakt med pedagoger som jag redan var bekant med. 

Det kändes tryggare att använda lärare och fritidspedagoger som jag mött under utbildningen 

och som jag visste är öppna för att diskutera. Enligt Kvale (1997) är det inte alltid säkert att 

tänka så eftersom informanterna kan vara svåra att styra och att intervjun kanske istället tar 

upp ämnen som är irrelevanta för min studie. 

  

Pilotintervju 
Jag genomförde en pilotintervju innan jag mötte mina ”rätta” informanter. Den berörda 

personen är en relativt nyutexaminerad fritidspedagog. Intervjun genomfördes via telefon 

eftersom jag bedömde att avståndet var för stort för att åka. Jag ville också prova att intervjua 

genom telefonkontakt eftersom en av mina riktiga intervjuer skulle genomföras på det sättet 

och jag aldrig hade provat det förut. Jag upptäckte att det var enklare låta informanterna själva 

läsa de citat ur kursplanen som jag kopierat. Min testpilot tyckte att det krävdes för stor 

koncentration för att förstå den byråkratiska texten. Jag fick också ändra på en fråga som var 

formulerad på ett sätt som jag upptäckte var för ledande mot styrdokumenten. 

 

Urval 
Mina informanter består av sex stycken pedagoger för grundskolans tidigare åldrar, år 1-6. De 

kommer från olika kommuner, olika stora städer och de har alla olika bakgrund. Jag valde att 

intervjua både lärare, förskollärare och fritidspedagoger eftersom, förhoppningsvis, det är 

professioner som jag kommer att arbeta tillsammans med i mina kommande arbetslag. Det 

hade känts tunt att endast fråga lärare, då lärare inte längre arbetar ensamma i samma 

utsträckning som de har gjort tidigare. För att underlätta för mig själv som ensam intervjuare 

spelade jag in de intervjuer jag kunde på minidisc och gjorde anteckningar under tiden. 

 

Den första intervjun utfördes med en fritidspedagog på en mindre, kommunal skola där de har 

barn från år 1 till år 6. Den andra intervjun utfördes med en lärare och en förskollärare som är 

verksamma på samma enhet. Jag utförde intervjun med båda samtidigt eftersom pedagogerna 

hade svårt att avsätta tid på skilda håll. Enligt Kvale (1997) kan det innebära en risk att 

13  



”De ska förstå sin omvärld.” 

intervjua flera personer samtidigt, då informanterna kanske inte vågar framföra sina 

personliga åsikter om de inte överensstämmer med de övriga personernas. 

 

Den tredje intervjusituationen utfördes med en kvinna som undervisar på en liten 

småortsskola och närmar sig sin pension. Under sin yrkesverksamma tid som lärare har hon 

arbetat under Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Ytterligare en intervju med en lärare utfördes via 

telefon av den anledningen att jag tyckte att pedagogen bor för långt bort för att mötas 

personligen. Jag valde att ändå ha med henne för att hon har ett genuint naturintresse och är 

relativt nyutexaminerad. Hennes intervju kunde jag inte spela in utan fick endast föra 

anteckningar. Min sista intervju utfördes med fritidspedagog som arbetar på samma enhet som 

de pedagoger jag intervjuade i par. Mina informanter valdes efter antalet yrkesverksamma år 

eftersom de har upplevt olika teorier om lärande och har olika synsätt på reformer som skett i 

skolan. De har också olika utbildningar och det vore intressant att se om det påverkar 

resultatet.  

 

Den litteratur som jag har läst har antingen behandlat enskilda intervjuer eller enbart 

gruppintervjuer. De ger mig inget stöd för att blanda de olika intervjuformerna. Då menar jag 

situationerna att intervjua två personer samtidigt, intervjua via telefon och att utföra 

traditionella intervjuer med en person i taget. Jag utförde ändå intervjuerna på det här sättet 

för att det blev enklast för de två berörda pedagogerna att avsätta en gemensam tid istället för 

att jag skulle ta en person varje vecka. Det blev enklare för mig att göra intervjun via telefon 

istället för att betala dyra pengar och avsätta dyrbar tid att resa. Jag tror inte att det påverkar 

resultatet och jag har fått intressanta och utförliga svar från alla mina informanter. 

 

Etiska avväganden 
De informanter som jag träffade personligen spelade jag in på minidisc för att sedan 

transkribera. Informanterna gav sitt medgivande att jag får citera dem i min text och jag 

lovade att ingen annan än jag skulle lyssna på discen och att den sedan skulle raderas. 

Informanterna är lovade full anonymitet och avpersonifieras i mitt transkriberade material för 

att det inte ska kunna vara möjligt att ta reda på vilka de är. I det etiska avsnittet påpekar 

Kvale (1997) att det är viktigt att ta hänsyn till konfidentialitet och att skydda sina 

informanters integritet. 
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Eftersom mitt intresse ligger i att jämföra vad pedagogerna personligen anser är viktigt att 

barnen lär sig inom naturvetenskap för att sedan jämföra med de syften som står i kursplanen, 

valde jag att inte meddela informanterna om studiens syfte i förväg eftersom svaren då kanske 

endast hade citerats ur kurs och läroplanerna. Jag ville inte att de skulle känna sig tvingade att 

svara ”rätt”. Johansson och Svedner (2001) ger mig inget stöd för den här teorin utan påpekar 

vikten av att informanten är väl medveten om studiens syfte innan intervjun genomförs, och 

jag övervägde till en början att istället informera de berörda pedagogerna om studiens syfte 

innan intervjun. Kvale (1997) menar istället att intervjuaren med rätt kan undvika att meddela 

sina informanter syftet med intervjun i förväg om det finns misstankar om att svaren kan bli 

annorlunda. Därför beslutade jag att berätta hur jag skulle använda svaren jag fått då intervjun 

var avslutad. Om informanterna då hade känt sig lurade hade de fått välja om jag skulle få 

använda mig av deras material eller inte, men alla valde att delta. 

