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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur lärare organiserar och anpassar naturvetenskaplig undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd. Målet var att finna de centrala teman som framkom i lärarnas berättelser av sin verksamhet. För att söka 

svar på dessa frågor genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt fem lärare som på något sätt arbetar 

med naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Syftet bröts ner i följande frågeställningar; Vilken roll har lärare i 

naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd samt hur organiserar och anpassar lärare sitt arbetssätt och val av stoffområden i 

naturvetenskap. Som förberedelse för intervjuerna gjordes en litteraturstudie för att bli insatt i ämnet. Valt ämnesområde är i 

princip outforskat, därför har det varit utmanande att finna litteratur som direkt berör frågeställningarna kring naturvetenskap för 

elever i behov av särskilt stöd. Däremot finns det mycket skrivet om specialpedagogik i allmänhet, naturvetenskapen i skolan och 

om matematik för barn med inlärningssvårigheter. Slutligen beskrivs ett par olika teoretiska perspektiv för lärande, den 

konstruktivistiska teorin samt det sociokulturella perspektivet. De tre teman som framkommit i lärarnas berättelser har varit 

lärarens roll, arbetssättet samt förändring av stoff och begrepp. Undersökningens resultat visar att lärare i naturvetenskap för 

elever i behov av särskilt stöd känner att de har en svår, men viktig roll som vuxen och förebild för elever i behov av särskilt stöd. 

De intervjuade lärarna anpassar sitt arbetssätt i naturvetenskap på olika sätt för dessa elever samt förändrar innehållet i sin 

naturvetenskapliga undervisning. Samtliga lärare i undersökningen tycker det är bättre att elever i behov av särskilt stöd får lite 

naturvetenskap än ingen alls.  
 

Nyckelord 
Keyword 
Elever i behov av särskilt stöd, naturvetenskaplig undervisning, specialpedagogik 
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Förord 
Jag skulle inledningsvis vilja tacka de lärare som medverkat i detta examensarbetes empiriska 

del. Ni har delat med er av er tid, era erfarenheter och upplevelser, vilka varit betydelsefulla inte 

bara för arbetet utan även för mig i min kommande yrkesroll. Jag vill även tacka min handledare 

Jan Schoultz och min syster Sofia Cerne som korrekturläst, bistått med goda råd, peppat, 

inspirerat och väglett mig under arbetes gång, tack! Utan er hade det inte blivit något 

examensarbete! 

 

Sara Cerne 

Linköping den 7 april 2005 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur lärare organiserar och anpassar 

naturvetenskaplig undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Målet var att finna de centrala 

teman som framkom i lärarnas berättelser av sin verksamhet. För att söka svar på dessa frågor 

genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt fem lärare som på något 

sätt arbetar med naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Syftet bröts ner i följande 

frågeställningar: 

– Vilken roll har lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? 

– Hur organiserar och anpassar lärare sitt arbetssätt och val av stoffområden i naturvetenskap för 

elever i behov av särskilt stöd? 

 

Som förberedelse för intervjuerna gjordes en litteraturstudie för att bli insatt i ämnet. Valt 

ämnesområde är i princip outforskat, därför har det varit utmanande att finna litteratur som direkt 

berör frågeställningarna kring naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Däremot finns 

det mycket skrivet om specialpedagogik i allmänhet, naturvetenskapen i skolan och om 

matematik för barn med inlärningssvårigheter. Slutligen beskrivs ett par olika teoretiska 

perspektiv för lärande, den konstruktivistiska teorin samt det sociokulturella perspektivet. De tre 

teman som framkommit i lärarnas berättelser har varit lärarens roll, arbetssättet samt förändring 

av stoff och begrepp. Undersökningens resultat visar att lärare i naturvetenskap för elever i behov 

av särskilt stöd känner att de har en svår, men viktig roll som vuxen och förebild för elever i 

behov av särskilt stöd. De intervjuade lärarna anpassar sitt arbetssätt i naturvetenskap på olika 

sätt för dessa elever samt förändrar innehållet i sin naturvetenskapliga undervisning. Samtliga 

lärare i undersökningen tycker det är bättre att elever i behov av särskilt stöd får lite 

naturvetenskap än ingen alls.  
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Bakgrund 

Nu är jag nära målet. Jag är snart lärare i naturvetenskap. En hisnande känsla som både gör mig 

glad men samtidigt lite rädd. Kommer jag att kunna tillgodose alla elevers behov, har jag 

tillräckliga ämneskunskaper? Jag har fått möta verkligheten i olika sammanhang och det är med 

många funderingar jag nu tar mig an den största utmaningen – att skriva mitt examensarbete.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), när jag varit ute och vikarierat samt vid 

möten med ungdomar i andra sammanhang har jag märkt att allt fler elever, inte bara de som är i 

behov av särskilt stöd väljer bort naturvetenskap i grundskolans senare år. Det tycks vara så att 

många elever idag koncentrerar sig på att få godkänt i kärnämnena svenska, matematik och 

engelska. Detta för att de skall kunna lämna grundskolan och ha möjlighet att söka till ett 

nationellt gymnasieprogram.  

 

I en intervju i NOT-bladet, 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. Enligt Lindahl är kemi ett 

ämne som eleverna enbart förknippar med skolans värld och som de inte klarar av att integrera i 

sin egen omvärld och förknippa med något i sitt eget liv.  

 

Många av de elever i behov av särskilt stöd jag har uppmärksammat har assistent eller går i så 

kallad liten grupp med endast en ansvarig lärare. Jag har märkt att både kunskaper i och intresse 

för naturvetenskap ofta är bristande hos dessa lärare. Skolverket skriver i boken Elever i behov 

av särskilt stöd (1998) om elever i skolsvårigheter kontra en skola med undervisningssvårigheter. 

Vem eller vilka ska ändra sig? Detta är en mycket intressant fråga, och här gäller det att lärare 

har modet, styrkan, insikten och kunskaperna som krävs att kunna ändra sitt arbetssätt om så 

behövs. Vill vi ha en skola som möter eleven eller en elev som möter skolan? Detta frågar sig 

Persson i sin bok Elevers olikheter (2001). Ett av specialpedagogikens dilemman menar 

Atterström (2000) är att specialpedagogiken oftast förknippas med själva personen som har 

svårigheter. Han tycker att vi inte bara ska diagnostisera eleverna utan även skolan. Som 

blivande lärare i naturvetenskap anser jag att naturvetenskapen är ett av de viktigaste ämnena för 

att få allmänbildade elever som är väl rustade för samhället. Med ett genuint intresse för 

specialpedagogik och främst då för elever i behov av särskilt stöd var det ett medvetet val att 

försöka göra en koppling mellan de båda kunskapsområdena. I detta examensarbete används 

begreppet naturvetenskap som beteckning på alla skolämnen som naturvetenskapen omfattar, det 
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vill säga kemi, biologi och fysik. När begreppet elever i behov av särskilt stöd används, åsyftas 

elever som går i särskild undervisningsgrupp, elever med så kallade bokstavsdiagnoser eller 

andra funktionshinder som försvårar skolsituationen. Det kan också handla om elever som ”bara” 

har en strulig hem- eller skolsituation eller elever som väntar på en diagnos i någon form. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur lärare organiserar undervisning i 

naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd och hur de möjliggör att elever i behov av 

särskilt stöd når de uppsatta målen i naturvetenskap. Examensarbetet syftar till att studera vilka 

centrala teman som framträder i lärarnas berättelser. Som blivande lärare inom det 

naturvetenskapliga området och med ett intresse för specialpedagogik är det ytterst relevant att 

undersöka detta.  

 

 Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

– Vilken roll har lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? 

– Hur organiserar och anpassar lärare sitt arbetssätt och val av stoffområden i naturvetenskap för 

elever i behov av särskilt stöd? 
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Metod 
I denna del redogörs för val av metod och urval av intervjupersoner. Även de forskningsetiska 

principer som använts i samband med arbetet kommer att beskrivas. Till sist redogörs för hur 

intervjuerna har utformats och genomförts samt en redogörelse för bearbetning av data som 

framkommit i arbetet. 

 

Val av metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ undersökning genomförts där 

lärare som arbetar med naturvetenskaplig undervisning för elever i behov av särskilt stöd har 

intervjuats. Även en litteraturstudie med litteratur som var relevant för arbetets frågeställningar 

har genomförts. De intervjuer som gjordes var så kallade semi-strukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman (2000) är en semi-strukturerad intervju en situation där den som intervjuar har ett antal 

frågor av allmän karaktär som utgångspunkt för samtalet eller intervjun. Intervjuaren ges då ett 

visst utrymme för att ställa uppföljningsfrågor för att belysa och gå in djupare på viktiga svar. 

Syftet med en kvalitativ undersökning är enligt Patel (2003) att grundligt granska sitt ämne. I en 

kvantitativ undersökning är det forskarens intresse som styr väldigt mycket eftersom han eller 

hon då oftast vill ha specifika svar som lätt går att jämföra med andra. I en kvalitativ 

undersökning är det däremot deltagarens kunskap och erfarenheter som får vara utgångspunkten 

(Bryman, 2002).  

