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Sammanfattning 
Abstract 
 

Anledningen till att jag valt detta ämne som examensarbete, är att jag under mina praktiker som lärarkandidat i 
läsår 1-3, upplevt NO-undervisningen så gott som obefintlig. Jag blev därför nyfiken på vad lärare i läsår 1-3 har 
för pedagogisk grundsyn på NO-ämnet i skolan? Vilket innehåll och arbetssätt deras NO-undervisning har och 
varför? 
 
Jag har genom intervjuer och litteratur försökt besvara ovanstående frågor. Intervjudelen är grunden i arbetet och 
litteraturen är tänkt som en fördjupning och förklaring till intervjudelen. Jag har intervjuat fyra lärare från fyra 
skolor.  
 
Det jag kommit fram till är att NO-ämnet förmedlar kunskaper om omvärlden och miljövård till eleverna. NO-ämnet har en hög 
status hos lärarna i undersökningen men läsning, skrivning och räkning prioriteras i elevens tidiga skolår. Forskarna trycker 
på det viktiga i att börja tidigt med NO-undervisningen i skolan. Lärarna tar läroplanen och kursplanen i anspråk då de 
planerar innehåll och arbetssätt i undervisningen. Innehållet i NO-undervisningen varierar mycket ute på skolorna, men 
biologi dominerar över fysik och kemi på tre av fyra skolor. Variation och vetenskaplig undervisning är två grundpelare i 
arbetssätt som används i undervisningen på intervjuskolorna. Alternativa pedagogiker är vanligt. Alla skolorna i 
undersökningen deltog i minst ett projekt, där de använde sig av alternativa pedagogiker, som t ex NTA, Bifrostteman, 
utomhuspedagigiska miljöprojekt och naturdagar, EU-projekt och Idétorg.         
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SAMMANFATTNING 
 
Anledningen till att jag valt detta ämne som examensarbete, är att jag under mina 
praktiker som lärarkandidat, upplevt NO-undervisningen så gott som obefintlig i de lägre 
läsåren. Jag blev därför nyfiken på vad lärare i läsåren 1-3 har för pedagogisk grundsyn 
på NO-ämnet i skolan? Vad de har för innehåll i sin NO-undervisning och varför, samt 
vilket arbetssätt de använder? 
 
Jag har genom litteratur och intervjuer med fyra lärare försökt besvara ovanstående 
frågor. Grunden i examensarbetet är min undersökning. Jag har sedan breddat mina 
kunskaper i området genom att studera lämplig litteratur, läst artiklar och letat fakta på 
Internet.  
 
Det jag kommit fram till är att NO-ämnet förmedlar kunskaper om omvärlden och 
miljövård till eleverna. NO-ämnet har en hög status hos lärarna i undersökningen men 
läsning, skrivning och räkning prioriteras i elevens tidiga skolår. Forskarna trycker på 
det viktiga i att börja tidigt med NO-undervisningen i skolan. Lärarna tar läroplanen och 
kursplanen i anspråk då de planerar innehåll och arbetssätt i undervisningen. Innehållet i 
NO-undervisningen varierar mycket ute på skolorna, men biologi dominerar över fysik 
och kemi. Variation och vetenskaplig undervisning är två grundpelare i arbetssätt som 
används. Alternativa pedagogiker är vanligt. Alla skolorna i undersökningen deltog i 
minst ett projekt där alternativa pedagogiker används. T ex NTA, Bifrostteman, 
utomhuspedagogiska miljöprojekt och naturdagar, EU-projekt och Idétorg.         
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1.INLEDNING 
 
1.1 BAKGRUND 
Jag studerar på grundskolelärarprogrammet med inriktning mot matematik och 
naturorienterande ämnen. Jag har valt att undervisa barn i läsåren 1-7. Mitt intresse för 
naturvetenskapliga ämnen ligger långt tillbaka i min egen grundskoleutbildning. 
Möjligheten att få fördjupa mina kunskaper i NO-undervisning, naturorienterad  
undervisning, i ett examensarbete, kändes därför extra spännande och intressant.  
 
Dagens lärarutbildning utbildar lärare med specialkompetens inom vissa valda 
ämnesområden. Ylva Johansson (1995) skrev som skolminister att vi i Sverige har en 
bra lärarutbildning med höga kvalitéer hos nyutbildade lärare. Kommunerna har en viktig 
uppgift att ta vara på dessa blivande kunskaper med anpassade tjänster, fortsätter 
Johansson. Jag känner själv som blivande naturvetenskaplig grundskollärare, att 
möjligheterna till att ge eleverna bra NO-undervisning måste finnas ute på skolorna, 
särskilt idag med kompetenta lärare även i de yngre skolåren. Johansson visar på små 
barns intresse och nyfikenhet för naturens liv då de kommer till skolan. Jag upplever NO 
som ett ämnesområde med stora möjligheter till eget undersökande, för barn. 
Om naturvetenskap skall dra till sig ungdomar i framtiden måste de tidigt få uppleva att 
det är roligt och spännande och framför allt inte svårt (Jakobsson & Marand, 1995). Britt 
Jakobsson och Eva Marand arbetar på Mariaskolan i Stockholm och har ett arbetssätt 
som ger barn en definitiv hållning till naturvetenskapliga ämnen redan i 11-12 årsåldern. 
Då barn konfronteras med naturvetenskapliga förklaringar, formler och begrepp utan att 
de sätts in i något sammanhang och knyter det till sina egna förklaringar och idéer blir 
det förvirrande för barnen. Att inte förstå är frustrerande och man känner att man inte 
duger och att NO bara är till för de särskilt begåvade barnen, följden blir då att man får 
en negativ attityd till ämnet. Jakobson och Marand tycker att man skall börja tidigt med 
NO men på ett sätt som får barnen att förstå. På Mariaskolan får barnen upptäcka och 
undersöka på egna villkor, använda egna ord för att förklara, vilket leder till att de tycker 
arbetet är roligt. Lärarna tror att detta ger barnen en positiv attityd till ämnet. De menar 
att ju tidigare man börjar desto lättare är det att påverka barnen i en positiv riktning.  
 
Under min grundskolelärarutbildning har jag praktiserat på olika skolor, för att få en 
inblick i dagens läraryrke. Under mina praktiker har didaktiska funderingar uppstått 
angående dagens lärare och deras naturvetenskapliga undervisning. Jag har sett hur 
NO-undervisningen integreras i bokstavsinlärningen i skolår 1, jag kommer hädanefter 
förkorta skolår och läsår till år. Lämpliga naturvetenskapliga fenomen togs upp då de 
hade samma begynnelsebokstav som elevernas bokstavsarbete, fenomenet omtalades 
vid introduktionen av den nya bokstaven. En god idé, att ha en röd tråd mellan 
skolämnena, men varför prioriteras inte NO mer i år 1? Under mina fyra veckor i år 1 
ingick inte ett enda NO-pass i veckoschemat. Jag har även upplevt barn som inte har 
provat på ett undersökande och laborativt arbetssätt i år 4. Experiment och 
upptäckande arbetssätt har gett mig positiv respons från elever under mina 
praktikperioder. Varför finns det då elever som inte arbetat undersökande och 
experimenterande då de går i år 4? Beror det på läraren, elevgruppen eller skolornas 
alla ramfaktorer? I Lpo-94 står det att eleven har rätt till att utveckla hela sin förmåga och 
får prova olika arbetssätt och arbetsformer. Mina praktikperioder har verkligen gjort mig 
fundersam över NO-undervisningen i grundskolan och då främst i år 1-3, där jag funnit 
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den mer eller mindre obefintlig. Speciellt i elevens första skolår. Barnen har fått 
information om djur och natur, men de har inte fått prova på ett undersökande arbetssätt, 
eller möjligheten till undervisning i kemi och fysik.  Prioriteras andra ämnen under barns 
första skolår, i så fall vad och varför? Under min praktik i år 7-9, såg jag elever matas 
med en mängd nya naturvetenskapliga begrepp under en kort tid. Tiden var för många 
ungdomar alldeles för kort för att hinna och orka ta till sig alla nya begrepp. Skulle en 
tidigare NO-undervisning ha underlättat ungdomars NO-lärande? Mina funderingar har 
kommit att utgöra grunden för mitt examensarbete. 
 