 

Validitet och reliabilitet  
Enligt Carlström och Hagman (1995) innebär validiteten i en kvalitativ intervju att man 

verkligen undersöker det som man vill undersöka. De poängterar att undersökningsmaterialet 

har en viktig funktion för att resultatet ska bli bra i undersökningen. Mitt intervjuunderlag var 

utformat efter min problemformulering och jag anser att svaren är fullgoda. Reliabiliteten, 

tillförlitligheten, ger läsaren svart på vitt att svaren jag fått i mina intervjuer inte är en 

konstruktion av mig som intervjuare utan att det är resultat som bygger på intervjupersonernas 

uttalanden. Trots att jag använde mig av både anteckningar och minidisc är det svårt att 

försäkra att det saknas misstolkningar från min sida. Jag kan endast garantera min neutralitet i 

tolkningarna av svaren. Jag kan också ha fått mer spridda svar om jag intervjuat ett större 

antal personer. Många av pedagogerna har dock varit samstämmiga i sina svar därför anser 

jag att det är en ganska god reliabilitet i min undersökning. 
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Resultat 
Resultatet av mina intervjuer presenteras huvudsakligen utifrån de frågeställningar som 

avslutar mitt syfteavsnitt: 

Vilka syften har pedagogerna med sin naturvetenskapliga undervisning? 

Motsvarar pedagogernas syften de mål som står i kursplanen? 

Hur upplever pedagogerna det är att undervisa naturvetenskap? 

Måste man som pedagog planera och arbeta på något särskilt sätt med just naturvetenskap? 

 

Huruvida pedagogernas syfte stämmer överens med målen som står i kursplanen för de 

naturorienterande ämnena väljer jag att behandla i resultatdiskussionen. Det är inte en fråga 

som pedagogerna tog ställning till utan som jag tolkar själv. Jag redovisar inte svaren jag fått 

på varje intervjufråga eftersom en del av dem inte är till direkt nytta för min uppsats och 

skulle kännas meningslösa för läsaren att ta del av. En del frågor har dock visat sig ge uppslag 

till funderingar och därför får de vara med. De svar som jag har fått av pedagogerna har jag 

efter egen bedömning placerat där de passar in med hjälp av intervjufrågorna. 

 

Presentation av pedagogerna 
De intervjuade pedagogerna introduceras nedan där jag presenterar deras akademiska 

bakgrund. Eftersom de bara är sex kvinnor så tilldelar jag dem fingerade namn för att det ska 

vara lättare att se vem som säger vad i de olika frågeställningarna. Fritidspedagogerna har 

namn som börjar på P, förskolläraren börjar på F och lärarnas namn börjar på L.  

 

Under min första intervju träffade jag Paula som arbetar som fritidspedagog. Hon tog sin 

examen för fem år sedan och inriktade sig mot drama och idrott under sin utbildning. Vid 

högskolan läste Paula en baskurs i naturvetenskap på 10 poäng. Hon räknar också 

naturkunskapen under gymnasieåren som en del av sin naturvetenskapliga bakgrund.  

 

Loretta har fyra år kvar till sin pensionering och har då arbetat som lärare under hela sin 

yrkesverksamma period. Förutom lärarutbildning, där det inte gavs någon speciell utbildning 

inom naturvetenskap, stöder hon sig på sin gymnasieutbildning. Hon gick ut den biologiska 

linjen 1964. 
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Frida har förskollärarutbildning, och som hon kallar det, ”vanlig” gymnasieutbildning. Hon 

har arbetat som förskollärare i ungefär tio år. 

 

Lisa har också läst på gymnasiet, men menar att den inte innehöll någon speciell 

naturvetenskaplig undervisning som hon har haft nytta av. Under sin lärarutbildning, som hon 

avslutade för ungefär tio år sedan, var det obligatoriskt med tre, småkurser inom biologi, fysik 

och kemi. Hon berättar att det var rena ämneskunskaper och att de saknade didaktiskt 

innehåll.  

 

Petronella är i grunden fritidspedagog och har nyligen fortbildat sig med en teknikkurs på fem 

poäng. Hon har arbetat som barnskötare tidigare för att sedan vidareutbildade sig till 

fritidspedagog. Den senare professionen har hon haft i snart 12 år. Frida, Lisa och Petronella 

arbetar på samma enhet 

 

Lovisa avslutade sin lärarutbildning för tre år sedan och är nu NO-lärare för år 4-9. Hon är 

den läraren i studien som har en ”modernare” naturvetenskaplig lärarutbildning som grund. 

Hennes utbildning innefattar 40 poäng biologi, 20 poäng kemi, 20 poäng fysik och 20 poäng 

teknik. Innan hon påbörjade sin lärarutbildning avslutade hon ett naturvetenskapligt basår på 

komvux.  

 

Vilka syften har pedagogerna med sin naturvetenskapliga undervisning? 
Den fråga som ställdes till pedagogerna under intervjuerna var: Vad tycker du att barnen ska 

lära sig inom naturvetenskap? 

 

Fem av sex pedagoger svarade relativt lika angående syftena med den naturvetenskapliga 

undervisningen. Paula ansåg att barnen ska lära sig, det hon med egna ord benämner, 

”grundläggande”. Hon menar att det är viktigt att barnen ser det som finns i verkligheten, till 

exempel skogen. Paula vill att barnen ska veta hur man beter sig ute i skog och mark. Hon 

tycker att det är vikigt att ta tillvara på naturen och använda den som en resurs i lärandet. 