 
Valet av kvalitativ metod motiveras av syftet och frågeställningarnas karaktär och ämnet som 

sådant. Anledningen till att det gjordes en kvalitativ undersökning var att syftet var att analysera 

lärarnas berättelser av hur de organiserar naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Det 

var deras egna erfarenheter av detta som stod i fokus. Resultatet av den genomförda studien kan 

ses som ett nedslag i den svenska skolan idag och beskriver enbart hur just dessa lärare arbetar 

med naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Det är därför svårt att dra några generella 

slutsatser. Analysen kommer därför att begränsas till dessa intervjupersoners berättelser ur deras 

verklighet där och då. Andra lärare i andra kommuner har kanske en annan verklighet och kanske 

hade deras svar blivit annorlunda. Tillförlitligheten till materialet måste anses som gott då 

intervjuerna bandats och transkriberats ordagrant. Det kan dock finnas nackdelar med att använda 

kvalitativ metod då den som intervjuas kanske inte säger allt som han eller hon tycker eller 

försöker försköna verkligheten. Bryman (2002) kallar detta för intervjuareffekt.  
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Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principer som en forskare har att rätta sig efter och som styr arbetets 

genomförande finns redovisade i ett häfte som utgivits av Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Fyra huvudkrav finns presenterade i häftet, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet finns för att 

forskaren skall informera sina informanter om vad han eller hon har för syfte med sin forskning. 

Samtyckeskravet syftar till att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet handlar om att uppgifter om informanterna 

i studien skall ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifter om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Utformning av intervjun 
En väl förberedd intervju är något Patel (2003) framhåller. Vid kvalitativa intervjuer måste 

forskaren ha förkunskaper inom området som han eller hon ska intervjua om. För att denna 

undersökning skulle få en hög kvalitet och många bra uppslag och infallsvinklar kring de frågor 

som ställdes gjordes därför en omfattande litteraturstudie innan intervjuerna genomfördes. Patel 

(2003) menar att forskaren vid planering av intervjuer bör vara medveten om graden av 

standardisering samt strukturering. Vid standardisering av låg grad lämnas ett stort ansvar till den 

som intervjuar att själv formulera frågor och bestämma ordningen på frågorna under 

intervjutiden. Om forskaren har en ostrukturerad intervju lämnas ett stort svarsutrymme för 

informanten. Har forskaren däremot en helt strukturerad intervju så har informanten ett litet 

svarsutrymme. De intervjuer som genomförts i denna studie kan sägas vara relativt 

ostrukturerade samt ha låg grad av standardisering. Anledningen till att intervjuer av detta slag 

användes var att de mer skulle komma att likna samtal och att informanten skulle känna sig så 

avslappnad som möjligt i intervjusituationen.  

 

Urval av informanter 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till rektorerna för sex slumpmässigt utvalda 

grundskolor (år 6-9) i en stor kommun i Mellansverige. Detta för att se vilket intresse som fanns 

att delta i en intervju. Att breven skickades till skolor enbart inom detta område var främst en 

tids- och resekostnadsfråga. De lärare som kunde komma i fråga för en intervju var lärare som på 

något sätt undervisar elever i behov av särskilt stöd i naturvetenskap eller lärare som har ett 



 10

intresse inom området. Efter ungefär en vecka utan några svar på breven kontaktades rektorerna 

per telefon. Dessa samtal resulterade i ett antal namn och e-postadresser till lärare som passade 

in. De lärare som var intresserade av en intervju kontaktades via e-post där dag, plats och tid för 

intervjun bestämdes. 

 

Genomförande av intervjuer 
Fem intervjuer genomfördes, mellan den första och åttonde december, 2004. Intervjuerna varade 

mellan fyrtio minuter till en och en halv timme. En intervjuguide användes. (Se bilaga 2) De fem 

informanterna arbetar alla på grundskolor inom samma kommun. Två av dem arbetar på samma 

skola. Intervjuerna hölls på informantens respektive skola, fyra av dem i sammanträdesrum eller 

grupprum och en intervju hölls i ett personalrum. Informanten fick själv välja plats för intervjun 

för att kunna känna sig bekväm i situationen. Intervjuerna började och slutade med ett allmänt 

samtal om skolan där informanten arbetar samt redogjordes för de forskningsetiska principer som 

en forskare har att hålla sig till vid genomförandet av en intervju. Efter intervjuerna 

transkriberades dessa noggrant för att kunna användas till analys. Informanternas namn är 

fingerade i texten. 

 

Presentation av informanter 
Intervjuperson, A: Anna är i fyrtioårsåldern och har arbetat som lärare sedan 1990. Hon är 

utbildad ämneslärare i matematik, fysik och geografi. Hon har arbetat inom samma skolområde 

sedan 1990 där hon undervisat i matematik, fysik, kemi och teknik. Just nu undervisar Anna i 

fysik och teknik i år 6-9. Skolan som Anna undervisar i är en tvåparallellig F-9 skola i ett 

villaområde i utkanten av staden med ungefär 250 elever i år 6-9. 

 

Intervjuperson, B: Benny är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare sedan 2000. Han är 

utbildad lärare i matematik och naturorienterande ämnen och tog examen 1997. Benny har en 

bakgrund inom Försvaret. Han var varit på skolan sedan 2000 där han undervisar i alla 

naturorienterande ämnen i åtta klasser i år 7. Skolan som Benny undervisar i är en 7-9 skola med 

centralt läge med ungefär åtta klasser i varje årskurs.  

 

Intervjuperson, C: Conny är i sextioårsåldern och har arbetat inom skolan sedan 1983 mestadels 

som lärare men även som skolledare. Han är speciallärarutbildad och har läst pedagogik. Conny 
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arbetar som studieledare inom grundsärskolan. Skolan är en F-9 skola med ungefär 500 elever 

som ligger i ett förortsområde. Conny har en halv tjänst i särskoleklass, år 7 där han undervisar i 

flera ämnen.  

 

Intervjuperson, D: Dennis är i trettioårsåldern och har arbetat som lärare sedan 2000. Han är 

utbildad lärare i matematik och naturorienterande ämnen och teknik. Han har jobbat ett år i X-

stad och är nu på en F-9 skola i ett villaområde utanför staden. Även elever från landet går på 

denna skola som har ungefär 250 elever i år 6-9. Dennis undervisar i alla naturorienterande 

ämnen samt teknik i år 7-9 varav en av grupperna är en grupp med särskilda behov. 

 

Intervjuperson, E: Emma är i trettiofemårsåldern och har arbetat som lärare i elva år. Hon är 

utbildad lärare i matematik och naturorienterande ämnen och tog examen 1992. Sedan dess har 

hon arbetat på skolan som är en F-9 skola i ett villaområde utanför staden. Även elever från 

landet går på denna skola som har ungefär 250 elever i år 6-9. Emma undervisar i alla 

naturorienterande ämnen samt teknik i år 7-9. Hon går även in i en så kallad liten grupp där hon 

bedriver enskild undervisning för elever i behov av särskilt stöd. 

 

 

Sammanfattning av informanter 
De fem intervjupersonerna är av varierad ålder och har skiftande bakgrund och erfarenhet av 

läraryrket. Två av dem är kvinnor och tre är män. De arbetar på fyra olika skolor varav två lite 

mindre skolor i villasamhällen, en ligger centralt och en i en förort. De två sistnämnda är större 

skolor med minst 500 elever. En lärare arbetar i år 7 i grundsärskolan och undervisar i flera 

ämnen än bara de naturorienterande ämnena. De fyra övriga arbetar i år 7-9, en har bara 

matematik, fysik och teknik medan de övriga undervisar i samtliga naturorienterande ämnen och 

matematik. Samtliga intervjupersoner kommer dagligen i kontakt med elever i behov av särskilt 

stöd i undervisningssituationer i naturvetenskap på något sätt.  
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Litteraturgenomgång 
Valt ämnesområde är i princip outforskat, därför har det varit utmanande att finna litteratur som 

direkt berör frågeställningarna kring naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Däremot 

finns det mycket skrivet om specialpedagogik i allmänhet, naturvetenskapen i skolan och om 

matematik för barn med inlärningssvårigheter. Slutligen beskrivs i detta avsnitt ett par olika 

teoretiska perspektiv för lärande, den konstruktivistiska teorin samt det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Historik 
Genom historien har skolan uppfattat de naturvetenskapliga ämnena som kunskapsmassor som 

måste läras in och därigenom koncentrerat sig på den naturvetenskapliga forskningens resultat 

och produkter. Fakta och systematik har varit undervisningens huvudsakliga innehåll. Numera 

ses naturvetenskapen även som en process. Därför blir också metoder och historiska inslag 

viktiga i undervisningen. Det är inte längre bara vad forskare kommit fram som är av intresse 

utan även hur kunskapen uppstår (Andersson, 1992). Även i läroplanen Lpo 94 samt i kursplaner 

betonas de historiska aspekterna.  

 
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (Lpo 94) 

Eleven skall beträffande natur och människa …..känna till några episoder ur 

naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara naturen  

(Kursplan för de naturorienterande ämnena) 

 

Lärarens roll 
Bergem frågar sig i sin bok Läraren i etikens motljus (1998) om skolan ska prioritera 

attitydbildning och värdeförmedling eller om skolan ska prioritera kunskapsförmedling? Han 

skriver vidare att det för barnen ofta har en avgörande inverkan beroende på hur lärare bemöter 

dem och samspelar med dem. Colnerud (2004-02-24) säger också att det är läraren som skapar 

det moraliska klimatet i klassrummet och att samband syns tydligt mellan hur läraren beter sig 

och hur eleven blir. Utifrån perspektivet att attitydskapande är ett av skolans allra viktigaste mål 

blir elevernas faktiska kunskaper inte det viktigaste, utan att de har fått känna glädje, 
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engagemang och utvecklat sina attityder. Kanske har de även blivit intresserade av ämnet de 

ägnat sig åt också och att detta intresse består efter det att undervisningen är avslutad (Sjöberg, 

2000). 

 

Malmer (2002) fastslår ett antal principer som lärare bör försöka ta hänsyn till då det gäller 

samspelet mellan lärare och elev. 

* Lärarens har ansvar att planera arbetet för bästa möjliga miljö för lärande. Utrymme för 

reflekterande samtal bör ges, där utbyte av erfarenheter tankar och idéer kan ske. 