1.2 SYFTE 
Mitt syfte med arbetet är att studera lärares och forskares syn på NO-ämnet i skolan, 
samt fördjupa mina kunskaper om de didaktiska frågorna i dagens NO-undervisning 
Vad har lärare i år 1-3 för innehåll i sin NO-undervisning och har de valt detta innehåll 
själva? Hur genomför de sin NO-undervisning? Vilket eller vilka arbetssätt använder de 
och varför?  
 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
• Vad har lärare i år 1-3 för pedagogisk grundsyn på NO-ämnet? 
• Vilket innehåll har lärares NO-undervisning? 
• Varför har läraren valt detta innehåll? 
• Vilket arbetssätt använder sig läraren av i undervisningen?  
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2.LITTERATURSTUDIE 
 
Litteraturstudien är den del i arbetet som ger information om viktiga begrepp som 
senare omnämns i undersökningen. Studien är uppdelad i tre avsnitt:  
Den första delen, Varför naturvetenskaplig undervisning i grundskolan, visar på olika 
orsaker till att vi har en naturvetenskaplig undervisning i skolan.  
Efterföljande avsnitt, Hur man lär, beskriver inlärningen, utifrån ett empiristiskt och ett 
konstruktivistiskt förhållningssätt.  
Sista avsnittet, Undervisning, informerar om undervisningens kunskapsförmedling, enligt 
den empiristiska, den konstruktivistiska, och den vetenskapliga kunskapsförmedlingen. 
Avsnittet avslutas med alternativa pedagogiker, där jag berättar om NTA, 
Bifrostpedagogik och utomhuspedagogik.        
 
2.1 VARFÖR NATURVETENSKAPLIG UNDERVISNING I SKOLAN  ? 
 
LÄROPLAN FÖR DET OBLIGATORISKA SKOLVÄSENDET  
Läroplanen, Lpo 94 bygger på skollagen och är en vägledning i skolarbetet för läraren, 
skolan och eleverna.  Läroplanen visar hur skolans verksamhet skall vara organiserad i 
en mängd olika begrepp. Begreppen är i sin tur uppdelad i två delar, mål och riktlinjer, 
för elever, lärare och skolpersonal på skolan. Varje mål är i sin tur uppdelad mellan mål 
att uppnå och mål att sträva emot. Läroplanen visar inte varje ämne för sig, utan det 
visar kursplanerna. I kursplanerna finns det uppnåendemål för år 5 och 9 i alla 
skolämnen. I NO gäller det ämnena biologi, kemi och fysik. 
 
Mål att uppnå i grundskolan som berör NO är: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
  
känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena. 
 
känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang. 
 
har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har en 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. (LpO-94, s. 10)  
 
LÄROPLANENS KURSPLANER 
Vid sidan av läroplanen finns kursplanerna. Kursplanerna är föreskrifter som berättar 
vad staten ställer för krav på skolväsendet i de olika ämnena. Varje ämnesområde 
inleds med ämnets syfte och roll i utbildningen, sedan följer mål att sträva emot, ämnets 
karaktär och uppbyggnad samt mål att uppnå. Ämnena har fått fyra olika gemensamma 
rubriker. Utformningen av kursplanen är gjord så att den ger utrymme för läraren att 
tillsammans med sina elever bestämmer stoff och arbetsmetoder men klargör vad alla 
elever skall lära sig. Varje skola måste lokalt bestämma stoff och metoder för att uppnå 
målen i läroplanen och kursplanerna. 
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Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de ska förmedla glädje och skapa lust 
att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra 
slutsatser generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina 
slutsatser. Skolverket (2000) 
 
Ämnenas uppdelning i kursplanen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, inte 
att skapa gränser mellan dem. Ämnesintegrering eller ämnessamverkan  är viktig för en 
allsidig kunskapsutveckling. 
 
Naturorienterande ämnen och då menar jag biologi, kemi och fysik har i kursplanen fått 
en gemensam kursplanetext men även en ämnesbeskrivning var för sig.  
 
Naturorienterande ämnen  
q Beträffande natur och människa 
q Beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
q Beträffande kunskapens användning 
 
Ämnesbeskrivningarna i kursplanen är väldigt omfattande så jag har begränsat mig till 
uppnåendemålen för år 5 i NO, för att de berör min empiristudie och de visar vilka mål 
man strävar efter att alla elever skall nå. Även uppnåendemålen i år 5 är omfattande i 
NO så jag har valt att lägga dem som bilagor (bilaga 1). 
Studier i naturvetenskap stimulerar människans nyfikenhet på naturen och gör den 
begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredsställer även lusten att utforska naturen och 
ger upptäckarglädje. Undervisning i NO skall bidra till samhällets strävan att skapa en 
hållbar utveckling och utveckla omsorg för natur och människa (Skolverket, 2000). 
 
BEGREPPSUTVECKLING 
Naturvetenskap och teknik har en lång och stark tradition i Sverige. Forskning och 
utveckling har lett till att många stora företag har lagt grunden för vår välfärd. Traditionen 
har emellertid under slutet av 1900-talet försvagats, ungdomar har tappat intresset för att 
välja utbildning inom dessa områden enligt Tedfors, (2000).  
 
En internationell undersökning visar att svenska grundskoleelevers kunskaper och 
färdigheter i naturvetenskapliga ämnen ligger ungefär i mitten vid en jämförelse 
mellan 26 nationer. Detta antas grunda sig på att många ungdomar har den 
inställningen att naturvetenskap är både svårt och verklighetsfrämmande.  
(Tedfors, sid. 3, 2000) 
 
Barn har alltid utvecklat vissa tidiga föreställningar om omvärlden då de börjar skolan. 
Om barnens idéer bygger på tillfälliga iakttagelser, på händelser som de inte undersökt 
närmare eller på ren hörsägen har man inget vetenskapligt svar på. Dessa overkliga 
föreställningar påverkar säkerligen barnens försök att förstå det som de upplever, sin 
omvärld. Barnens hypoteser kan lätt undersökas genom vetenskaplig träning. Eleven får 
möjlighet att ändra sina idéer, samt att fortsättningsvis kritiskt granska ”sanningar” tills 
de prövat dem. Genom att studera naturvetenskap i skolan får  eleverna möjligheter att 
utveckla sin förmåga att förstå sin omvärld, men för att kunna utnyttja denna förmåga och 
knyta samman sina erfarenheter behöver eleven ett förråd av begrepp . Eleven behöver 
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lära sig olika sätt att samla och organisera all information, samt att tillämpa och att 
pröva idéer. På så sätt förbättras inte bara elevens förståelse för omvärlden, utan den 
förbereder eleven för att fatta beslut och lösa problem i sin egen vardag. (Harlen, 1996) 
 
Harlen visar på två punkter varför man skall börja arbeta med naturvetenskap i barns 
tidiga skolår. Första anledningen beror på att det är lättare att ändra på barns overkliga 
föreställningar i deras tidiga skolår. Det finns undersökningar som visar, att ju längre 
man trott på ovetenskapliga idéer desto svårare är det att ändra uppfattning. Andra 
anledningen är att det är bevisat att barns attityd till naturvetenskap formas tidigt i 
förhållande till andra ämnen, och att barn i 11- eller 12 årsåldern redan ”bestämt sig för” 
om de tänker gilla ämnet eller inte.  
Harlen tror på en vetenskaplig undervisning i NO, dock har det på senare år talats om 
det okloka i att börja med vetenskaplig träning för tidigt. Författaren fortsätter med att 
man inte får bortse från risken, att äldre barn kan ha byggt upp ett orubbligt system av 
tankar som försvårar inlärningen. Harlen skriver avslutningsvis att det inte finns någon 
enkel lösning på detta problem utan det tillhör var lärares profession (Ibid). 
 