Loretta menar att ”de ska förstå sin omvärld”. Omvärlden innebär, för Loretta, den miljö som 

finns i deras närhet. Hon vill att de ska förstå årstidsväxlingar och kunna iaktta förändringar i 
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dygnsrytmen. Utöver detta vill Loretta att barnen har en viss namnkännedom på olika arter för 

att få en slags helhetsbild av naturen. Det kan räcka med att kunna namnet på tre träd och 

känna igen ett fåtal blommor, menar hon, och poängterar att artkunskap kan vara en faktor 

som bidrar till att barnen tycker att det är spännande att vistas i skog och mark. Fridas anser 

också att det är viktigt med en viss namnkunskap av det som finns omkring oss. Hon tycker 

att det är viktigt att barnen har kännedom om den utomhusmiljö som finns närmast dem. 

 

Lisas mål med den naturvetenskapliga undervisningen är att barnen ska upptäcka ”naturen 

omkring sig” och att de får upp ögonen för ”verkligheten”. Lovisa använder ordet ”närhet” 

och ”vardag” som nyckelord och menar att det är där barnens intresse finns. Hon anser att det 

är när man har fångat barnens intresse som man kan bygga vidare med kunskaper. Som lärare 

måste man utgå från var deras intresse är här och nu, menar hon. Det kan till exempel handla 

om att förklara hur en kamera fungerar. ”Det är inte viktigt att de lär sig tjugo småfåglar 

utantill”, säger hon, utan menar att barnen måste få redskap för att förklara sin vardag, till 

exempel förstå hur ett reningsverk fungerar och se vart vattnet i kranen tar vägen. Enligt 

Lovisa är det den nutida tekniken som är viktig och som fångar barnens intresse. Petronellas 

svar poängterade också att det var viktigt att få barnen att tänka själva och lära sig efter sin 

egen nyfikenhet.  

 

Hur ofta arbetar ni med naturorienterade ämnen i skolan? 
Den här frågan togs upp under intervjuerna för att jag skulle få en bild av hur mycket tid som 

finns för den naturvetenskapliga undervisningen på de berörda pedagogernas enheter. 

 
På de olika skolorna jag besökt har det inte varierat så mycket bland antalet timmar 

naturorienterad undervisning som ges till barnen. De pedagoger som har mest NO på schemat 

är Loretta och Lovisa som har minst ett pass om 60 minuter per vecka. Paula berättar att de 

brukar arbeta mer temainriktat med natur och då kan det ibland bli två hela dagar med NO för 

att sedan göra ett uppehåll på några veckor. De elever som får minst NO är där Lisa, 

Petronella och Frida arbetar och där sker naturundervisning vid två tillfällen var tredje vecka. 

Detta beror till stor del på att de arbetar åldersintegrerat och att då får varje årskull NO var 

tredje vecka, det vill säga att varje enskilt barn får NO-undervisning var tredje vecka. NO-

tillfällena används lite olika men alla mina intervjuade pedagoger försöker att utnyttja dessa 
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tillfällen för att ta med barnen utomhus eller gå ut i skogen. Lisa uttrycker att: ”det kan spela 

större roll att man går än hur ofta man går”.  

 

Kan du ge exempel på vad ni brukar göra vid de tillfällena? 
Den här frågan behandlades också under intervjuerna och gav mig en inblick i hur de 

naturvetenskapliga tillfällena kan se ut på de olika enheterna. Avslutningsvis kan man också 

läsa från vilken naturvetenskaplig disciplin de flesta lärarna hämtar sin undervisning. 

 
Paula och Loretta har inte så långt att gå till skogen och tar gärna med barnen dit och tittar på 

knoppar och kottar. Loretta brukar ta tillvara på våren och ta med barnen för att titta på 

grodyngel och grodor. Med en del årskullar har hon även lyckats föda upp grodor i 

klassrummet, men det blir inte av varje år. Många av Lorettas skolbarn bor på landsbygden 

och är vana vid småkryp och smådjur, men hon menar att det inte är en garanti för att de 

känner sig mer hemma i naturen än vad stadsbarn gör. Frida och Lisa anser att de har lite långt 

att gå till skogen, men berättar att de brukar titta efter smådjur och växter när de har tillfälle. 

Frida berättar att de brukar leka samarbetslekar i naturen och tar då hjälp av naturens material, 

till exempel att bygga en koja. Lisa menar att man kanske inte behöver ha så mycket 

aktiviteter för sig utan bara låta barnen leka själva. Hon anser att man kan se det sociala 

samspelet mellan barnen när man tar dem utanför klassrummets väggar. Frida stämmer in och 

säger att ”man ser så mycket socialt när man går ut”. Petronella berättar att de för ”naturbok” 

på enheten. Där får barnen skriva, rita och måla vad som händer vid olika lektionstillfällen. 

Den boken följer dem under de tre första åren i grundskolan. 

 

På Paulas skola har man tillgång till NTA-lådor. Paula förklarar att NTA betyder 

”Naturvetenskap och teknik för alla” och är ett projekt som Kungliga Vetenskapsakademin 

och Ingenjörsakademin har startat. Skolorna får köpa ett antal stora, blå, plastlådor som är 

fyllda med material för naturvetenskaplig undervisning och experiment. De har nyligen haft 

ett fjärilstema som varit mycket uppskattat bland barnen. Barnen får också forska om olika 

djur, till exempel myror, och sedan går de ut och tittar på småkrypen i naturen. De brukar 

gräva i marken för att se vad som går att hitta där. Paula anser att det är positivt att arbeta 

enligt NTA-lådorna, men upplever att lektionerna kan kännas alltför tillrättalagda och ger 
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dåligt med utrymme för eget uppfinnande i undervisningen. Hon menar att det säkert är ett bra 

lektionsunderlag om man känner sig helt främmande för naturvetenskaplig undervisning. 