* Arbetsklimatet skapas mellan lärare och elever. Hänsyn och respekt skall vara ledord. Elever 

skall våga fråga. Att lära sig lyssna hör också hit. 

* Eleven skall lära sig ta ansvar för den egna inlärningen och denna bör öka gradvis. Läraren 

skall fungera som en erfaren och kunnig studievägledare. Det är bara genom elevens aktiva 

medverkan som en inlärning kan ske. 

* Genom att fortlöpande utvärdera verksamheten och diskutera kring denna fördjupas lärarens 

och elevernas gemensamma ansvar för utbildningen. 

 

Att kontakten mellan och relationen med lärarna är viktig framkommer även i den intervjustudie 

som genomförts av Wallin, Sjöberg och Wernersson (2000). Där betonar eleverna att en dålig 

relation till en lärare kan göra så att han eller hon helt struntar i undervisningen i ämnet.  

 

Det är viktigt att alla lärare förstår och reflekterar kring de pedagogiska konsekvenserna av 

elevers svårigheter, såsom till exempel bokstavsdiagnoser. Lärare behöver inte vara medicinskt 

kunniga omkring problemen, men ska veta var stöd och hjälp kan fås. Detta är enligt Persson 

(2001) den specialpedagogiska grundkompetensen, som alla lärare behöver oavsett var och med 

vilka elever de arbetar. Lärare måste alltså, oavsett vilka ämnen som undervisas i, ha kunskap så 

att möjlighet ges till att möta alla elever oavsett deras förutsättningar och bakgrund.  

 

Arbetssättet 
För att hjälpa elever i behov av särskilt stöd genom alla skolår krävs en individanpassad 

undervisning detta är ofta lättare att säga än att genomföra. Mycket handlar om lärarens förmåga 

att organisera undervisningen och om förmågan att få eleverna att bli aktiva och ansvariga för sitt 

eget lärande och sin egen inlärningsprocess. Skolan måste även öka elevernas medverkan och ge 

ett ökat utrymme åt ett laborativt och undersökande arbetssätt (Malmer, 2002). Andersson (1992) 
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betonar att elever idag behöver förstå en alltmer komplicerad omvärld. Skolans arbetssätt måste 

därför gå mot mer problemlösande och laborationer, detta för att göra undervisningen mer 

elevaktiv. Om eleven förstår och känner sig delaktig i det han eller hon gör känner eleven 

kontroll över situationen och sin omgivning. Detta har enligt honom betydelse för självförtroende 

och utveckling. Att själv vara en aktiv del i det man håller på med bidrar enligt Malmer (2002) 

till ökad förståelse. Elever som har någon form av inlärningshinder har ofta ett större behov av att 

möta nya moment fler-perceptuellt, det vill säga med flera olika sinnen. Ökad flexibilitet och 

lyhördhet för elevers reaktioner kan bidra till att fler elever kommer framåt i lärandeprocessen. I 

utformandet av undervisningssituationen bör lärare även ta tillvara elevernas individuella 

förutsättningar. Att planera sin undervisning på ett systematiskt och noggrant sätt är av yttersta 

vikt i synnerhet för de svagare eleverna. Lärare bör leda eleven fram till uppgifter som de har 

möjlighet att klara av. Görs inte detta riskerar den svaga elevens självförtroende att sänkas 

ytterligare. Undervisningens innehåll måste alltså anpassas efter elevernas förutsättningar och det 

bör tas hänsyn till båda psykiska och sociala samband. Eftersom alla elever är olika måste lärare 

kunna vara flexibla och ha en beredskap att kunna variera sig vad gäller svårighetsgraden och hur 

stoffet presenteras för eleverna (Malmer, 2002). Naturvetenskaplig undervisning ska inte bara 

vara allvar. Eleverna ska ges tillfällen till aha-upplevelser och upptäckter (Andersson, 1992). 

Undervisningen måste börja i elevernas verklighet och anpassas efter deras förutsättningar. 

Viktigt är också att komma i kontakt med de erfarenheter eleverna redan har. Eleverna ska tillåtas 

att själva undersöka, upptäcka och uppleva (Malmer, 2002).        

 

TIMSS-projektet (The Third International Mathematics and Science Study) har undersökt vilka 

faktorer som främjar lärande. Precis som flera andra stora undersökningar ger TIMSS inga 

entydiga svar på detta som kan sägas vara de korrekta. Några av de slutsatser som drogs var dock 

följande;  

– En trygg skolmiljö har positiv betydelse för elevernas prestationer.  

– Undervisningsmetoderna visar sig ha ett visst samband med elevernas prestationer. Det ser ut 

som om starkare lärarstyrning leder till bättre resultat än grupparbete, projekt och eget arbete. 

(Sjöberg, 2000) 

 

Ett gott arbetsklimat är något som Malmer (2002) betonar. Hon skriver att arbetsklimatet skapas 

tillsammans av lärare och elever och att det bör präglas av hänsyn och respekt. De ska våga fråga 

och felaktiga svar ska bemötas på ett bra sätt som gör att eleven inte känner sig dålig. Persson 

(2001) skriver att problem i klassrummet ofta ligger i lärarens förhållningssätt och 
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undervisningsmetoder. Det gäller att läraren är så pass stark i sig själv, är insiktsfull och kan ta 

kritik. Han menar att det är av yttersta vikt att påminna sig om att läraren är i skolan för elevernas 

skull och finns där för att skapa ett behagligt klassrumsklimat tillsammans med eleverna. Skolan 

idag ska hävda vår demokratis väsentligheter för att förbereda eleverna på bästa sätt. Eleverna 

ska utbildas för att kunna tänka kritiskt och bli ansvarsfulla individer, och det är lärarnas uppgift 

att hjälpa dem att forma sin personliga världsbild. Till det mänskliga perspektivet hör också att 

naturvetenskapen är en del av samhället. Den kan väcka frågor och etiska problem som är viktiga 

för lärare och elever att reflektera över. Detta kräver att ett kritiskt och värderande arbetssätt ges 

utrymme i undervisningen (Andersson, 1992). 

 

Naturvetenskaplig förståelse  
Vygotsky (1962) skriver att undervisning är det som avgör barnets hela mentala utveckling och 

att det är i skolan som barnen lär sig begrepp och lärare kan påverka barnets begreppsliga 

tillväxt. Genom att läsa naturvetenskap i skolan får eleverna möjlighet att utveckla en förmåga att 

förstå sin omvärld. För att lyckas med detta måste de samla på sig ett förråd av begrepp, som kan 

hjälpa dem att knyta ihop sina erfarenheter (Harlen, 1996). 

 

Ekstig (2002) skriver om ett par möjliga anledningar till att skolan har allt svårare att fånga 

elevers intresse för naturvetenskap, stoffet anses vara alltför teoretiskt för många. Eleverna får 

den uppfattningen att de inte fattar någonting och säger då att det här med naturvetenskap inte är 

något för dem. Stoffet framställs även ofta som väldigt intellektuellt vilket medför att elevernas 

inte får användning för sina emotionella och sociala färdigheter. Naturvetenskapen behöver 

personifieras så att eleven får en bild av ämnet, att det ges ett mänskligt perspektiv på 

naturvetenskap. Riktiga människor med känslor, drömmar, fel och förtjänster som står bakom 

ämnet. Om detta tillåts komma fram i undervisningen så ökar möjligheten att engagemanget från 

eleverna blir större. På detta sätt skapas också möjlighet att föra in mångkulturella aspekter. 

Naturvetenskapen är inte bara vita västerländska män i vita rockar som många tycks tro. Faktum 

är att en stor del av naturvetenskapens historia härrör från islamsk kultur och tas hänsyn till dessa 

aspekter fångas kanske några fler elevers intresse (Andersson, 1992). Kanske är det så att 

naturvetenskap fortfarande förknippas med ”smarthet” och det intellektuella, att det uppfattas 

långt ifrån omsorg och känslor? I så fall kan det vara så att de unga som ofta dras till det som är 

varmt och medmänskligt känner att naturvetenskap inte är något för dem (Sjöberg, 2000). 
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I en skapande och aktiv process konstrueras kunskap av den lärande själv. Det är därmed lärarens 

uppgift att utforma inlärningstillfällen där detta kan ske (Malmer, 2002). Att låta eleverna själva 

skapa sina begrepp och uttryckssätt genom det de håller på med är en av konstruktivismens 

grunder och även vägen till djupkunskap (Johansson, 1992). 

 

Lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 
Den konstruktivistiska grundsynen handlar om att veta så mycket som möjligt om elevens 

utgångsläge för att få honom eller henne att hänga med från början (Anderson, 1992). Om lärare 

lyckas hitta alla elevers tankenivå och föreställningsvärld kan de ge dem lämpliga utmaningar 

och på detta sätt skapa ett intresse för undervisningen (Andersson, 2001). 

 

Den man som närmast förknippas med denna teori är Piaget. Han var biolog, psykolog och 

filosof som levde mellan 1890-1980, mycket av hans forskning är påverkad av Kant och den 

biologiska forskningen. Piagets tankar var raka motsatsen till empiristerna. Han menade att 

människor inte är oskrivna blad som ska fyllas utan människor måste skapa en förståelse av de 

sammanhang han eller hon ingår i. Barn provar sig fram, och genom att prova så sker barns 

utveckling och lärande (Claesson, 2002). En annan central punkt i Piagets teorier är att inlärning 

alltid förutsätter deltagande av den lärande. För att eleven ska förstå och konstruera kunskap om 

världen, så måste han eller hon agera på objekten och det är detta handlande som ger kunskap 

och förståelse. Kunskap överförs alltså inte direkt och rakt av, utan den måste omformas och 

konstrueras (Schoultz & Hultman, 2002).  Persson pratade under en föreläsning (2004-04-15) om 

grundprinciperna i den konstruktivistiska teorin. Människan är av naturen nyfiken och har ett 

stort behov av att få veta saker. Samtidigt är hon även född med ett behov av att strukturera sina 

erfarenheter i system. Likt ett barn som bygger torn och byggnader med Lego bygger människans 

erfarenheter hela tiden på tankestrukturer och system. Claesson (2002) påpekar att det är viktigt 

att läraren visar ett stort intresse för elevernas tankar och svar på frågor, även när de är felaktiga. 