MILJÖASPEKT 
Miljöproblem som rör människa natur och samhälle blir allt mer tydliga, och vi blir mer 
och mer medvetna om hur vi ska handskas med problemen. Det behövs idag insatser 
och metoder som ger människor kompetens och kunskaper. Det räcker inte längre med 
bra produkter. Skolan har här en viktig uppgift och stora möjligheter att förmedla 
information och kunskaper i miljö (Jönsson & Wickenberg, 1994). 
 
Skolans styrdokument synliggör tydligt miljöaspekten i NO-undervisningen. I Lpo 94 sid. 
10 står följande: 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 
förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang  
 
Enligt kursplanetexten skall den naturvetenskapliga undervisningen bidra till samhällets 
strävan att skapa en hållbar utveckling, och då utveckla en omsorg för naturen. 
 
JÄMSTÄLLDHETSASPEKT 
I vårt jämställdhetsökande samhälle bör naturvetenskapen tas in redan i de lägre 
årskurserna i skolan. Flickorna kommer efter i ämnet längre upp i åren, där pojkarna 
ligger före ofta på grund av eget intresse. Ju tidigare naturvetenskap läggs in i barnens 
skolgång desto mindre blir klyftan mellan flickor och pojkar, i NO-undervisningen och 
senare i samhället enligt Heintz, (1997). 
  
Enligt Lpo 94 har varje lärare i skolan i uppgift att verka för en jämställd undervisning 
vad gäller inflytande och utrymme mellan flickor och pojkar.  
 
 
2.2 HUR MAN LÄR? 
 
NATURLIGA UTVECKLINGSPROCESSER  
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Naturliga utvecklingsprocesser sker hela tiden. Då vi är små utvecklas redskap för  
livets lärandet i form av erfarenheter, tankar och språk. Som vuxna ställs vi inför 
situationer där vi snabbt måste välja för att söka den bästa lösningen på ett akut 
problem. Ofta bygger vi då vårt handlande på erfarenheter från liknande situationer som 
vi på något sätt upplevt tidigare. Varje ny händelse gör att vi lär oss något nytt. 
Läroprocessen vid lärande i en social miljö innehåller delaktighet, tänkande och 
kommunicerande, samt praktiskt hanterande (Jönsson & Wickenberg, 1994). 
 
LÄRANDE I UNDERVISNINGSMILJÖER 
Lärande i undervisningsmiljöer kan ske med ett empiristiskt eller konstruktivistiskt 
förhållningssätt. Dessa två synsätt på lärande skiljer sig ifrån varandra. 
 
LÄRANDE UTIFRÅN ETT EMPIRISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Ett empiristiskt synsätt bygger, förenklat uttryckt på en filosofisk uppfattning om att all 
kunskap om verkligheten har sin grund i erfarenheten. Kunskapen som finns i 
omgivningen i form av händelser, människor, texter, bilder förmedlas till människan 
genom de yttre sinnena ( Dimenäs & Sträng Haraldssson, s 40, 1996) 

 
De yttre sinnena registrerar det som händer i omgivningen till verkliga minnesbilder. Det 
finns även ett inre sinne som kan göra generaliseringar och dra slutsatser av vad de 
yttre sinnena registrerat. På så sätt skapas olika begrepp. Om kunskapen skall ökas 
måste fler observationer göras. Undervisningen kan se ut på mycket olika sätt, från t ex 
helt styrda lektioner till att eleverna själva organiserar och bestämmer om innehållet och 
ändå är grundtanken empiristisk (Ibid). 
 
LÄRANDE UTIFRÅN ETT KONSTRUKTIVISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Konstruktivismen bygger på en undervisning som utgår ifrån elevernas egna 
föreställningar och kunskapen byggs på därifrån. Det är viktigt att läraren vet om elevens 
utgångsläge och tankestrukturer så att nya tankesätt och begrepp kan introduceras. 
Läraren har en handledarroll och skall stimulera eleven att själv konstruera förståelse, 
det vill säga eleven lär sig själv. Eleven uppmanas att aktivt bearbeta det nya genom att 
sätta det i relation till tidigare kunskaper eller se konsekvenserna av det. För att eleven 
skall få en begreppslig förändring till stånd krävs det att han/hon är aktiv och stimuleras 
till konstruerande. Omgivningen måste vara medveten om att denna 
bearbetningsprocess tar tid (Andersson, 1989).  
 
 
Konstruktivismen bygger på tre huvudpunkter: 
 
q Individen strävar hela tiden efter jämnvikt genom självreglering. Det är 

kreativiteten eller skapandeförmågan som hjälper individen att anpassa sig, det 
vill säga återställa balansen då ett problem uppstått och måste lösas. Genom att 
ett beslut tas sporras individen till lärande. 
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q Människan är nyfiken och vetgirig av sin natur. När människan hamnar i en 
situation som inte förstås återställs jämnvikten genom tänkandet. Detta sker 
oavsett om behovet är stort eller om det bara är av intresse. Lärande som vi kan 
komma att ha nytta av.  

 
q Människans tankestrukturer skapas hela tiden av hans eller hennes intelligens. 

Nya strukturer skapas hela tiden utifrån de som redan finns. En individs 
tankestrukturer påverkar vad han/hon förstår, iakttar och hur han/hon handlar.  I 
daglit tal säger vi att eleven har begrepp, ”inre kartor”. 
(Dimenäs & Sträng Haraldsson, s 40, 1996) 

 
  
2.3 UNDERVISNING 
 
EMPIRISTISK KUNSKAPSFÖRMEDLING 
Empiristiskt synsätt har under lång tid varit populär i skolans undervisning. Läraren 
organiserar undervisningen så att eleven får använda sina sinnen. Genom det konkreta 
materielet tar eleven in kunskaper med de aktiva sinnena. 
 
Undervisning med ett empiristiskt synsätt sker då: 
q Eleverna får god tid att med ett visst förbestämt materiel göra undersökningar. 

Undersökningarna görs på elevens villkor och förhoppningsvis finner eleven arbetet 
roligt. Kunskaper överförs via materielen till eleven. Ju roligare eleven finner arbetet 
desto öppnare är de yttre sinnena och eleven registrerar fler minnesbilder och kan 
göra fler generaliseringar. 

 
q Eleven får mindre med tid än i förra exemplet och får följa en arbetsinstruktion. 

Eleven övervinner här kunskap genom att materielen överför den till eleven. Detta 
sker då eleven använder materielen utefter instruktionen. 

 
q Sista varianten ses tidsmässigt mer effektiv vad gäller elevens lärande. Läraren 

inser att eleven inte hinner undersöka arbetsområdet själv, utan visar själv för eleven 
på ett modellartat sätt. Om eleven lyssnar, har sina sinnen öppna så lär den sig. 
Stoffet får sedan bearbetas med läroboken eller frågor att svara på.  
(Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) 

 
KONSTRUKTIVISTISK KUNSKAPSFÖRMEDLING 
Eleven har genom livet fått en mängd erfarenheter. Av dessa erfarenheter bygger eleven 
upp olika begrepp om omvärlden. För att eleven skall kunna förändra sina 
vardagsföreställningar till vetenskapliga begrepp måste de ”utmanas”. Eleven måste 
sättas i obalans, så att han/hon tvivlar på den egna kunskapen gentemot den 
vetenskapliga. Eleven skall bli medveten om sin egen teori om omvärlden och jämföra 
denna med den vetenskapliga förklaringen. Möjligheter skall ges till eleverna i en klass 
att jämföra sina teorier med varandra, vilket kan leda till att de blir nyfikna på hur deras 
teorier håller sig till vetenskaplig fakta. Egna undersökningar är viktiga i undervisningen 
för att försätta eleven i obalans, ge eleven egna upplevelser och erfarenheter som den 
själv kan tolka. Eleven gör antaganden över vad som kommer att hända det vill säga 
ställer hypoteser om händelseförlopp och resultat. Läraren skall inspirera till 
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undersökningar och diskussioner. Undersökningar, hypoteser och diskussioner 
förändrar tillsammans elevens egna torier (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). 
 