 

Lovisa har lite äldre barn än de övriga pedagogerna och berättar att det är svårt att hitta på 

övningar med just de åldrarna i år 4-6. Hon menar att på de flesta skolor så använder sig 

pedagogerna av Tom Tits experiment för de lägre åldrarna och då har barnen redan utfört de 

mest basala och grundläggande experimenten när de kommer upp på mellanstadiet. Nyligen 

hade hon fått kritik av barnen för att hon skötte klassrummets växter för dåligt och tog då 

tillfället att experimentera med fotosyntes. Barnens uppgift blev att ta reda på vart vattnet tar 

vägen när man vattnar en blomma. En del växter placerades under en plastpåse och en del fick 

stå utan plastpåse. Dessa skulle sedan observeras av barnen under en tid för att de själva 

skulle komma till insikt över vad som händer. Lovisa menar att man inte behöver använda så 

komplicerade metoder och material i sin undervisning. Det är viktigare att barnen känner igen 

materialen man använder, menar hon och poängterar att skolorna oftast inte har råd att köpa 

dyra grejer heller. 

 

Fem av sex pedagoger medger att den mesta delen av deras naturvetenskapliga undervisning 

hämtas inom biologi. Loretta säger att det faller sin naturligast att arbeta mer med biologi för 

henne eftersom hennes kunskaper är starkast där. Hon anser att det är lättare att konkretisera 

biologiavsnittet för eleverna eftersom det ”går att ta på”. För barn i de yngre åldrarna 

innefattar biologi avsnitten miljö, natur och människokroppen, enligt Loretta. Både Lisa, 

Frida och Petronella anser också att de mest använder sig av biologi inom NO-undervisningen 

och Frida menar att det beror på ”att det är nära till naturen”. Petronella tycker att det är målen 

i biologi som är mest konkret utformat i styrdokumentens mål. Hon säger att där kan man till 

exempel läsa att barnen ska ha viss artkännedom. 

 

Lovisa följde inte de andra pedagogernas svar utan menar att hon mest arbetar inom teknik 

och fysik. Det beror på att barnens intresse kommer därifrån, säger hon. Hon anser att barn i 

tolvårsåldern inte är intresserade av att titta på blommor och växter. ”När det handlar om 

biologi är de mest intresserade av människokroppen, sex och sånt”, säger hon. 
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Måste man som pedagog planera och arbeta på något särskilt sätt med just 
naturvetenskap?  
Här presenteras det planeringsarbete som pedagogerna anser att de behöver göra inom NO-

undervisning och vilka faktorer de bedömer att de måste ta hänsyn till. 

 

Generellt tyckte ingen av de sex tillfrågade pedagogerna att de måste planera på något 

speciellt sätt med just de naturvetenskapliga ämnena. Alla pedagogerna upplever att det tar 

lite mer tid att planera för den naturvetenskapliga undervisningen eftersom det är mycket 

material som man måste söka upp. Lovisa upplever att det finns begränsat med läsmaterial 

inom NO och att det inte finns i så stora uppsättningar, som till exempel läseböcker i svenska.  

Hon tycker att det är hon själv som får stå för det teoretiska materialet ibland och känner att 

det kan bli lite lösryckt. Det är svårt att veta hur djupt man ska gå för att inte tappa barnen och 

Lovisa anser att det är lätt att prata över huvudet på dem. Den teoretiska delen måste ju också 

bli begriplig för att barnen ska lyckas med det praktiska, menar hon 

 

Paula anser att det är bland de svåraste ämnesområdena att planera tidsmässigt. Hon tycker att 

det är svårt att bedöma hur lång tid olika moment tar i olika barngrupper. 

 

Loretta upplever att det krävs lite längre framförhållning och syftar då på material som måste 

lånas eller beställas från närliggande skolor.  

 

Frida kan ibland uppleva att planeringen känns bortkastad. Då avser hon de tillfällena då de 

har bestämt att de ska gå ut och det är dåligt väder, eller om barnen inte har väderriktiga 

kläder med sig, till exempel stövlar och regnkläder. Lisa anger också kläder som en faktor 

som är svår att planera för, eftersom barnen glömmer gummistövlar och regnjackor. Föräldrar 

kan också tro att uteaktiviteten blir inställd eftersom det är dåligt väder. 

 

Hur upplever pedagogerna det är att undervisa naturvetenskap? 
Under den här rubriken presenterar jag hur pedagogerna upplever det är att undervisa 

naturvetenskap för mindre barn och eventuella hinder som pedagogerna upplever att de möter 

i naturorienterad undervisning. Jag redovisar även de tillfrågades spontana reaktioner som har 
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kommit fram då de fått uttala sig fritt om vad som helst som gäller naturorienterad 

undervisning. 