Elever måste få motivera och vidareutveckla sina svar och resonemang, kanske finns det någon 

tråd det går att dra lite i för att få in eleven på rätt spår. Vad gäller utveckling är det alltså eleven 

som spelar huvudrollen. Han eller hon konstruerar själv sin mening i tillvaron. Den yttre 

lärandemiljön är avgörande för elevens motivation såsom elevernas egna idéer och erfarenheter.  

 

Piaget menade att organismen hela tiden strävar efter jämvikt och balans och eftersom världen 

hela tiden förändras blir denna strävan nödvändig för vår överlevnad (Persson 2004-04-15). 
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Människor måste alltså lära för att överleva, allt eftersom världen utvecklas förändras också 

bilden av den. Ungefär som att bygga interna mind-maps inom sig (Imsen, 2000). Piaget menade 

att alla barn har en föruppfattning om till exempel ett begrepp och den utvecklas sedan successivt 

genom att de får nya erfarenheter och nya infallsvinklar. Varje människa konstruerar alltså sin 

egen bild av omvärlden. Det är den personliga konstruktionen av omvärlden som är en kognitiv 

process, tänkande. Därav kom Piagets intresse för elevers tänkande (Claesson 2002). Piagets 

konstruktivism är nära besläktad med kognitivism och kallas därför ofta för den kognitiva 

konstruktivismen. Eftersom han menar att det är individen som skapar intresse och mening i sin 

tillvaro är det enligt hans synsätt inte lärare som ska skapa intresse utan eleverna själva. Rätt 

balans måste skapas både för eleven i sitt kunskapssökande och för läraren när det gäller att ge 

eleven stimulerande uppgifter, utmaningar som varken är för svåra eller för lätta. Hur ska lärare 

då göra för att motivera sina elever? Det är en stor och svår fråga som varje lärare bör fundera på. 

Motivation är det som gör att eleven gör något, håller detta något vid liv och som ger eleven mål 

och mening (Imsen, 2000).  

. 

Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv  
Den sociokulturella teorin understryker att människans tänkande påverkas av och påverkar det 

sammanhang eller den miljö i rum och tid hon befinner sig i (Wyndhamn, 2000). Inlärning är 

enligt Vygotsky ett socialt fenomen som försiggår i en social situation som genom att kulturen 

införlivas i individen och där språket är den centrala ”hjälparen” (Imsen, 2000). Vygotsky 

menade att skolans problem är hur den skall hantera två olika sätt att förstå omvärlden, dels den 

vardagliga kunskapen och dels den mer vetenskapliga förståelsen. Eleverna behöver få tillgång 

även till det vetenskapliga sättet att tänka. Vygotskys slutsats var att elevernas vardagliga 

förståelse behöver utvecklas så att den så småningom blir en vetenskaplig förståelse (Svingby, 

1985). Lärande och undervisning ses båda i den sociokulturella teorin som dynamiska förlopp 

och dessa beskrivs påverka varandra ömsesidigt. Läraren ska fungera som planerare, vägvisare, 

”stöttare”, ”underlättare”, deltagare och utvärderare i en och samma person (Wyndhamn, 2000). 

Historiskt sett har lärande och tänkande endast kopplats samman med kroppen och hjärnan hos 

en person och lärande har även studerats skilt från det sociala och kulturella sammanhanget. I ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande däremot ses till hur samspelet mellan individer har 

betydelse för en individs intellektuella utveckling. Kunskapen finns inte bara inom en människa 

utan även mellan människor och kunskapen utvecklas genom att dessa människor samspelar, 

kommunicerar och försöker förstå varandra (Schoultz, 2000).  
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Säljö (2000) menar att kunskaperna i vårt samhälle nu är så stora att vår hjärna inte längre kan 

hålla reda på dem. Även om hjärnans processer är helt avgörande för inlärningen av avancerade 

naturvetenskapliga begrepp så är dessa begrepp inte lagrade i vår hjärna. Säljö menar att dessa 

kunskaper i stället har med innebörd och mening att göra. Innebörd och mening, menar Säljö har 

med kommunikativa företeelser att göra. Strömdahl (2002) menar att elevers negativa resultat 

inom naturvetenskap inte speglar elevernas förmåga att tillägna sig naturvetenskaplig kunskap 

utan snarare bristen på fokusering på naturvetenskaplig kunskap i en relevant kontext. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det mänskliga språket centralt. Språket är den i 

särklass viktigaste mekanism som människan har för att utveckla, testa och kommunicera 

världsbilder och kunskaper. (Säljö, 2000) I motsats till det något individualistiska draget som 

finns i konstruktivismen får den sociala, kulturella och historiska kontexten en större roll i ett 

sociokulturellt perspektiv. Individer konstruerar inte kunskaper på egen hand, de överför 

tankeformer och sätt att resonera från tidigare generationer (Strömdahl, 2002). I den 

sociokulturella teorin finner man att en alltmer individrelaterad och kulturrelaterad aspekt på 

lärande framträder. Individen utvecklas och lär sig i interaktion med andra och genom att 

använda kulturellt organiserade symboliska system som till exempel skolan. Vygotsky ser 

begreppsbildning och tänkande som sociala och kulturella fenomen. Genom samarbete och 

interaktion med en vuxen, en lärare eller med en duktigare kamrat, får eleven tillgång till 

kunskaper som den mer kompetente besitter. Det pedagogiska samtalet är den viktigaste 

funktionen vi har för att hjälpa elever att bli förtrogna med naturvetenskap. Samtidigt blir eleven 

delaktig i en gemensam kultur med dess värderingar och normer. Vygotsky menade att elever lär 

sig vetenskapliga begrepp genom att lägga märke till den spänning som finns mellan deras eget 

sätt att tänka och en mer kompetent persons föreställningar och uppfattningar (Säljö & 

Wyndhamn, 2002). Varje människas förmåga att tänka, lära och att kommunicera menade 

Vygotsky var beroende av de sociala sammanhang som hon ingår i och de artefakter som 

utvecklats genom historien. Med hjälp av språket kan begrepp utvecklas och diskuteras. En bild 

konstrueras på så sätt av verkligheten som är anpassad till traditioner och den verksamhet läraren 

befinner sig i (Schoultz , 2002). 
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Styrdokument 
Undervisning skall enligt gällande styrdokument anpassas till och hänsyn skall tas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Med detta menas att utgångspunkten skall ligga i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Lärare skall med hjälp av detta främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo94). I läroplanen står även att läsa att kunskap inte 

är en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. Malmer (2002) menar att ett 

sådant synsätt ställer högre och mer annorlunda krav på lärares sätt att planera och genomföra 

undervisning än det gjort tidigare då lärare såg på eleverna som mottagare av kunskap. Ännu en 

skillnad som Malmer trycker på är att eleverna numera tilldelas ett större ansvar och är mer 

delaktiga i inlärningsprocessen. I läroplanen påpekas också att det finns olika vägar att nå målen 

och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen 

för utbildningen. Vad som menas med detta är att utbildning aldrig kan utformas lika för alla 

(Malmer, 2002). 

 

Enligt kursplanen för de naturorienterande ämnena är kunskaper i naturvetenskap en 

förutsättning för förståelse och handlingsberedskap i samhälls- och vardagslivet. Angående 

kunskapens användning står skrivet att ett naturvetenskapligt kunnande är av nytta inte minst då 

det gäller miljö- och hälsofrågor. Det skall skapas en möjlighet för eleven att utveckla en 

förmåga att använda naturvetenskapligt kunnande som argument för ställningstaganden. 

Naturvetenskaplig utbildning är alltså både viktig för eleverna som individer och som 

samhällsmedborgare. Vidare beskrivs att synsättet skall vara att naturvetenskaplig kunskap är en 

mänsklig konstruktion och att den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut 

och åtgärder. (Kursplan för de naturorienterande ämnena). 



 20

Resultat 
Här presenteras de centrala teman som framkommit vid analys av de intervjuade lärarnas 

berättelser. Dessa har betydelse för hur lärare organiserar och anpassar naturvetenskaplig 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd. De tre teman som framkommit i lärarnas 

berättelser har varit lärarens roll, arbetssättet samt förändring av stoff och begrepp. Med stoff och 

begrepp avses innehållet i den naturvetenskapliga undervisningen och de naturvetenskapliga 

begrepp som de intervjuade lärarna använder sig av. 

 

De intervjuade lärarnas berättelser kommer inte att problematiseras med bakgrund av deras ålder, 

erfarenhet, kön, etniska bakgrund eller geografiska verksamhetsområde. Sådana perspektiv kan 

dock vara relevanta och nödvändiga för en mer fullständig bild av deras beskrivning av sin 

verksamhet. Utifrån examensarbetets syfte och frågeställning är andra aspekter av lärarnas 

berättelser mer intressanta. 

 

Lärarens roll 
Alla de intervjuade lärarna upplever att de är viktiga för elever i behov av särskilt stöd. De anser 

att ansvaret ligger på dem att skapa en meningsfull undervisning för eleverna. Lärarna framhåller 

att det är viktigt att han/hon har ett genuint intresse för elevers situation samt det ämne hon ska 

undervisa i. Några av de intervjuade upplever att de saknar kunskap inom det specialpedagogiska 

området eftersom de anser det viktigt att de får reda på vilka behov olika elever har och vilka 

som behöver anpassningar och en förändrad undervisning.  
 