Undervisningssteg: 
q Elevernas föreställningar inom det aktuella området lockas fram, diskuteras och 

utmanas. Detta antas skapa en viss osäkerhet om det egna sättet att tänka, 
samtidigt som engagemang uppstår: Hur är det egentligen? 

 
q Genom begreppsintroduktioner och diskussioner ges eleven möjligheter att 

påbörja en omstrukturering, modifiering, utvidgning etc. av sina föreställningar. 
 
q Eleven ges tillfällen att pröva och öva nya begrepp och idéer genom att tillämpa 

dem i många varierade men relaterade situationer. 
 
q Eleven ges möjligheter att jämföra nya föreställningar med sina gamla och 

reflektera över skillnader. 
 (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996, sid. 49).   
 
 
 
VETENSKAPLIG UNDERVISNING  
Harlen, (1996) skriver om att undervisa yngre barn i naturvetenskap. I ett kapitel tar hon 
upp vilken sorts naturvetenskap, hon tycker man skall använda sig av i skolan. Harlen 
tror på en vetenskaplig undervisning av naturvetenskap, där tankeprocessen går hand i 
hand med utvärdering av resultaten.  
   
Barn börjar forska så fort de inser att de själva kan räkna ut saker och ting, genom att 
utföra något på egen hand. T ex blåsa såpbubblor. Barns gamla funderingar över 
grundläggande vardagliga föreställningar förändras ibland, då de iakttar och tolkar sina 
resultat av sitt forskande. Vilka nya idéer som uppstår ur resultaten av 
undersökningarna, beror på barnens förmåga att bearbeta resultaten. Harlen tror på en 
NO-undervisning där barnen får insamla information om omvärlden genom att iaktta, 
tolka, och kommunicera. Barnen skall sedan få grundtolka informationen de fått, genom 
att ställa frågor, framställa och testa hypoteser samt planera och fullfölja egna 
undersökningar. Meningen är inte att barnen enbart skall samla information utan även 
förstå den. Barnen skall även ges möjligheter att testa nya idéer som kan ha uppkommit 
under arbetets gång. På så sätt blir barnens idéer deras egna, och har uppstått ur deras 
egna tankeförmåga, anser Harlen. 
  
För att bestämma vilka erfarenheter man tror barn behöver göra för att nå ett visst mål, 
måste läraren ta hänsyn till barnen själva och inte bara till de idéer och färdigheter som 
skall läras in. Att förstå omvärlden betyder olika saker då man är 5, 9 eller 11 år, 
eftersom förmågan att förstå är olika i olika åldrar. Därför är också barns världar olika. 
Idéer hos ett litet barn, är sådana som passar hans eller hennes begränsade värld. I takt 
med barns växande erfarenhet och förmåga förändras deras idéer. Barns färdigheter 
kommer på samma sätt att utvecklas, både den intellektuella och fysiska förmågan. T ex 
barns förmåga att göra iakttagelser. Små barn ser inte typiska kännetecken i sina 
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iakttagelser, där större barn lättare gör observationer som är mer inriktade på ett 
speciellt problem.   
Om eleven skall förstå den naturvetenskapliga undervisningen i tidigare skolår, bör 
han/hon anpassas till det sätt barn brukar lära sig på. Författaren trycker på inlärning via 
samspelet mellan att tänka och göra. Om eleven verkligen skall förstå resultatet  bör den 
själv ha arbetat fram det. Eleven behöver dock inte alltid upptäcka allt från början, skriver 
författaren. Idéerna kan komma ifrån eleven själv, klasskamrater, lärare eller någon bok. 
I samtliga fall måste eleven få ta hänsyn till om idéerna verkar rimliga för honom eller 
henne, och underkasta dem kritisk prövning. Visar det sig nödvändigt för elevens 
förståelse, ska den få möjlighet att göra om idéerna i form av egna erfarenheter. 
Författaren kallar det den metodiska färdighetsträningen. Hon menar förmågan att 
samla och tolka information, samt att tänka ut relevanta undersökningar för att senare 
kunna redogöra för resultaten. 
     
Inlärning sker genom att man låter färdigheter, attityder och begrepp utvecklas sida vid 
sida. Det är därför Harlen lägger stor vikt vid hur barn lär sig och inte bara vad de lär sig. 
Dock kan man inte säga att aktiva barn är ett bevis på att de lär sig något. Aktiviteten 
måste ha grund i erfarenhet och tankeverksamhet, samt gynnas i att eleven utbyter 
erfarenheter genom kommunikation med lärare och klasskamrater. 
 
Lärarrollen 
Lärarens närvaro är mycket viktig i undervisningen, för det är han eller hon som svarar 
för genomtänkt  planering, vänlig övertalning, hjälpsamma råd, anskaffning och förvaring 
av material. Ibland är en enkel handräckning just det som en duktig lärare kan ge. Om en 
lärare vill uppmuntra och stimulera sina elever måste de först övertyga eleverna om att 
de är verkligen intresserade av deras arbete, då först kan läraren bli en intressant 
samarbetspartner för eleverna. Att stimulera elever för läraren innebär en uppmuntran 
och inte tillrättavisning. Det är viktigt att man som lärare uppskattar elevens 
ansträngningar oberoende av resultaten, acceptera det svar eleven funnit. Författaren 
skriver om varje lärares krav på sanning, som de tror är ett måste att servera för 
eleverna. Hon tror att lärarna gör ett misstag här. De måste leta upp en ny typ av rätt 
svar. Söka ett svar som eleverna kan ge med det självförtroende som grundar sig på 
egna iakttagelser, egna erfarenheter. Författaren vill att dagens lärare skall intressera 
sig i vad det är eleven kommer fram till, vad han eller hon tror och kan berätta ur sina 
resultat. Läraren skall försöka se elevens uppfattning som den rätta uppfattningen. 
Författaren trycker dock på att det inte finns någon anledning att lämna kvar elever i sina 
egna idéer. Lärarens roll i klassrummet är mycket mer än att förse eleven med material 
och tillfället att använda den. Läraren kan använda olika metoder för att på ett 
konstruktivt  sätt påverka elevens erfarenheter och åsikter åt ”rätt håll” med stigande 
ålder. Svårigheter för läraren blir att bestämma hur och när han eller hon skall ställa 
eleven inför den mer korrekta uppfattningen i ämnet, som då skiljer sig ifrån elevens 
uppfattning.  
Negativ stimulans kan lätt ske när den engagerade lärare stör barnen i deras egna 
undersökningar. Eleverna känner sig dumma och bortkomna och läraren har inte lärt sig 
något av vad barnen funnit i sitt experimenterande. Författaren trycker på hur viktigt det 
är att lärare först lyssnar på barnen och stämmer av läget i arbetet, för att sedan ge dem 
den stimuli de verkar ha mest behov av (Harlen, 1996). 
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Organisation 
Vill man som lärare utgå från en konstruktivistisk syn på lärande skall undervisningen 
läggas upp så att eleven får möjlighet att utveckla en vetenskaplig förståelse utifrån sin 
vardagskunskap.   
 
Lärare som har testat denna modell har funnit att eleverna prestera betydligt bättre 
resultat. Men det behövs dubbelt så lång tid för undervisningen som vid en traditionell 
undervisningsmetod (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996).   
 