 

Alla sex pedagogerna anger tidsaspekten som ett hinder för hinna med naturvetenskaplig 

undervisning. Frida och Lisa är överens om att den avsatta tiden till NO-ämnena är för kort 

för att hinna med allt som är planerat, samtidigt som det är svårt att bedöma hur lång tid olika 

moment tar. De har långt att gå till skogen och upplever då att 60 minuter inte räcker utan de 

måste avsätta en hel förmiddag. Då kan det kännas som om att de berövar tid från något annat 

ämne som också är viktigt, tycker Lisa. Just de här pedagogerna bedömer också att det inte 

enbart går att genomföra NO-undervisning inomhus. Lisa, Frida och Petronella, som ju 

arbetar på samma enhet, anger också andra ämnen som ett specifikt hinder och anser att det 

finns skolämnen som känns viktigare. Frida och Lisa har också fått intrycket att barnens 

föräldrar är mer intresserade av vad som presteras inom svenska och matematik än att ta del 

av vad de gör ute i skogen. 

 

Paula anser att de har för stora barngrupper för att det ska fungera bra att vara ute i skogen 

under NO-timmarna. Samtidigt blir det då en resursfråga som rör extra personal och det finns 

inte alltid fritidspedagoger eller extralärare till hands, menar hon. Enligt de flesta skolors 

praxis och personligt sunt förnuft så får man inte gå ut med en barngrupp ensam i skogen. 

Loretta tycker att det borde finnas en allmän ”skolmobil” som går att låna när man ska gå ut i 

skogen, eftersom det lätt inträffar incidenter med fartfyllda barn. Hon har själv aldrig tillgång 

till fritidspedagoger eftersom de arbetar före och efter skoltid, men har löst det genom att 

samarbeta med förskoleklassen och följa med när de går ut. Detta innebär att pedagogerna får 

en dubbelt så stor barngrupp med sig ut i skogen. Loretta ser sig själv som en resurs i 

undervisningen och påpekar att hon på ett annat sätt kan förklara för barnen om de 

miljöproblem vi har eftersom hon var med på den tiden då vi startade det som nu ställer till 

besvär. 

 

Lovisa anger att bristen på de materiella resurserna är ett hinder för att kunna bedriva 

undervisning inom NO. Som under tidigare rubrik, uppger hon att det finns för dåligt 

läsmaterial inom NO. Hon menar att det inte finns textmaterial som är på barnens nivå. Hon 

upplever att detta är ett problem för mellanstadiebarn. Det blir snabbt ett alldeles för invecklat 
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språk med faktaspäckade texter eller så är texterna alltför banala. Samma lärare berättar att 

den ekonomiska budget som finns för NO är ganska liten på hennes skola. Det finns inte 

pengar för att köpa material till enklare experiment med vardagsföremål, t.ex. livsmedel som 

måste inhandlas. Samtidigt är det så kallade NO-rummet ganska föråldrat och hon menar att 

det inte är så vanligt att man använder uppstoppade fåglar och inlagda koögon längre. Hon 

förklarar att det var svårt i början av hennes lärartjänst på den skolan innan hon hittade bland 

allt material. Mycket av hennes planeringstid gick åt till att söka praktiska redskap för sin 

undervisning. 

 

Tre av de sex tillfrågade pedagogerna är lite mer intresserade av NO-undervisning än de 

övriga. Petronella kan ibland känna att det finns negativa synpunkter på NO-ämnena från 

mindre intresserade kollegor. Det kan komma fram åsikter som ifrågasätter NO-ämnenas 

existens för de tidiga åren i grundskolan. Loretta berättar om kollegor som inte anser att det är 

så viktigt med NO och då de själva måste bedriva undervisning inom de ämnena så är det 

bökigt och jobbigt. Lisa och Frida uppger att de är medvetna om att det finns en negativ syn 

på NO och tror att det beror på den personliga kunskapen och intresset hos kollegorna. De 

erkänner att det oftast är den pedagog som är mest intresserad av NO som får ta den delen av 

undervisningen. Paula upplever att det ibland tas för givet att den naturvetenskapliga 

undervisningen hamnar hos fritidspedagogen eftersom det är ett så ”flummigt ämne”. Lovisa, 

som har en ganska färsk lärarexamen har fått höra kommentarer som: ”hur kan de utbilda en 

inom sånt”. Hon upplever att det finns synpunkter på de naturvetenskapliga ämnena och att de 

uppfattas som överflödiga av en del kollegor. 

 

Trots vissa motgångar inom den naturvetenskapliga undervisningen så berättar alla 

informanterna om hur roligt det är att ha naturvetenskap med de åldrar som de arbetar med 

och menar att det är ett tacksamt ämnesområde att undervisa i. 

 

Resultatdiskussion 
Jag funderar över svaren jag fått under intervjuerna och försöker även se hur man kan koppla 

pedagogernas syften med de naturvetenskapliga ämnena till kursplanen för de 

naturorienterande ämnena. 
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De pedagoger som jag intervjuade har som generellt mål att stimulera till nyfikenhet för 

naturen och ge barnen redskap att förklara sin omvärld. Enligt kursplanen för de 

naturorienterande ämnena är syftet bland annat att naturvetenskapen ska öppna nyfikenhet för 

naturen och att även göra den förståelig. Det står dessutom att den naturvetenskapliga 

undervisningen ska visa på naturvetenskapliga arbetssätt och det tror jag att pedagogerna får 

gratis, till viss del, när de vistas i naturen. En stor del av en naturvetares arbetssätt är ju att 

observera och det gör de flesta barn.  