Däremot kan man sakna kunskap i den här problematiken i att möta såna här barn som har dom 

här som speciella behoven, Aspberger, ADHD och DAMP. Man går på föreläsning och får höra 

att så här är det och så träffar man Pelle på skolan och denna Pelle följer inga teorier 

överhuvudtaget. Och Pelles mamma och pappa har absolut inte hört talas om dom här teorierna 

så det blir svårt i verkligheten. (Emma) 

 

De intervjuade är medvetna om att ansvaret ligger hos dem att anpassa undervisningen och göra 

den tillgänglig för alla elever, men att det är svårt att göra detta innan de vet var problemet ligger. 

 
Problemet är ju innan man vet vad det är för fel, vad det beror på då kan man ju känna 

sig maktlös, och oftast är det ju inte det beror på eleven utan mera vad ska jag hitta på 

för att det ska gå bra, och då kommer ju anpassningen och kreativiteten igen då, för det 
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är ju det som är problemet, eleven i sig är ju oftast inget problem. Innan dom har gjort 

alla diagnoser som specialpedagogen gör så att vi får veta vad som är felet. (Anna) 

 

Målstyrd verksamhet som lärare idag har att rätta sig efter anser alla intervjuade är positivt vad 

gäller att peppa och vägleda elever i behov av särskilt stöd i naturvetenskap. De försöker att 

konkretisera målen för eleverna på ett tydligt sätt. Lärarna tycker det är skönt att ha målen att luta 

sig emot.  

 
Det är bra att målen är tydliga och att vi jobbar med målen känns nödvändigt. (Conny) 

 

Vidare anses att det är viktigt att ta till vara de lärarresurser som finns på skolan i form av 

speciallärarhjälp, andra vuxna samt smågruppsverksamhet. Flera av de intervjuade efterlyser fler 

vuxna i klassrummet, men här är ekonomin avgörande. Anna betonar att man måste våga ta hjälp 

utifrån så att det inte går fel i klassrummet och eleverna inte får den hjälp de behöver. 

 
Det är inte så viktigt vem det är i klassrummet, bara det är en vuxen till, men det spelar 

ingen roll vem. (Dennis) 

 

Under intervjuerna framkom betydelsen av lärare i rollen som kunskapscoach och social 

vägledare väldigt tydligt. Samtalet med eleven är viktigt, vilken inställning lärare har till dem och 

hur lärare möter dem. Samtliga intervjuade lärare understryker vikten av att eleverna ska våga 

pröva på naturvetenskap och att inte vara rädd för den. Lärarna vill med sitt inspirerande sätt visa 

eleverna vad naturvetenskapen kan ge både i form av naturvetenskaplig kunskap och social 

fostran. De vittnar om att elever i behov av särskilt stöd vill ha regler och struktur. Eleverna vill 

ofta veta vilka mål som ska nås och vilka regler de har att rätta sig efter. Lärarna upplever att 

dessa elever vill ha en tydlig vuxen som visar vad som gäller. 

 
Vi är för dåliga på att ha konsekvenser, vi är för dåliga på att använda våra regler. (Dennis) 

 

Jag är nog ganska så hård mot dom som visar sig tuffa och jag visar vad som gäller, det behövs, 

sen har vi ju labförbud också……Alltså att dom inte får vara med och labba om dom inte sköter 

sig. (Anna) 

 

Dennis menar att det gäller att inte tappa eleverna utan att få med sig dem. Han menar också att 

om elever i behov av särskilt stöd ska kunna lära sig naturvetenskap krävs att läraren har både 
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goda ämneskunskaper och är stabil i sig själv. Det krävs även att den vuxne är en så tydlig vuxen 

som möjligt och att denne har kapacitet att skapa trygghet och lugna inlärningsmiljöer för 

eleverna.  
 

Jag har ju många av de svagaste som tycker att det är kul för att dom tycker att jag är väldigt 

trevlig, och lite knäpp och då kan man anknyta till mig för då är det kul och intressant, det 

händer grejer. (Dennis) 

 

Man är väl lite kantigare, man har väl en viss jargong som dom märker som är positivt, att 

strukturera och försöka göra det så klart och synligt för dom vad dom ska göra och hur dom ska 

göra, försöka ge instruktioner åt dom. För att skapa ett lugn kring dessa elever krävs ju en viss 

stresstålighet (Benny) 

 

Alla lärare som intervjuats berättar att både de själva och skolan gör så gott de kan för att hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd i naturvetenskap. De är dock eniga om att det är skolans ekonomi 

som får styra vilka resurser som kan ges till elever i behov av särskilt stöd. 

 
Vi vänder ut och in på oss. Vi lärare gör i alla fall vad vi kan, och skolan säkert också men det 

är ju ekonomin som styr. (Anna) 

 

 

Att elever i behov av särskilt stöd ofta saknar studiemotivation är något som framkommer i 

intervjuerna. Flera av lärarna upplever detta som ett hinder i arbetet med eleverna. Emma menar 

dock att mycket ligger på henne att göra undervisningen lockande för eleverna. Dennis menar att 

det ligger på läraren att göra undervisningen meningsfull för eleverna. 

 
Motivationen ligger hos eleverna själva, det är dom som måste vakna upp. (Anna) 

 

Jag måste tänka igenom hur jag ska göra, för ska jag få med mig dom nånstans. Dom ska ju gå vidare 

och jobba med mig i åttan och nian då kan jag ju inte ha tappat dom redan i sjuan, då kommer dom bli 

så trötta och less så då skiter dom i det. (Emma) 

 

Man kan ju inte köra samma grejer hela tiden, man måste våga ändra sig. Jag vill göra en 

positiv grej av undervisningen. (Dennis) 

 

Övergripande hos de intervjuade lärarna är att de vill höja allmänbildningen hos eleverna inom 

det naturvetenskapliga området. Detta är viktigt hos alla i samhället menar de. De menar att alla 
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elever bör ha grundläggande kunskaper i naturvetenskap för att klara av sin vardag och sitt liv 

som samhällsmedborgare. Lärarna vill ge eleverna en utmaning, så att de ska se att det lönar sig 

att kämpa på. För att som lärare klara detta krävs som tidigare nämnts inte bara intresse för sitt 

undervisningsämne och goda ämneskunskaper utan även en rad andra förmågor såsom till 

exempel empati. 

 
Man måste känna och veta hur en ung människa tänker beter sig och gör och då får man 

kanske gå till sig själv, och hurudant det var, man ska ha någon typ av empatiskt synsätt 

hela tiden, det tror jag på. (Conny) 

 

Arbetssättet 
De intervjuade lärarna arbetar med målbeskrivningar för varje klass för att eleverna tydligt ska se 

vad som krävs av dem och vilka moment som ska genomföras. De betonar samtidigt att det gäller 

att hitta en individuell lösning för varje elev. De tycker det är bättre att eleverna får lite 

naturvetenskaplig undervisning än ingen naturvetenskaplig undervisning alls.  

 
Eleverna får själva skriva ner vad målen står för och så läser dom på. Dom ska liksom 

tycka att no är roligt och inte vara rädda att försöka. (Anna) 

 
Jag försöker förvissa mig om att dom vet vilka mål det är som gäller och sen hjälpa dom 

att strukturera upp saker och ting. (Benny) 

 

Vi siktar in oss på godkänt, och allt där över får bli bonus! I den här gruppen är det 

social fostran som är mål nummer ett, medlet för detta är no-undervisning just nu.  

(Dennis) 

 

Två av de intervjuade lärarna arbetar med naturvetenskaplig undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. Det är ungefär tjugo elever i behov av särskilt stöd som genom ett medvetet 

val placerats i den gruppen. Lärarna har de medvetet planerat och lagt upp undervisningen så att 

den passar just den ovan nämnda gruppen.  
 

Vi har lite lättare no för dom, det är mycket labbar, det är mycket rita på tavlan, jag läser 

högt ur böckerna för dom, dom behöver inte jobba med att skriva och greja så mycket för 

det tar ju kraft och tid från dom. (Emma) 
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Många av de intervjuade lärarna har elever som har läs- och skrivsvårigheter. Därför har de 

tvingats till anpassning genom att göra undervisningen mer muntlig och kommunikativ så att 

eleverna lär sig genom dialog. Några lärare skriver sammanfattningar åt sina elever så att de 

slipper ödsla tid på att skriva av det som står på tavlan. De berättar även att skolan nu satsar på 

att köpa in läroböcker som är inlästa på cd-skiva. 

 
Många har ju svårt att uttrycka sig i skrift och då får dom en muntlig chans på omprovet. 

(Anna) 

 

Man får ju prata mer med dom här eleverna för att checka av om dom har förstått och så. 

Liksom att dom får lite extra muntlig kontroll. (Conny) 

 

Om dom har kört på ett prov, då gör jag omprovet mera basic, gärna muntliga omprov, 

och ställer frågor, gärna följdfrågor och försöker få dom att fundera kring att hur blir det 

här nu då och såhär. (Emma) 

 

Vid användandet av ett kommunikativt och muntligt arbetssätt där lärare försöker skapa en dialog 

med eleverna är det dock viktigt att frågorna som ställs till eleverna blir rätt. Conny menar att det 

gäller att frågorna till eleverna är rätt formulerade för att lärare ska få rätt svar. Fel frågor kan få 

fel svar oavsett om eleven har pluggat på och egentligen kan det som frågas efter.  