Problem som kan uppstå vid ett undersökande arbetssätt med små barn i stor grupp är 
att arbetet upplevs rörigt och stökigt av läraren. Författaren menar att så länge det finns 
material är det inte svårt att hålla en hel klass sysselsatt. Det innebär dock att man får 
dela in klassen i olika arbetsgrupper och göra om i klassrummet så att inte grupperna 
stör varandra (Harlen, 1996). 
 
Den ovane läraren kanske oroar sig: ”Jag kan ju inte hålla ögonen på allihop. De 
kommer säkert att ställa till med en massa dumheter. (ibid, sid. 24)  
  
Harlen skriver då undrande om eleverna verkligen kommer att göra det? Hon menar att 
då barn har tillräckligt med material och får arbeta fritt för att göra sina egna 
meningsfulla undersökningar och upptäckter, brukar det inte finnas någon anledning för 
dem att göra dumheter. Oväsen blir det, barn är högljudda när de är ivriga och det blir 
mycket prat. Författaren tycker att det är en del i syftet, att lära barn använda sitt språk. 
Genom att lära barn använda sitt språk. Pratet kan dessutom hjälpa dem att bättre 
förstå vad de håller på med. Samt att det stärker känslan av samarbete. Barn som lär 
sig samarbeta är kloka och känsliga nog för att inte i onödan störa andra. Harlen skriver 
vidare att barn visst kan glömma sig ibland, men att man bara kan påminna dem om hur 
det bör vara. Författaren skriver slutligen att en aktiv klass är ofta en lycklig klass. 
 
Svårigheten för läraren som skall planera sin undervisning är att finna innehåll och ordna 
miljöer för lärande som berör varje elev. Skolan skall idag utveckla varje elevs 
naturvetenskapliga kunnande för dagens behov men också för framtiden (Dimenäs & 
Sträng Haraldsson, 1996). 
 
ALTERNATIVA PEDAGOGIKER 
Projektarbeten blir allt mer vanliga ute på skolorna idag. Miljöarbete förekommer ofta i 
olika projekt, vars perspektiv skall genomsyra all undervisning enligt Lpo-94. Projektens 
innehåll kan utgöras av allt ifrån elevers arbete med vattendragsinventering  till 
växthusodling. Skolor som arbetar med projekt kan se sin undervisning betydelsefull då 
den medför ett möte mellan skolans och samhällets verksamheter. Eleverna kan få en 
naturlig vardagsanknytning. Praktisk och teoretisk verksamhet förenas i arbetet. Arbetet 
innebär ofta ett stort elevansvar (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996).   
 
Mariaskolan 
Mariaskolan i Stockholm arbetar sedan ett par år tillbaka med sin NO-undervisning i 
olika teman. Två av skolans lärare i år 1-3, Britt Jakobsson och Eva Marand, har 
medvetet ökat sitt kemi- och fysikinnehåll i NO-ämnet. De två lärarna kände att ämnena 
var svåra och att de hellre arbetade med biologi förr.  
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Temaarbetet börjar med att lärarna tar reda på barnens förförståelse och egna idéer. 
Barnen får rita och skriva eller samtala och diskutera över vad de tror om kommande 
arbetsområde. Jakobsson och Marand menar att barn har en mängd erfarenheter och 
föreställningar om hur världen omkring dem fungerar. Dessa föreställningar är begripliga 
och användbara för barnen men ofta skiljer de sig ifrån de naturvetenskapliga 
förklaringarna. Barnen får sedan testa om deras teorier stämmer. Arbetet varierar från 
att vara styrda till mer fria. Vid fria undersökningar får barnen mer välja själva. Att 
genomföra och planera olika sorters undersökningar är en del av det naturvetenskapliga 
arbetssättet. Alla startar med en frågeställning eller ett problem som måste undersökas 
för att barnen skall kunna ge ett svar. Svaret är inte alltid ”rätt” rent naturvetenskapligt 
men det är rätt för barnen. De beskriver något de observerat. Läraren har i uppgift att 
lyfta barnens egna tankar och idéer och utgå ifrån dem. Annars blir begreppen och 
fenomenen aldrig barnens egna utan en kunskap som inte stannar hos barnen länge. 
Läraren måste utveckla barnens förståelse utifrån elevens egna tankar och idéer till den 
uttalade naturvetenskapen, vilket kan ta många år. För att få ett bra arbetsätt med 
intressanta undersökningar krävs det att läraren är förberedd med en massa frågor.  
 
Barnen måste ges tid till reflektion. För att barnen verkligen skall förstå hjälper det inte 
att bara undersöka och experimentera. Barnen måste förstå innebörden av orden. 
Lärarna på Mariaskolan uppmuntrar eleverna att diskutera under arbetets gång. Samtal 
är en viktig del av det naturvetenskapliga arbetssättet. Lärarna tror att det är viktigt för 
begreppsförståelse och begreppsutvecklingen. Barnen får ta del av andras tankar och 
idéer. Kanske får de ord och uttryck för företeelser de själva saknar ord för. Det är 
vanligt att barn inte har ord för vad de observerar och iakttar 
(Jakobsson & Marand, 1995). 
 
NTA  
NTA är förkortningen på ett projektarbete vid namn Naturvetenskap och teknik för alla. 
Projektet är till för att öka intresset hos barn och ungdomar för naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen. 
 
Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har i 
uppgift att främja utvecklingen av tekniska och naturvetenskapliga ämnen i samhället. 
Akademien har tillsammans med en kommun i Sverige provat ut ett amerikanskt 
material för svenska undervisningsförhållanden. Målgruppen har inledningsvis varit för år 
f-6. Målet med projektet har varit att hjälpa och stimulera grundskolans elever och lärare 
att uppnå läroplanens och kursplanernas mål. Arbetet bedrivs med stöd av NTA - 
projektets grundpelare: 
 
q Ett forskande arbetsätt med tillgång till tematiskt experimentmaterial 
q Organiserad materialhantering 
q Kontinuerlig kompetensutveckling för lärare 
q Fortlöpande utvärdering av barn och ungdomars lärande 
q Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv, högre utbildning, med flera. 
 (www.nta.nu) 
  
Genom projektet NTA får läraren användbara förslag på olika temaområden i kemi, 
fysik, biologi och teknik. Varje tema består av ett komplett experimentmaterial 
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tillsammans med skrivna handledningar för arbete i helklass under 10 -12 veckor. 
Läraren får med materialet en röd tråd i sin undervisning då den är kopplad till 
läroplanen. Arbetet är forskande och eleverna får göra egna undersökningar, där de 
diskuterar och dokumenterar sitt arbete och sina resultat. Projektet bygger på arbete 
med vardagliga företeelser, elevernas nyfikenhet och frågor kring naturvetenskap och 
teknik.   
 
Arbetsgången  bygger på fyra återkommande moment varav det första är fokuseringen. 
Eleverna får av läraren veta målet med temaperioden, eleverna får i sin tur klargöra vad 
de vet om temat. Nästa moment är utforskningen, eleverna formulerar frågor, 
undersöker och experimenterar samt dokumenterar kontinuerligt sina resultat. Det tredje 
momentet är reflektionen, eleven får formulera sina tankar och argument och presentera 
sina erfarenheter för klassen. Sista delen är tillämpningen där arbetet som gjorts förs 
vidare genom nya frågor och det tillämpas i nya former (Tedfors, 2000 & Info. från 
hemsida: www.nta.nu). 
 
Bifrostprojekt 
Abildtrup Johansen och Rathe (1997) skriver att Bifrostpedagogik kommer 
ursprungligen ifrån Danmark. Bifrostskolan grundades 1987 av en grupp föräldrar. De 
ville att elevernas fortgående utveckling skulle spänna kontinuerligt över hela 
grundskolan, därför skapades friskolan Bifrost.  
 