 

Under strävansmålen i kursplanen kan man läsa att barnen ska se samband mellan hur 

människan och hennes livssituation påverkar naturen på olika sätt. Lorettas syfte med sin 

naturvetenskapliga undervisning passar in här eftersom hon arbetar med att förklara för 

barnen att det är vi människor som är orsak till att vi har miljöproblem är viktigt för det 

globala synsättet. Naturvetenskapen ska inte uppfattas som något som alltid har funnits, utan 

barnen måste vara medvetna om att det är vi människor som har skapat förutsättningar för att 

förstå den, enligt henne. Jag tror att fyra av de sex pedagoger jag har intervjuat har missat 

detta i sin undervisning. Detta tror jag efter tolkning av svaren jag fick då pedagogerna läst 

citaten som jag gav dem under intervjun. Jag frågade dem om de ansåg att barnen var 

medvetna om att det var människan som ”skapat” naturvetenskapen och de svar jag fick var 

tveksamma. ”Ja, det antar jag att de förstår” och ”Ja, det tror jag”, svarade Petronella och 

Frida 

 

Lovisa undervisar barn i år sex och eftersom jag endast har studerat de mål som ska ha 

uppnåtts i slutet av det femte skolåret kan det uppfattas som om hennes svar inte hör hemma 

här. Jag anser att hennes svar är relevanta för den här studien eftersom hon är utbildad lärare 

inom åren 4-9 och är medveten om de mål som ska uppnås innan slutet av det femte skolåret. 

Dessutom tycker inte jag att det femte och sjätte skolåret skiljer sig speciellt mycket från 

varandra. 

 

Det verkar inte som så många av mina tillfrågade pedagoger utför speciellt många experiment 

med barnen förrän de kommer till det fjärde skolåret. Lovisa ansåg att de barn som hon stött 

på ofta hade genomfört experiment enligt TomTit innan de kommer till år fyra, men av de 

pedagoger jag mött var det ingen som uppgav detta. Enligt kursplanen är experimenterandet 
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en central del inom den naturvetenskapliga undervisningen. Konkret står att elever ska i slutet 

av femte skolåret både ska klara av enkla experiment och utföra observationer, som barnen 

ska koppla till förutsägelser och resultat. 

 

Jag är nöjd med hur pedagogerna har svarat och vad de har haft för syfte med den 

naturvetenskapliga undervisningen och att svaren motsvarar de syften som står i kursplanen 

mycket väl. Dock anser jag att pedagogerna får med alldeles för lite av de mål som går att 

finna i kursplanen. Jag tycker att de naturvetenskapliga ämnena inte kommer till sin fulla rätt 

och att pedagogerna missar det historiska, etiska och kulturella perspektivet av 

naturvetenskapen som tas upp i styrdokumenten. Jag har också fått intrycket att det endast är 

Lovisa som har haft diskussioner angående naturvetenskap med sina elever och därigenom 

fått uppfattning om var deras intresse egentligen finns. Genom dialog får man ju som 

pedagog, enligt det sociokulturella perspektivet på lärande, inblick i hur resonemangen går 

inuti barnens huvud och vad de har för föreställningar om olika fenomen, till exempel var de 

tror att vattnet tar vägen när man vattnar en blomma. 

 

Det är intressant att Frida och Lisa upplever att föräldrarna inte tycker att det är så väsentligt 

att få reda på vad barnen gör på de naturvetenskapliga tillfällena. Jag frågar mig vad det beror 

på. Även det speglar naturvetenskapens status i skolan och kanske dess status i samhället 

också. Det ges inte mycket tid för naturvetenskaplig undervisning i skolorna och det är ju inte 

mycket som pedagogerna kan göra åt det. De upplever att det finns för lite tid samtidigt som 

jag får känslan av att en del av dem anser att det inte heller borde utökas. 
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Diskussion 
I diskussionen kommer jag att reflektera över de förväntningar som jag själv hade innan jag 

utförde intervjuerna och egna tankar som dykt upp angående naturvetenskaplig undervisning. 

Det kommer också att finnas nya tankar kring min studie, och nyfikenhet som har skapats 

under tiden, eftersom verkligheten kanske inte ser ut riktigt som jag hade tänkt mig men som 

jag nu fått ta del av. 

 

Pedagogernas syfte med naturvetenskaplig undervisning 
Alla sex av de tillfrågade pedagogerna svarade att de ansåg att barnen skulle lära sig de 

grundläggande sammanhangen inom naturvetenskapen. Med grundläggande kunskaper menar 

pedagogerna ”vardagskunskap” som är relevant för barnens omvärld, till exempel att förstå 

vad som sker då det blir natt. Endast två av dem tyckte att det var viktigt att kunna några 

specifika arter när man går i grundskolans tidigare år. Det kanske räcker med att kunna de 

vanligaste träden och blommorna som finns i vår natur. Det står inte i kursplanen för de 

naturorienterande ämnena att barnen ska lära sig några enskilda arter utan det är tydligen upp 

till den individuella pedagogen att avgöra om det är väsentligt eller inte. 

 

Alla sex pedagogerna vill använda sig så mycket som möjligt av naturen och vill gärna ta med 

barnen utomhus om det finns tillfälle. Jag har fått uppfattningen att pedagogerna anser att det 

är enklast att ta med barnen ut i skogen eftersom deras undervisningsmaterial blir mer konkret 

och att pedagogerna anser att det är vikigt att små barn kan få uppleva 

undervisningsinnehållet på plats istället för att visa bilder och läsa text i klassrummet. Fem av 

sex tillfrågade pedagoger berättar att de arbetar med biologi mest av de naturvetenskapliga 

disciplinerna. Jag tror att detta dels beror på, som de själva svarat, att det är enklast att visa 

barnen eftersom det uppstår spontana frågor då vi är utomhus. Jag tror också att det beror på 

att pedagogerna inte anser att det krävs så mycket planering eller aktiviteter om man går 

utomhus utan att de tycker att barnen kan leka fritt. Som pedagog utan större 

naturvetenskaplig bakgrund kan det kännas tryggare att gå ut i skogen eftersom de flesta 

vuxna har lite allmänkunskap om flora och fauna och känner att man kan hantera de yngre 

barnens nyfikenhet på ett annat sätt än inom kemi eller fysik. Detta kan förhoppningsvis den 

nya lärarutbildningen ändra på eftersom det inte ges undervisning inom enskilda ämnen, 
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åtminstone vid den högskola som jag studerar vid. Jag är medveten om att det inte ser ut så på 

alla lärarhögskolor och tycker att det är något som borde förbättras. Traditioner måste brytas 

någon gång, vilka anor som än finns. 