 
Frågor på skeenden är ju väldigt viktigt. Både vad- och hur-frågor är viktigt, dialogen är 

viktigt. (Conny) 

 

Ett laborativt arbetssätt är något som alla intervjuade lärare betonar starkt. Emma menar att om 

eleverna får hålla på med praktiska saker som de tycker är roligt så kanske detta leder till ett ökat 

intresse för övriga saker också. Emma berättar att hon verkligen måste tänka på att vara extra 

tydlig då hon undervisar elever i behov av särskilt stöd. 
 

Mycket labbar är ju bra, och vara jättetydlig, punktar upp på tavlan vad som ska göras, 1, 

2, 3 så att man hela tiden kan visa på att nu har vi gjort det här, nu vill jag att vi befinner 

oss här. Så att man försöker hålla en ganska så kanske tråkig men stram lektion, så att 

dom ska veta vad som händer sen. En tydlighet alltså. (Emma) 
 

En upplevelsebaserad undervisning är något som Conny starkt tror på. Han menar att man inte 

kan kräva av eleverna att de ska förstå om de inte har fått uppleva det. Även Benny berättar att 
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han använder sig av modeller och att han försöker rita och berätta för att åskådliggöra olika 

naturvetenskapliga fenomen. 
 

Hur ska mina elever veta vad glöda är, om man aldrig har upplevt det? (Conny) 

 

Man får ju försöka förklara att det här är ju modeller och det här kanske inte är 

sanningen, det är ett sätt att illustrera, försöka rita och berätta hur det funkar. 

(Benny) 

 

Dennis berättar att han märkt att elever i behov av särskilt stöd har ofta problem att koncentrera 

sig, varför de inte klarar av alltför mycket teoristudier. Samtidigt måste nivån på verksamheten 

kopplas samman med gruppen. Är en grupp inte mogen för laboration ska de inte laborera. 

Elevernas eller lärarens säkerhet får inte äventyras menar Dennis. Detta ställer annorlunda krav 

på läraren.  

 
Vågar jag ha tio brännare igång i den här gruppen? Vågar jag hålla på med lödkolvar? 

(Dennis) 

 

De intervjuade lärarna menar att anpassningen av naturvetenskapen till elevens vardag är oerhört 

viktig i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd. Dennis menar att dessa elever behöver ha 

något att relatera till och så att säga hänga upp kunskapen på. Det är även viktigt att knyta an till 

elevernas egna intressen och att de får prova sig fram. Benny betonar att det är viktigt att den 

naturvetenskapliga undervisningen inte bara förknippas med ploj, lek och skoj.  

 
Man kan inte vara Joe Labero tre gånger i veckan, och trolla och det brinner och smäller, 

nej det går inte! Ungarna idag har nog lite svårt att bita ihop och göra dom här svåra 

grejerna, det ska vara så lätt allt nuförtiden. Det är ju inte så att man inte försöker, man 

försöker ju hitta angreppspunkter, inkörsportar med hjälp av roliga saker, intressanta 

saker, men man är ju ingen övermänniska. (Benny) 

 

Förändring av stoff och begrepp  
Alla intervjuade lärarna är eniga om att förståelsen för naturvetenskapligt stoff och begrepp är 

viktig för alla elever, men att vägen dit kan vara olika och ta olika lång tid för olika elever. De 

menar att eleverna måste kunna bryta ner målen och själva se vad de behöver kunna inom de 

olika områdena. De vill att eleverna ska kunna konkretisera kunskapen och koppla det 
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naturvetenskapliga stoffet i böckerna till verkligheten så att de får något att hänga upp sig på. 

Alla intervjuade lärare menar att detta måste få ta tid.  

 
Vi försöker få in det så att det ska sitta kvar. Dom måste visa att dom har förstått vad 

dom har läst, det finns ju dom som kan hela sidorna utantill och kan säga vad som står på 

tredje raden längst upp. Så vi försöker hitta förståelsen. (Anna) 

 

Samtliga intervjuade lärare är eniga om att naturvetenskaplig kunskap är viktig kunskap och att 

grunderna är ytterst viktiga för att få en helhetsförståelse. De intervjuade lärarna berättar att de 

tycker att den grundläggande förståelsen är viktigare än faktakunskaperna. Har inte eleverna 

grunderna blir det svårt för dem att nå helhetsförståelsen.  
 

Om man inte har vissa grunder så funkar det inte då har man inget språk, ingen 

uppfattning………. Du kan ju inte säga att jag tycker det är tråkigt med bokstäverna A, B 

och C så jag vill inte lära mig dom, för då kan man ju inte läsa. Om du inte kan några 

glosor så kan du ju inte ett språk, och om du inte kan gångertabellen så har du svårt med 

matte. Man behöver ju inte kunna allt, men sambanden måste finnas där. Inse att ibland 

måste man bita i det sura äpplet och traggla dom här glosorna, och då är det ju inte så 

roligt. Man kan ju inte elda och trolla jämt. Man måste bita ihop och göra det. Det är ju 

basgrejor. (Benny) 
 

Ett par av de intervjuade lärarna berättar att de förenklar undervisningen för att eleverna lättare 

ska nå helhetsförståelsen. Detta gör de för att inte skrämma eleverna. Anledningen är att de ser 

naturvetenskapen som ett svårt språk som måste förenklas för elever i behov av särskilt stöd.  
 

Det naturvetenskapliga språket kan kännas främmande, att det är svårt att förstå, det är ju 

ganska abstrakt på något sätt, det är ju en massa teorier och modeller och så som är svårt 

att ta till sig, atomer och elektroner kan vara svårt och kännas främmande. (Benny) 

 

Så nånstans tror jag att tar man med lite basic grejer, även om dom inte kommer att hålla 

på med no i gymnasiet eller så, så är det bra att ha lite hum såna här grejer rent 

naturvetenskapligt. (Emma) 

 

Eftersom många elever i behov av särskilt stöd har svårt att uttrycka sig skriftligt får de ofta 

arbeta muntligt och i den mån det går även praktiskt, tills de har hittat förståelsen och kan 

omsätta och använda sin kunskap. 
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Begreppsinlärning genom praktisk erfarenhet, det är bra det! (Conny) 
 

När man pratar med dom så har ju många greppat förståelsen men sen har dom ju svårt 

för dom svåra orden, och då kanske man får försöka leda in dom så att dom kan förklara 

med egna ord, men andra ord.  (Anna) 

 

Några av lärarna menar att deras egna kunskaper är otroligt viktiga när det gäller att kunna 

förenkla och förklara för elever som har lite svårare att förstå. De menar att de själva måste veta 

mycket om arbetsområdet så att de inte gör förenklingar av naturvetenskapliga begrepp som 

bygger på felaktigheter. 
 

Hur ska man kunna förenkla fysik, till exempel elläran? Man måste ju kunna hur det 

fungerar för att kunna göra förenklingar som inte är felaktigheter. Man måste veta vad 

det handlar om. (Conny) 

 

Ett par av de intervjuade lärarna har tänkt igenom det här med stoff och begrepp. Någon låter 

eleverna arbeta med samma områden som de andra eleverna, men väljer bort lite mer av teorin 

bakom. Detta görs eftersom läraren har märkt att eleverna har svårt att lyssna ett längre tag. 

Läraren har valt ut de som han tycker är de absolut viktigaste begreppen. En annan lärare berättar 

att hon inte backar för svåra begrepp, men att hon väljer ut de viktigaste.  

 
Det naturvetenskapliga språket är ju ett svårt språk, det är ju som att läsa ett språk till 

ytterligare Vi översätter precis som man gör i engelskan, ja som man gör med ett nytt 

språk. Vi brukar kalla det att vi läser fysiska. Så gör vi en översättning så att även den 

svenska översättningen är okej. I stället för dynamometer säger man kraftmätare, för det 

är ju ett krångligt ord. (Anna) 
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Diskussion 
Denna studie har givit många intressanta uppslag om hur lärare organiserar och anpassar sin 

undervisning i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Nedan kommer resultatet att 

diskuteras med utgångspunkt utifrån de centrala teman som presenterats. I slutet av 

diskussionsavsnittet presenteras även förslag på vidare forskning inom området.  

 

Lärarens roll 
Att samtliga intervjuade lärare upplever att de är viktiga för sina elever torde vara en självklarhet, 

då de har valt ett i min mening vårdande yrke. Att de intervjuade känner att de saknar kunskap 

kring specialpedagogiska problem och att det är svårt för dem att anpassa undervisningen innan 

de vet vilka svårigheter eleven är i, är svar som på intet sätt är förvånande. Jag själv saknade 

kunskap kring detta tills jag valde att läsa en kurs i specialpedagogik. Persson (2001) menar att 

alla lärare borde ha en specialpedagogisk grundkompetens för att kunna möta alla elever oavsett 

deras förutsättningar och bakgrund. Den konstruktivistiska grundsynen handlar enligt Andersson 

(1992) om att veta så mycket som möjligt om elevernas utgångsläge för att få honom eller henne 

att följa med från början. De intervjuade lärarna menar att de har en svår roll och att det är svårt 

att anpassa undervisningen och göra den tillgänglig för alla elever. Flera av dem anser att de 

saknar kunskap inom det specialpedagogiska området och inte vet hur de ska hjälpa dessa elever 

när de inte vet vilket problemet egentligen är eller eleven fått en diagnos. 

 

Under intervjuerna framkom betydelsen av lärare som en kunskapscoach och social vägledare. 

Lärarna vill med naturvetenskapen som hjälp göra eleverna allmänbildade och fostra dem socialt. 

Bergem (1998) frågar sig vad som är viktigast, attitydbildning eller kunskapsförmedling. De 

intervjuade lärarna beskriver att social fostran och attitydbildning ofta får komma i första hand 

när det gäller deras elever i behov av särskilt stöd och att kunskapen kommer i andra hand. 