Bifrostskolan arbetar alltid med ett inspirationstema. Temana hämtas från natur- och 
kulturupplevelser. Varje läsår innehåller ca tre teman. Inspirationstemat presenteras 
med flera upplevelser med jämna mellanrum. Utifrån varje upplevelse kommer barnen 
fram till det aktuella deltema som de skall arbeta med under de kommande veckorna. 
När det första deltemat är bearbetat, följer en ny upplevelse, som i sin tur sätter igång ett 
nytt arbete. På låg och mellan arbetar barnen i tre fasta verkstäder under temaarbetet. 

 
q Läs och skrivverkstaden 
q Laboratoriet 
q Målarateljén 

 
Lärarna på Bifrostskolan har satt upp lärandeprocesser som är viktiga för att deras 
undervisning skall bli kvalitativ. Undervisningens form och innehåll skall först och främst 
passa ihop. Kvaliteten bygger på det sätt undervisningen sker.  
 
Arbetet med läroprocesser börjar med en upplevelse där barnen får uppleva något på 
ett medvetet sätt. Barnen har fått lära sig att om man lyssnar noga på sig själv, huvud 
och kropp, medan man upplever, så kan det hända att man känner olika saker, att man 
får kontakt med sig själv. Senare på dagen samlas barnen för ett samtal om vad som 
upplevts och varför. Samtalen är till för att öppna upplevelsen,  och att sätta ord på 
tankar och känslor. Den tredje delen är handling. Barnen får komma med förslag på hur 
de vill uttrycka sin upplevelse, arbeta med den i de fasta verkstäderna (Abildtrup 
Johansen, Rathe & Rathe, 1997).   
 
Ideologi i Bifrostpedagogik är att vid sidan om basfärdigheterna ge barnen inre styrka, 
trygghet och självkännedom. En nyckel till framgång är färdigheter i att planera och 
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genomföra uppgifter, reflektera, dra egna slutsatser och förmedla dem inför andra. 
Sinnena är den snabbaste vägen till hjärnan, dessa stimuleras genom upplevelser (info 
från hemsida: www. Experentia.com ). 
 
Utomhuspedagogik 
Naturkontakter i utemiljön har många positiva effekter för barns hälsa skriver Britta 
Brygge m fl. Den motoriska utvecklingen får möjligheter att utvecklas ute. Uteaktiviteter 
kräver samarbete och skapar en social kompetens hos deltagarna. Tematiska 
ämnesövergripande studier i närmiljön levandegör ofta abstrakta begrepp. 
Utgångspunkten för själva lärandet blir i utomhuspedagogiken den direkta upplevelsen, 
man förstår med ”hela kroppen”.  Förhoppningsvis ökar detta motivationen och 
förståelsen för vår omvärld. En ledare utomhus har inte samma ramar, fyra väggar, att ta 
till som inomhusundervisning har. Ledaren måste vara flexibel och acceptera att 
undervisningen inte alltid blivit som man tänkt sig. För en fungerande 
utomhuspedagogik finns fyra ledord: varm, torr, mätt och glad (Brygge, Glantz & 
Sandell, 1999). 
 
Skolgården 
Ifrån Storbritannien finns sedan ett antal år i Sverige en pedagogisk rörelse, som heter 
”Learning through landscapes”. Denna bygger på att miljön och omgivningen erbjuder 
omfattande möjligheter till inlärning. Många kommuner i Sverige har naturskolor, som 
arbetar med utgångspunkt från skolornas utemiljö.  
 
Vilken lust att leka och upptäcka nytt skapar våra skolgårdar? Vilka tankar föds i en 
spännande och stimulerande skolmiljö? Vilka äventyr kan växa fram under dagens 
lopp i skolan? Vilka känslor väcks? (Jönsson & Wickenberg, s. 96, 1994) 
 
Det finns inga normer för hur en skolgård ska se ut. Avgörande för skolgårdens 
utformning är deltagarnas kompetens och vilja och kommunens ambition. En skolgård 
bör utformas så att det finns ett samband mellan den inre och yttre miljön. 
Många skolgårdar är små och har svårt att avsätta ytor för organiserad undervisning 
(Jönsson & Wickenberg, 1994). 
 
Skolträdgårdar har en lång tradition i svensk skola. I trädgården skaffar sig eleverna 
kunskaper om t ex grönsakers väg från jord till bord. Skolträdgårdsverksamheten är en 
integrerad del av den ordinarie undervisningen och trädgården utnyttjas som ett 
läromedel och blir en naturlig del i skolans vardag. En skolträdgård kan utnyttjas i 
många undervisningssammanhang t ex kan miljöinverkan och vattnets kretslopp bland 
annat åskådliggöras där (ibid). 
 
 

 
 
 
3. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
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3.1 METOD 
Grundpelaren genom arbetet har varit Forskningsmetodikens grunder av Patel och 
Gustavsson (1991), en bok angående forskningsmetodik och intervjuteknik. Boken visar 
på ett enkelt sätt hur man går tillväga när man genomför och lägger upp en 
undersökning samt hur man dokumenterar och författar arbetet. 
 
För att didaktiskt belysa NO-undervisningen i år 1-3 valde jag att samla mitt 
datamaterial både empiriskt och teoretiskt. Det empiriska materialet består av intervjuer 
med fyra lärare från fyra olika skolor. Intervjupersonerna är yrkesutövande lärare i år 1-3, 
där NO är ett inslag i deras pedagogiska arbete. Den teoretiska delen i arbetet består 
av relevant litteratur till området, som för det första är Skolverkets styrdokument, det vill 
säga gällande läroplan och tillhörande kursplaner. Dagens läroplan är sedan 1994, Lpo-
94. Läroplanen och kursplanerna ger en förståelse för vilka mål dagens lärare skall 
förhålla sig till i undervisningen, samt vilka mål som eleven skall uppnå i år 5 och år 9. 
Annan litteratur som jag har läst är ett urval av böcker och rapporter, skrivna av forskare, 
om NO-undervisning. Information om NO-projekt och olika pedagogiska idéer fanns att 
hämta på Internet som jag har hittat genom tips eller sökverktyg.  
 
3.2 LITTERATUR 
För att få information om dagens NO-undervisningen i år 1-3 vad gäller de didaktiska 
frågorna om innehållsval och arbetssätt, har litteratur inom området studerats. Jag har 
tagit del av examensarbeten om grundskolans NO-undervisning, för att studera vad som 
undersökts tidigare. Internet användes som sökmotor för att finna fakta om NO-
undervisningen ute på skolorna. Det finns mycket litteratur som berör mitt ämnesval. 
Svårare var det att finna fakta som omsluter och berör hela min problemformulering. Jag 
har studerat överkomlig litteratur och därur plockat det jag funnit angeläget att ta med i 
detta arbete.  
 
3.3 INTERVJUER 
Intervju valdes framför enkät då en intervju ger mer kvalitativ information. En enkät kan å 
andra sidan ge mer kvantitativ information, men jag var intresserad av att få 
djupinformation av lärarna, för att få svar på min problemformulering. Det är även lättare 
att undvika missförstånd och följdfrågor kan ställas under en intervju, vilket man inte kan 
vid en enkät. Jag valde att göra mina intervjuer med låg grad av standardisering och 
strukturering. En helt ostandardiserad intervju sker då frågorna formuleras under 
intervjuns gång och frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss 
intervjuperson. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna stor plats för intervjupersonens 
egna tankar. (Patel & Davidsson, 1991) 
 
URVAL AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDE OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP 
Jag har valt att intervjua fyra lärare som arbetar på fyra skolor. Jag fann att fyra lärare var 
en lagom informationsmängd att bearbeta i detta arbete. För att få en så bred 
information som möjligt valdes fyra olika skolor med olika geografiskt läge ( se sid. 18-
21). Jag kan dock ej generalisera min information eftersom urvalet varit begränsat. 
Lärarna valdes ut så att de representerar alla läsår som detta arbete riktar sig mot. 
Lärarna valdes även så att de speglar arbetet i homogena och integrerade elevgrupper. 
Lärarna jag valt att intervjua arbetar i år 1, 2, 2 och 1-3 (se sid. 18-21). Jag bestämde 
mig för att inte lägga tid på att finna manliga lärare till undersökningen eftersom 
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lärarkåren för år 1-3 domineras av kvinnor. Jag ser heller inget behov av den 
spridningen för resultatet på min undersökning.  
 