 

De pedagoger som anser att barnen även behöver lite artkännedom menar att det är en del av 

den kunskap som behövs för att förstå sin närhet och vardag. Loretta ville att det skulle 

uppfatta årstidsväxlingarna och då kan det vara kul att veta att snödroppen och krokusen tittar 

fram på våren eller att granen inte fäller sina barr på vintern. Jag förstår dock de pedagoger 

som inte anser att det är speciellt viktigt att barnen kan detta och jag tror att de menar att det 

inte bör bli huvudfokus i undervisningens innehåll. Av egen erfarenhet efter studier på ett 

naturvetenskapligt basår samt naturvetenskaplig inriktning på lärarutbildningen vet jag att det 

faktiskt fokuseras mycket på detaljer och framför allt på basåret var det den kunskapen som 

efterfrågades. 

 

Reflektion kring pedagogernas bakgrund 
Jag har insett att pedagogernas bakgrund inte har så stor betydelse för hur de planerar sin 

undervisning inom naturvetenskap utan att det faktiskt är det individuella intresset av 

naturvetenskap som är en avgörande faktor för hur undervisningen kommer se ut. Lovisa och 

Loretta var de pedagoger i min studie som verkade ha mest naturvetenskapligt intresse och 

som hade en djupare tanke bakom sin undervisning. Lovisa avslutade sin utbildning för tre år 

sedan och Loretta avslutade sin lärarutbildning för drygt trettio år sedan. Detta betyder inte att 

det inte har hänt något på lärarutbildningen på trettio år utan att stöder min teori om att det är 

upp till den individuella pedagogen att planera sin undervisning efter eget intresse. Loretta 

och Lovisa arbetar med olika åldrar av elever men det påverkar inte heller deras arbete med 

naturvetenskaplig undervisning. Jag är förvånad att Lovisa inte svarade att hon försökte 

integrera naturvetenskapen i de övriga skolämnena. Efter att ha avslutat en ”nyare” 

lärarutbildning borde ordet integration ha genomsyrat hela hennes utbildning. Att Lovisa inte 

svarade så kan bero på att man som ny pedagog faller in i de ramar och traditioner som redan 

är etablerade på den skola som man får anställning på. Jag tycker inte att fritidspedagogernas 

och förskollärarens svar har varit annorlunda än lärarnas. De har en annan utbildning än 

lärarna eftersom lärarutbildningen inte ser ut som nu, där alla läser gemensamt, men det har 
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inte påverkat svaren. Jag frågar mig om lärarens status verkligen kan ses som högre än 

förskollärarens och fritidspedagogens, vilket jag många gånger upplever är en allmän åsikt i 

skolan. 

 

Vilka tankar finns i litteraturen kring den naturvetenskapliga undervisningen 
och hur kan den kopplas till mitt resultat? 
Sjöberg (2000) påpekar att naturvetenskapen har en låg status i grundskolans tidigare åldrar 

och menar att biologi är ett undantag. Detta konkretiseras i min studie och jag har fått erfara 

att det verkligen är så. Författaren tror att detta kan bero på att pedagogerna är för dåligt 

utbildade inom naturvetenskap och hoppas att fenomenet ska försvinna med den nya, 

förbättrade lärarutbildningen där man kan välja att inrikta sig mot naturvetenskap för 

grundskolans lägre åldrar. Pedagogerna har själva poängterat att orsaken till att den största 

delen av undervisningen hämtas från biologi är för att de upplever att de har bäst kunskaper 

inom det området. 

 

Zetterqvist (2003) hoppas också på att den nya lärarutbildningen ska stärka naturvetenskapens 

ställning i skolan. Hon tycker att LUK:s mål med den nya lärarutbildningen, där de poängterar 

att fokus ska ligga på kunskaper om ämnesbegrepp istället för detaljer, verkar ligga i tiden för 

den uppryckning som naturvetenskapen i skolan behöver. LUK säger också att det är upp till 

studenten att ta reda på vad eleverna har för tidigare kunskaper och hur deras föreställningar 

ser ut och för att få reda på det måste man som pedagog föra en dialog med barnen.  

 

Den internationella forskningen visar att det finns bekymmer även på den nya 

lärarutbildningen. Mullholland och Wallace (2003) har upptäckt att de kommande lärarna inte 

alls känner sig trygga att undervisa naturvetenskap och är osäkra på hur de ska möta eleverna. 

Författarna anser att studenternas kunskaper är för svaga och att de saknar både 

ämneskunskaper och didaktiska redskap. För övigt anger pedagogerna som undersökts i 

Mullhollands och Wallace studie liknande faktorer som påverkar deras undervisning som 

mina informanter har gjort. Båda parterna uppger tidsbrist, barngruppernas storlek och att de 

andra ämnena tar för mycket plats för att den naturvetenskapliga undervisningen ska gå att 

genomföra. Mullhollands och Wallace studie visar att pedagogerna tycker att det är svårare att 

planera för naturvetenskap än övriga ämnen. Några av mina tillfrågade pedagoger svarade 
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likadant och trodde att det berodde på att det var svårt eftersom de var tvungna att ta hänsyn 

till bland annat vädret och föräldrars förväntningar. 