Sjöberg (2000) menar att om man ser attitydskapande som ett av skolans viktigaste mål så blir 

inte elevernas faktiska kunskaper det allra viktigaste, utan att de har fått känna glädje, 

engagemang och utvecklat sina attityder under tiden. Jag anser att en modern lärare i dagens 

samhälle måste kunna integrera attitydbildning och kunskapsbildning i varandra. Att låta 

eleverna känna glädje och engagemang genom naturvetenskapen är viktigt inte minst för elever i 

behov av särskilt stöd. Relationen mellan lärare och elev är viktig för att undervisning 

överhuvudtaget ska kunna bedrivas, vilket även intervjuerna visar. En annan intervjustudie som 
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genomförts av Wallin, Sjöberg och Wernersson (2000) styrker även detta. Även Malmer (2002) 

skriver om detta. Hon menar att läraren ska fungera som en erfaren och kunnig vägledare.  

 

Lärarens roll är viktig parallellt med goda ämneskunskaper visar intervjustudien. Säljö och 

Wyndhamn (2002) menar att i det sociokulturella perspektivet är det eleven som genom 

interaktion med en lärare får tillgång till de kunskaper som den mer kompetente besitter. Det 

konstruktivistiska synsättet menar att eleverna själva ska ta för sig av vad som erbjuds. (Persson, 

2004-04-15) Jag tror att det kan vara svårt att motivera elever i behov av särskilt stöd att själva 

söka kunskap och de intervjuade lärarna berättar att det är de som ofta måste peppa och locka 

dessa elever att bli intresserade. Att elever i behov av särskilt stöd ofta saknar studiemotivation är 

något som framkommer i intervjuerna. Flera av lärarna upplever detta som ett hinder i arbetet 

med eleverna. Anna menar att det är eleverna som själva måste vakna upp medan Emma anser att 

mycket ligger på henne att göra undervisningen lockande för eleverna. Imsen (2000) beskriver att 

Piaget hävdade att det är individen själv som skapar intresse och mening i sin tillvaro. Enligt 

hans synsätt, som även liknar Annas tankar, är det inte vi lärare som ska skapa intresse utan 

eleverna själva. Claesson (2002) menar att det är den yttre lärandemiljön och elevernas egna 

idéer och erfarenheter som är avgörande för deras motivation, alltså att de motiverar sig själva. 

 

Att problemen i klassrummen ofta ligger hos lärarna är något som kan verka chockerande för 

många lärare. Men som både Bergem (1998) och Colnerud (2004-02-24) påpekar – eleverna blir 

sådana som vi vill att de ska bli. När en lärare tar sig an en elevgrupp är det bara att börja i någon 

ände och då anser jag att attityder och värderingar bör ha en framstående roll. En av de 

intervjuade lärare menade att i hans grupp var det social fostran som var mål nummer ett just nu.  

 

Jag vill bli en lärare som befinner sig nära alla elever och som möter dem med respekt och 

förståelse för deras situation. Jag vill inte bli kompis eller polare med dem men gärna en förtrolig 

vän, någon som de kommer att minnas. Det är min förhoppning att jag som person ska ge ett 

bestående intryck – och förhoppningsvis även de kunskaper jag har att erbjuda. Ska eleven kunna 

lära sig något krävs alltså att läraren och eleven fungerar tillsammans. En trevlig atmosfär och ett 

bra lärandeklimat måste alltså prioriteras högt för alla elever. 
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Arbetssättet 
Malmer (2002) skriver att det krävs en individanpassad undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd, men att detta ofta är lättare att säga än att genomföra. De intervjuade lärarna berättar 

att de försöker att hitta individuella lösningar för varje elev och de menar att det är bättre att 

dessa elever får lite naturvetenskap än ingen alls. I Lpo 94 påpekas att skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Hänsyn 

skall tas till varje elevs förutsättningar och behov.  

 

Tidigare refererades till Andersson (1992), som betonar att det är viktigt att lärare vet så mycket 

som möjligt om elevens utgångsläge för att få honom eller henne att hänga med från början. 

Lärare behöver alltså ha goda kunskaper om elevernas svårigheter och vilken situation de för 

tillfället befinner sig i. Jag anser att lärare måste använda sig av ett dokumenterande arbetssätt 

där elevernas situation tydligt kartläggs och deras prestationer dokumenteras. Det kan räcka med 

en loggbok eller liknande där det skrivs regelbundet om varje elev. 

 

Två av de intervjuade lärarna berättar att de medvetet har lagt upp undervisningens arbetssätt 

utifrån att de arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Detta eftersom de arbetar i en så kallad 

särskild undervisningsgrupp. Att planera sin undervisning på ett systematiskt och noggrant sätt är 

enligt Malmer (2002) av yttersta vikt, i synnerhet för de svagare eleverna. Vidare hävdar Malmer 

(2002) att eftersom alla elever är olika måste lärare vara flexibla och ha en beredskap att kunna 

variera sig både vad gäller svårighetsgraden och hur stoffet presenteras för eleverna.  

 

Eftersom många av de intervjuades elever har läs- och skrivsvårigheter nämner samtliga lärare att 

de tvingats göra undervisningen för dessa elever mer muntlig och kommunikativ. De menar att 

genom dialog med elever i behov av särskilt stöd kan komma underfund med vad de kan och inte 

kan genom att låta dem resonera sig fram till lösningar. Säljö (2002) menar att med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande så är det mänskliga språket centralt. Språket anses vara den 

viktigaste mekanism som människan har för att utveckla, testa och kommunicera världsbilder och 

kunskaper. Detta borde alltså vara till stor fördel för dessa elever. Läraren måste alltså genom 

dialog låta eleverna hantera och träna på stoff och begrepp för att eleven ska komma till insikt 

och förståelse (Schoultz, 2000) Även Claesson (2002) menar att läraren ska lyssna till elevers 

resonemang och på det sättet förstå hur elever tänker. Om ett kommunikativt arbetssätt med 

dialogen som redskap används är det viktigt att lärare tänker på hur de bemöter eleven och hur 

frågor ställs. En av de intervjuade lärarna påpekade detta mycket starkt, då han märkt att 
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elevernas svar påverkades av hur han formulerade sina frågor. Claesson (2002) påpekar att det är 

viktigt att läraren visar ett stort intresse för elevernas tankar och svar på frågor, även när de är 

felaktiga. Man måste låta eleverna motivera och vidareutveckla sina svar och resonemang, 

kanske finns det någon tråd man kan rycka lite i för att få in eleven på rätt spår. Andersson 

(1992) skriver om en elevaktiv undervisning, för att skapa en meningsfull undervisning för alla, 

men kanske i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd. En av de intervjuade lärarna menar att 

om eleverna får hålla på med saker som de tycker är roligt så kanske detta leder till ett intresse 

för det andra också. Det är viktigt för elever i behov av särskilt stöd att de får vara med och 

planera sin undervisning och att de är medvetna om vad som händer hela tiden. Att läraren ändrar 

sin planering kan vara förödande för elever i behov av särskilt stöd som kanske behöver en extra 

styrd struktur i skolarbetet. (Andersson, 1992) Detta styrks även av läroplanen, Lpo 94.  

 

Malmer (2000) menar att elever som har någon form av inlärningshinder ofta har ett större behov 

av att möta nya moment med alla sina sinnen. De intervjuade lärarna erbjuder elever med läs- 

och skrivsvårigheter att låna läroboken på cd-skiva och använder sig ofta av tavlan för att 

förklara saker genom att rita och skriva. En upplevelsebaserad undervisning genom ett laborativt 

och undersökande arbetssätt är något som alla intervjuade försöker att använda sig av, men de 

menar att detta ställer högre krav på dem som lärare med tanke på arbetsklimat och säkerhet. En 

lärare menar att man inte kan kräva av eleverna att de ska känna till olika begrepp om de inte har 

fått möta dem i verkligheten. Andersson (1992) menar att eleverna ska ges tillfällen till aha-

upplevelser och upptäckter. Eleverna ska tillåtas att själva undersöka, upptäcka och uppleva.  

 

Lärare, inte bara i naturvetenskap måste förmedla ett kritiskt granskande och värderande synsätt 

till eleverna där de lär sig tänka själva. De måste aktivt arbeta för att stärka alla elevers 

självkänsla, kanske i synnerhet de elever vars självkänsla kanske fått sig en eller flera törnar på 

vägen. De intervjuade lärarna menar att eleverna måste tillåtas få aha-upplevelser inom alla 

ämnen, inte bara i naturvetenskap och de måste få känna att de är bra, de måste få lyckas. 

Felaktiga svar ska bemötas på ett bra sätt och vi bör använda klassrumssituationen och 

gemenskapen till att stärka varje enskild individ. Om detta skriver Malmer (2002) och Andersson 

(1992) 
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Förändring av stoff och begrepp 
Samtliga intervjuade lärare är eniga om att förståelsen är viktig för alla elever. Några av de 

intervjuade menar att eleverna själva måste kunna bryta ner målen och se vad de ska kunna inom 

de olika områdena. Undervisningen för elever i behov av särskilt stöd blir på en lägre nivå där 

lärarna på ett tydligt sätt talar om för eleverna vad de ska kunna. Lärarna vill att eleverna ska 

kunna konkretisera kunskapen och koppla stoffet i böckerna till verkligheten. Harlen (1996) 

menar att elever genom att läsa naturvetenskap ges en möjlighet att utveckla en förmåga att förstå 

sin omvärld, men för att klara detta måste de samla på sig ett förråd av begrepp, som kan hjälpa 

dem att knyta ihop sina erfarenheter.  