FÖRBEREDELSE FÖR INTERVJU  
Under augusti månad år 2000 skapades telefonkontakter med samtliga skolor och 
intervjupersoner. Lärarna lovade att ställa upp för intervju senare under hösten. Två 
skolor välkomnade mig till en speciell temadag under hösten då man skulle arbeta med 
NO-ämnet samt andra skolämnen. Under hösten, i oktober månad, besöktes de två 
skolorna, med temadagar. Jag deltog som observatör. Syftet med besöken var att på 
ett enkelt sätt få inblick i skolornas NO-arbete.  
I november kontaktades alla lärare via telefon. Bokning av intervjutillfällen gjordes. 
Information om syftet med arbetet och intervjun gavs. Lärarna fick vetskap om ett 
informationsbrev som skulle skickas via post de närmaste dagarna (bilaga 2).   
Informationsbrevet innehöll mer exakt information om intervjuns utformning och innehåll. 
Informationsbrevet gav effekten av ”lättare” intervjuer, där lärarna fått möjlighet att tänka 
igenom vissa delar av intervjun innan, samt plocka fram aktuellt material. En tanke med 
informationsbrevet var att ge lärarna information så att de skulle känna sig trygga under 
intervjun. Jag hoppades även på mer utförligare svar eftersom de hade fått tid att tänka. 
Jag delgav medvetet inte exakta intervjufrågor innan intervjun. Jag ville inte få för 
genomtänkta svar. (Patel & Davidsson, 1991) 
 
För att belysa min problemformulering utarbetades en intervjuguide (bilaga 3). Jag ville 
ha en dialoglik intervju, där jag kunde ställa lämpliga följdfrågor. Intervjupersonen gavs 
också möjlighet till eget berättande. Intervjuguiden fick omformas ett flertal gånger innan 
jag kände att den täckte upp min problemformulering. Intervjuguiden kontrollerades före 
användning i en pilotintervju. Den visade sig vara bra men ett par justeringar gjordes i 
samråd med pilotpersonen.  
( ibid ) 
 
INTERVJUSITUATION 
Intervjuerna skedde på respektive lärares skola, på ostörda platser och tog mellan 45 till 
80 min. Jag valde att använda mig av bandspelare för att under intervjuns gång kunna 
koncentrera mig på vad läraren sa, och inte att anteckna. Detta för att inte tappa fokus 
på intervjusvaren. Dessutom har en inspelad intervju den fördelen att man inte missar 
väsentliga detaljer. Det finns dock nackdelar med att använda bandspelare. 
Nackdelarna vid användningen är mängden tid som går åt vid bearbetning av 
intervjuerna, samt att bandspelaren kan verka hämmande för intervjupersonen. Tre 
lärare accepterade att jag spelade intervjun, men den fjärde kände olust. Den 
oinspelade intervjun antecknades. Jag skrev rent anteckningarna direkt efter att intervjun 
var avslutad. Utskriften av intervjun skickades sedan till aktuell person för kontroll av 
svar.  
Under intervjuerna använde jag mig av intervjuguiden och den gav stort utrymme för 
intervjupersonens egna tankar och erfarenheter kring NO-området, ofta använde jag mig 
av naturliga följdfrågor. (ibid) 

 
4. RESULTAT 
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4. 1 BESKRIVNING AV INTERVJUPERSONER OCH  
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE  
 
AGNETA OCH AXSKOLAN  
Agneta jobbar som klasslärare för 30 elever i år 2 på Axskolan. Hon har arbetat som 
lärare i 24 år. 1974 gick hon ut, den 2,5 år långa, lågstadielärarutbildningen. Agneta har 
de senaste åren varit klasslärare för år 1-3. Agneta anser sig ha fått en bra NO-grund i 
sin lärarutbildning. 1998 gick hon en kompletteringskurs på 5 poäng i NO. I och med 
kursen blev hon behörig att undervisa i NO upp till år 7. 
 
Axskolan är en skola för år f-6, förskolan till årskurs sex. Skolarbetet sker i homogena 
och åldersblandade grupper med den ”vanliga” undervisningen men skolan har ett 
kontinuerligt temaarbete under året i åldersblandad grupp. På skolan finns det ett par 
klasser som är tvåparallelliga men till största delen är skolan enparallellig.  
Skolan ligger på landsbygden tillsammans med ett par bostadshus och en kyrka. De 
flesta eleverna bor en bit ifrån skolan så många åker skolbuss. Elevantalet är idag 150 
elever.  
Just nu deltar skolan i olika pedagogiska projekt. Bland annat är skolan en 
miljödiplomerad skola sedan 1991, och har genom sitt arbete fått en mängd 
utmärkelser. Skolan har profilen miljö och miljövård, samt ett brett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt med ett trädgårdsland, ett växthus och en damm. Skolan deltar i ett EU - 
projekt tillsammans med tre andra skolor från Europa. Projektet kallas Comenius 
projektet och de deltagande skolorna kommer ifrån Österrike, Tyskland och 
Storbritanien. Dessutom är skolan med i Barn och ungdomsnämndens projekt, 
Idéetorget på nätet, där man skall beskriva ett aktuellt arbetsområde eller projekt med 
text och bild. Personalen på skolan strävar efter maximal utomhuspedagogik. Axskolan 
jobbar mycket med NO och andra ämnen i åldersintegrerade grupper. Detta sker under 
4-6 temadagar per år. NO-undervisning förkommer även som klassarbete i år 1-3, men 
mesta NO-tiden läggs till temadagarna.  
 
Skolan har en timplan för alla ämnen. NO har i år 1-3 100 min per vecka. På grund av 
det åldersintegrerade temaarbetet varierar tidsdisponeringen från vecka till vecka. 
 
Axskolans lokala kursplan har uppnåendemål för år 3 och 6 i NO (bilaga 4). NO är 
uppdelat på biologi, kemi, fysik och teknik, där det finns en kursplan för varje område. 
Målen är hämtade ur Lpo-94 och kursplaner. Anledningen till mål i år 3 är att man då lätt 
kan stämma av eleverna innan de lämnas över till en åldersintegrerad klass. Mål i år 6 
istället för i år 5 som skolverkets kursplaner har, är för att personalen finner det lättare att 
stämma av eleverna i år 6, då man arbetar åldersintegrerat. Axskolans kursplan är gjord 
av personal från enheten, det vill säga personal från år f-6, från tre olika skolor. Skolans 
kursplan är tänkt att revideras vart annat år och det görs just nu. Axskolans gällande 
kursplan gjordes 1997-1998. 
 
 
BARRSKOLAN OCH BEA  
Bea jobbar som klasslärare för 14 elever i år 1 på Barrskolan. Hon har arbetat som 
lärare i 10 år sedan hon gick ut, den 2.5 år långa lågstadielärarutbildningen 1989. Bea 
har de senaste åren arbetat som klasslärare för år 1, och tidigare var hon klasslärare för 
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år 1-3. För ett par år sen fick lärarna på Beas skola välja om de vill komplettera i mano 
eller svso. Bea valde att komplettera i mano. Kursen gav deltagarna behörighet att 
undervisa från år 1 till 7. 
 