 

Som jag tidigare skrev var det endast två av mina sex tillfrågade pedagoger som verkade 

bedriva naturvetenskaplig undervisning för att de själva var intresserade medan de övriga 

ansåg att det var ett ämne liksom andra som måste finnas på grundskolans kursplan. Eshach 

(2003) skriver att han är oroad över att det verkar som pedagogerna enbart lägger in NO i 

schemat för att det är obligatoriskt. Han beskriver grundskolans tidiga åldrar som den svaga 

länken inom grunden för naturvetenskapligt intresse och jag är beredd att hålla med honom. 

Som författaren också skriver är barnen intresserade av naturvetenskap och är väldigt nyfikna 

på hur allt hänger ihop. Det är synd att alla pedagoger inte utnyttjar detta även om de 

tillfrågade pedagogerna tillade att det är roligt att ha naturvetenskap med yngre barn och att 

det alltid är uppskattat av barnen. Det borde ju sporra dem att försöka få in mer 

naturvetenskap på olika sätt i undervisningen för att få lite positiv respons från barnen. 

 

Mina reflektioner kring studien 
Jag är nöjd med resultatet i den här studien och anser att de svar jag fått från pedagogerna 

stämmer bra överens med kursplanen för de naturorienterande ämnena, även om jag saknar 

delar som styrdokumenten tar upp. Jag är samtidigt besviken på att undervisningen inte ser 

bättre ut än jag har fått erfarenhet av under min verksamhetsförlagda utbildning. NO är en 

liten del av schemat för grundskolans tidigare år och jag antar att det är svårt att ändra på det. 

Jag har dock lärt mig hur mycket NO man skulle kunna få in genom att integrera med andra 

ämnen, till exempel med svenska och matte, och anser att det är en god lösning eftersom 

antalet enskilda timmar är så få. Min studie har tydliggjort för mig att man måste ha en god 

planering för att lyckas med detta och att man verkligen måste tänka till över vad man själv 

anser är väsentligt i sin undervisning. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande vet jag hur 

viktigt det är att diskutera med sina elever och ta reda på var deras intresse finns och även få 

ta del av vad de har för förkunskaper. Det är mitt jobb att sedan kunna använda mina 

kunskaper och erfarenheter för att möta dem på rätt nivå på ett inspirerande sätt. 
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Min utbildning har absolut gett mig goda grunder att stå på. Som andra blivande lärare, antar 

jag, är jag full med idéer hur jag skulle vilja genomföra och förbättra den naturvetenskapliga 

allmänbildningen i skolan och jag hoppas att jag är envis nog att stå för mina reformer. Jag 

anser inte att man ska behöva arbeta temainriktat för att få in mer naturvetenskap i skolan utan 

kanske välja sitt undervisningsmaterial på ett sätt som är till naturvetenskapens fördel. 

 

Det vore intressant att, om några år, studera lärare som är utbildade samtidigt som jag, för att 

se hur deras naturvetenskapliga utbildning har använts. Jag är glad att jag gjorde den här 

studien och anser att den har förberett mig på naturvetenskapens bistra verklighet. Det har 

underlättat att få fråga hur situationen verkligen är istället för att läsa i litteratur hur den borde 

vara. Lärarutbildningen kan ha varit lite glorifierande och optimistisk när det gäller 

utbredningen av de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Det var också min erfarenhet av den 

verksamhetsförlagda utbildningen då jag, och andra studenter, upptäckte att det var ont om tid 

för att genomföra de uppgifter som hade naturvetenskaplig anknytning. 

 

”Intresse” är ordet som blivit den röda tråden i min studie och utan intresse för 

naturvetenskapen är det svårt att förklara dess vikt för grundskolans tidigare åldrar. Jag vet att 

intresset finns hos mig och det finns hos barnen. Jag har dock lärt mig att det inte finns hos 

alla och om det beror på hur den tidigare grundskoleutbildningen såg ut eller om det är medias 

påverkan är svårt att avgöra. Det är en individuell fråga och enligt mig finns det bra och 

mindre bra lärare inom naturvetenskap. Pedagoger som jag anser är bra har intresse för både 

barn och naturvetenskap oavsett vilka åldrar de väljer att arbeta med. Jag kategoriserar mig 

själv till de pedagogerna och hoppas att någon en dag tycker att jag har bidragit till att de 

tycker att naturvetenskap är roligt och intressant.  
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Bilaga 1 

Underlag för intervju 
Vad har du som pedagog för bakgrund inom naturvetenskap? 

Vad tycker du är vikigt att barnen lär sig inom naturvetenskap? 

Hur ofta arbetar du med naturorienterade ämnen i skolan? 

Kan du ge exempel på vad ni brukar göra vid de tillfällena? 

Kan man säga att ni i ert arbetslag jobbar mer inom någon specifik del av naturvetenskapen? 

Känner du att det finns någon form av hinder för att bedriva undervisningen inom 

naturvetenskap? 

Måste man planera på något annorlunda sätt för att bedriva undervisning inom 

naturorienterade ämnen? 

Tycker du att det är relevant att bedriva naturorienterad undervisning för de åldersgrupperna 

som du arbetar med? Varför/Varför inte? 

Har du några synpunkter på följande citat ur kursplanen: 

 

”ha inblick i hur en argumentation i vardagsknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp 

med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper” (www.skolverket.se) 

 

”ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 

samhälleliga framsteg” (www.skolverket.se) 

 

Har du några övriga synpunkter på just naturvetenskaplig undervisning som du vill lyfta 

fram? 
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