 

Naturvetenskapen går att komplicera och göra svårtillgänglig för eleverna och lärare kan lätt 

skrämma bort många elever om de så skulle vilja. Andersson (1992) skriver att man historiskt 

sett inom naturvetenskap koncentrerat sig på fakta, systematik och produkt. Detta skrämmer 

många elever och man måste komma ifrån ”korvstoppningstänkandet” och fokusera mer på 

processen och lärandet. De intervjuade lärarna är eniga om att förståelsen för naturvetenskapen är 

viktigare än faktakunskaperna, men de menar att om eleverna inte har grunderna blir det svårt för 

dem att nå helhetsförståelsen. Jag håller med de lärare som anser att det är bättre att elever i 

behov av särskilt stöd får lite naturvetenskap än ingen alls, men den naturvetenskap de får ska 

vara bra! Enligt min mening alltså lättförståelig, angelägen och kopplad till elevernas värld. 

Lärare har ett tungt ansvar som vilar på sina axlar, både vad gäller att fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare, göra dem socialt kompetenta och allmänbilda dem. Jag anser att genom den 

naturvetenskapliga begreppsbildningen kan lärare hjälpa alla elever med detta. Begreppen kan 

användas som ett redskap för att klara av viktiga delar i skolan och det fortsatta livet. Exempel på 

detta är omtanke, hänsyn och respekt för liv, arbete och hälsa samt att arbeta i grupp.  

 

Vygotsky (1962) skrev redan på tjugotalet om hur viktigt det är med begrepp och att 

undervisning är avgörande för barnets mentala utveckling. Det är därför viktigt med 

undervisning, alltså en lärare som undervisar och inte att eleverna ska leta svar i böcker eller 

jobba med eget arbete. Jag är kritisk till att alltför mycket ansvar läggs över på eleverna vad 

gäller att tolka mål och själva se vad de ska kunna. För elever i behov av särskilt stöd anser jag 

det extra viktigt att eleverna har en kunnig inspirerande lärare som kan förenkla 

naturvetenskapen och dess begrepp på ett bra sätt.  
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Jag anser att integration mellan naturvetenskap och flera andra ämnen är nödvändig för att visa 

alla elever att naturvetenskap inte behöver vara trist. Med till exempel en historisk eller kulturell 

aspekt på det naturvetenskapliga innehållet kan fler elever fångas upp. Det gäller att hitta varje 

enskild individs intresse och lyckas haka på naturvetenskapen där. Att lärare är allmänbildade 

och intresserad av flera ämnen är också viktigt. Lärare måste våga personifiera naturvetenskapen, 

göra den till något som eleverna kan relatera till och ge dem lämpliga utmaningar utifrån det. 

Detta är extra viktigt för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Ekstig (2002) skriver att det naturvetenskapliga stoffet ofta framställs som väldigt intellektuellt 

vilket medför att eleverna inte får användning för sina emotionella och sociala färdigheter. De 

intervjuade lärarna i denna studie berättar att de försöker att förenkla helhetsförståelsen för elever 

i behov av särskilt stöd för att inte skrämma dem. De låter även eleverna jobba muntligt och 

praktiskt, tills de har hittat förståelsen och kan omsätta och använda sin kunskap.   

 

Enligt Harlen (1996) och Andersson (1992) är nyttan med naturvetenskap att förstå omvärlden. 

Jag anser att naturvetenskapen kan hjälpa eleverna att forma och förstå sin egen personliga 

världsbild. Detta är synnerligen viktigt i dagens samhälle och speciellt för elever i behov av 

särskilt stöd som kanske har ett stort behov av att känna trygghet och en fast punkt i tillvaron. 

Det är min förhoppning att skolan kan fungera som en trygghet för dessa elever. Jag håller med 

de intervjuade lärarna i att skolan bör ha som mål att alla elever ska få läsa naturvetenskap men 

att utformningen av undervisningen, stoff och begrepp bör anpassas efter den enskilde elevens 

behov och intresse.  

 

Vidare forskning 
Lärarnas berättelser har i denna uppsats inte problematiserats med bakgrund av deras ålder, 

erfarenhet, kön, etniska bakgrund eller geografiska verksamhetsområde. Sådana perspektiv kan 

dock vara relevanta och nödvändiga för en fullständig bild av deras beskrivning av sin 

verksamhet. Även elevers syn på sin egen situation vad gäller naturvetenskap skulle också kunna 

vara intressant.  

 

- Hur upplever elever i behov av särskilt stöd intresserade av naturvetenskap?  
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Vid diskussion om elever i behov av särskilt stöd och naturvetenskap leder det lätt in på 

diskussioner om elevernas hemförhållanden och vad det finns för intresse för naturvetenskap i 

samhället i stort. Kanske är det föräldrarnas inställning och intresse för naturvetenskap som 

måste ändras. Detta torde vara ett intressant område att undersöka.  

 

- Hur kan föräldrar till elever i behov av särskilt stöd hjälpa sina barn med skolans 

naturvetenskap?  

 

Att fler vuxna i klassrummet efterfrågas är något som tagits upp i denna uppsats, men vilka 

vuxna vill lärare i naturvetenskap ha i klassrummet? Spelar det någon roll om den vuxne har 

utbildning eller ej? Jag har märkt att vissa lärare tycker att det är en börda att ha elevassistent i 

klassrummet och att assistenten blir som en extra elev på grund av att han eller hon saknar 

kunskaper i naturvetenskap. 

 

- Vilken roll ska en elevassistent ha?  

Slutord 
Att undervisa elever i behov av särskilt stöd i naturvetenskap är ingenting man gör utan att först 

ha tänkt till. Det kräver ett reflekterande arbetssätt, goda ämneskunskaper och ett tålamod utan 

dess like. Det är inte utan att jag imponeras av de lärare som intervjuats. Det är ett viktigt arbete 

och en stor utmaning som jag och övriga blivande lärare i naturvetenskap kommer att stå inför. 

För mig som tänkt arbeta i år 6-9 känns det som en trygghet att ha fått grundläggande kunskaper i 

specialpedagogik och hur undervisning för elever i behov av särskilt stöd bör utformas. Lärare 

bör ha som mål att alla elever ska få läsa naturvetenskap men att utformningen av undervisningen 

bör anpassas efter den enskilde elevens behov och intresse. Detta examensarbete har givit mig 

nya infallsvinklar på de problem, men även de möjligheter som arbetet med naturvetenskap för 

elever i behov av särskilt stöd innebär.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informantbrev 
 

Linköping 2004-11-08 

 

Hej! 
 
Jag heter Sara Cerne och läser till lärare i naturvetenskapliga ämnen på Lärarprogrammet här i 

Linköping. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete i pedagogiskt arbete och behöver Er 

hjälp. 

 

Temat för mitt examensarbete är ”naturvetenskap och elever i behov av särskilt stöd” och jag 

kommer att undersöka hur naturvetenskaplig undervisning organiseras för elever i behov av 

särskilt stöd i år 6-9. 

 

Har Ni på er skola någon/några lärare som arbetar med naturvetenskap och elever i behov av 

särskilt stöd? 

 

Är någon/några av dessa intresserade av att delta i en intervju? (ca 40 min) 

 

Om intresse finns – kontakta mig snarast! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sara Cerne 

 

Tel: XXX-XX XX XX 

Mail: sarceXXX@student.liu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning 
- Presentera mig själv och det arbete jag skall göra 

- Förklara syftet med mitt arbete 

- Fråga om ok med inspelning 

- Informera om att informanten när som helst kan avbryta intervjun 

- Informera om att bandet och den transkriberade intervjun kommer att förstöras 

- Informera om att endast jag kommer att ha tillgång till källmaterialet.  

 

Personlig bakgrund 
- Namn 

- Ålder 

- Utbildning – NO-kompetens 

- Antal år i yrket 

- Tidigare arbetsplatser/tjänster 

 

Arbetssituation 
- Vad arbetar du med nu? 

- Beskriv skolan lite kort, antal elever, klasser, anställda, ålder, mål 

- Vilken/vilka elevgrupper arbetar du i, varför just du i dessa grupper? 

- Hur många timmar NO i veckan  

Innehåll i undervisningen 

- Innehåll/upplägg i NO-undervisningen 

- Varför just detta innehåll/upplägg 

- Vems val 

- Vad är ditt mål med din NO-undervisning 

- Vad är viktigast att eleverna får med sig 

- Får de med sig detta 

- Vilka läromedel används 

- Någon del som är överrepresenterad/underrepresenterad (ke,bi,fy) 
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Upplägg av undervisningen 

- Hur arbetar du med olika moment? 

- Vad anser du är din metodiska grundtanke 

- Hur motiverar du eleverna 

- Huvudsakligt arbetssätt (lab, teori, ute) 

- Var någonstans bedrivs NV-undervisningen 

- Integrering av NV i andra ämnen 

 

Eget intresse av naturvetenskap 
- Hur är ditt eget intresse av naturvetenskap 

- Känner du att du har de kunskaper som krävs för att undervisa i naturvetenskap 

- Vad tycker du om att arbeta med NV 

- Hur värderas NV på skolan, av dig/kollegor 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
- Vad har du för erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd 

- Hur tycker du det är att arbeta med elever i behov av särskilt stöd 

- Vilka olika former av stöd ges till elever i behov av särskilt stöd – gör skolan det de kan 

- Hur gör du för att elever når de uppsatta målen i naturvetenskap 

- Hur motiverar du elever att bli intresserade av naturvetenskap 

- Varför tror du att elever väljer bort naturvetenskap  

- Hur anpassas naturvetenskapsundervisningen för elever i behov av särskilt stöd,  

 

Avslutning 
- Fråga om informanten vill förtydliga något eller tillägga något. 

- Informera om att bandet och transkriberade utskrifter kommer att förstöras 

- Informera om att endast jag kommer att ha tillgång till källmaterialet.  

- Tala om hur det går att få tag på mig om informanten har några frågor el. liknande 

- Tacka för visat intresse 

 