Barrskolan är en skola för år  f-6. Skolan arbetar i homogena grupper, förutom i f-1, där 
hälften av barnens tid ägnas åt samarbete mellan år 1 och förskolegruppen. Skolan är 
minst tvåparallellig men är i vissa årskurser fyrparallellig. Skolan är relativt stor med ca 
400 elever. Totalt har skolan 16 klasser. På skolan finns fritidsverksamhet. Skolan ligger 
som enda skola centralt i ett mindre samhälle, i en mindre kommun, med ett 
upptagningsområde från samhället och bygden runt omkring. Närheten till varierande 
natur, sjöar, ängar, åkrar och skog genomsyrar undervisningen på skolan. Denna termin 
har skolan startat med NTA i vissa klasser.  
 
Barrskolans timplan säger att barnen i år 1 får 40 min NO/ vecka, i år 2 120 min NO/ 
vecka och i år 3 100 min NO/ vecka.  
 
Barrskolans kommun har en gemensam kursplan för NO i år 1-9. I kursplanen ser man 
tydligt vad skolan förmedlar till eleverna i de olika åren. 
I NO är målen uppdelade på ämnena fysik, kemi, biologi och teknik. Vid arbetet med 
kursplanen satt personal tillsammans från alla kommunens skolor. Skolans lokala 
kursplan är nyligen färdig. Arbetet med kursplanen började för fyra år sedan, arbetet har 
tagit tid på grund av svårigheter att hitta arbetstillfällen. Kursplanen skall snart ses över 
igen eftersom skolverket nyligen gett ut nya kursplaner. Det är tänkt att Barrskolans 
kursplaner skall revideras och utvärderas med jämna mellanrum. 
 
LÖVSKOLAN OCH LENA 
Lena jobbar som klasslärare för 27 elever i en integrerad år 1-3 på Lövskolan. Hon har 
arbetat som lärare i 28 år. 1972 gick hon ut den 2.5 år långa, lågstadielärarutbildningen. 
Lena har under nästan hela sitt yrkesverksamman liv jobbat som klasslärare i en 
åldersintegrerad grupp.  
 
Lövskolan är en skola för år f-3. Skolans organisation är åldersintegrerat i år 1-3 med 
en enda storklass på 50 elever. Totalt har skolan 80 barn på skolan. Barnen är 
uppdelade i en storklass, en förskoleklass och en femårsgrupp. Skolan arbetar på att få 
en vikänsla, med all personal i ett enda arbetslag och visst samarbete med alla barnen 
på skolan. Mellan klockan 14-17 finns det fritidsverksamhet på skolan. I storklassen 
arbetar två klasslärare. De delar på elevgruppen i olika grupperingar, men oftast i 
åldersintegrerad grupp, med delning på 23 och 27 elever. Skolan har  arbetat med NTA 
under fyra års tid. Närheten till skog finns, men undervisningen sker till största del 
inomhus. Skolan ligger centralt i ett stort samhälle. Lövskolans NO-undervisning 
organiseras till största delen i ämnesintegrerade teman. Temaarbetet spänner över en 
treårsperiod så att alla barn får samma innehåll men vid olika ålder eftersom skolan 
arbetar åldersintegrerat.  
 
Lövskolan har ingen timplan i NO för att de arbetar i teman, och vet inte exakt hur 
mycket tid som läggs på vilket ämne.  
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Lövskolan har en och samma arbetsplan för hela rektorsområdet. Arbetsplanen 
innehåller handlingsplaner för bland annat inskolning, måltider och olika sorters 
samverkan. I NO/SO har skolan en treårsöversikt på olika teman. (bilaga 6). Handlings- 
och temaplanerna har skolan gjort tillsammans med all personal från enheten, med 
tanke på att eleverna skall få samma innehåll i temaarbetet inom samma område. 
Kursplanen är gjord av lärare från enheten 1997-1998 och det är tänkt att det skall ske 
en kontinuerlig revidering.    
 
Lärarna på Lenas skola fick samtidigt som den nya lärarutbildningen kom erbjudande 
att komplettera sin utbildning, med extra behörighet att undervisa i mano eller svso för år 
1-7. Lena valde mano, där 5 poäng var matematik och 5 poäng var no. 
  
KOTTESKOLAN OCH KARIN 
Karin jobbar som klasslärare för 24 elever i år 2 på Kotteskolan. Hon har arbetat som 
lärare i 15 år. Karin läste först till barnskötare på gymnasial nivå, efter det studerade hon 
till förskollärare. Efter kompletteringar på Komvux gick Karin en ett års lång 
påbyggnadsutbildning till lågstadielärare, som avslutades 1985. Karin och hennes 
kollegor fick för ett par år sedan gå en kvällskurs som handlade om naturvetenskapliga 
experiment. 
 
Kotteskolan är en skola för år f-5. Skolan är organiserad i homogena klasser förutom en 
1-2. Skolan har ca 180 barn och nio klasser. Skolan har börjat arbeta Bifrostinspirerat 
med teman och åldersintegrering i år 1-3. Innan Bifrostpedagogiken kom till skolan 
arbetade man mycket med naturen runt skolan under speciella naturdagar. Skolan har 
ett faddersystem, mellan år 1-4, 2-5 och f-3. Faddersystemet utnyttjas under 
naturdagarna då skolan arbetar mycket med utomhuspedagogik. Naturdagarna har 
kommit till efter att lärare funnit naturen runt skolan attraktiv och outnyttjad i 
undervisningssynpunkt. Skolan antog profilen ”Natur”. Skolan har nära till skog, ängar 
och vatten och ligger i utkanten av ett stort samhälle.  
 
Kotteskolan har en ny timplan för år 2001, där NO och SO har fått ett gemensamt antal 
timmar att dela på. I år 1 210 min/vecka, i år 2 210 min/vecka och i år 3 255 min/vecka. 
Skolan har utöver NO och SO blocket 80 min per vecka till skolans val. Under den tiden 
läggs skolans naturdagar och temaarbeten. Naturdagarna och temaarbetet består 
delvis av NO. Kotteskolan känner att de vill ha kontroll på tidsdisponeringen, därför har 
en ny timplan upprättats då många skolor väljer att frångå den.  
 
Skolan har en egen arbetsplan för NO-ämnet. Där mål i år 5 enligt skolverkets 
kursplaner punktades ned och lärarna konkret beskrev vad som skulle göras på skolan 
(bilaga 7). Kotteskolans kursplaner har gjorts av personal från skolan för fyra år sedan. 
Det är tänkt att vara en kontinuerlig revidering av kursplanen,  en fråga som är aktuell på 
skolan nu.  
 
 
Sammanfattning: 

 
Skola: 

 

 
Axskolan 

 
Barrskolan 

 
Lövskolan 

 
Kotteskolan 
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Lärare: Agneta Bea Lena Karin 
Klass: 2 1 1-3 2 

Projekt: Utomhusped 
Miljö 

EU-projekt 
Idétorget 

NTA NTA 
Bifrostteman 

Naturdagar 
Bifrostteman 

Lokal kursplan Ja Ja Ja Ja 
Arbetsplan Ja Nej Nej Nej 

Timplan Ja Ja Nej Ja 
  
 
 
 
4.2 RESULTAT AV LÄRARINTERVJUER 
 
NO-ÄMNET  
 
Vad har du för grundsyn på NO-ämnet i skolan? 
 
Agneta: 
Agneta anser att NO-ämnet är viktigt i skolan, speciellt miljötänkandet! Miljötänkandet är 
enligt Agneta en livsuppgift för lärare att föra vidare. Agneta tror att då man förmedlar 
information och ger barnen kunskaper om djur och växter så etableras även ett 
miljötänkande, och en ansvarskänsla för miljön. Agneta anser att NO-ämnet också är ett 
viktigt ämne för att ge eleverna en förståelse för omvärlden.  
 
Bea: 
Bea  hoppas på hon lägger en slags grund hos barnen, i hur man ska vara i naturen och 
hur vi tar hand om vår miljö. Bea fortsätter med att grunden i att man t ex. går ner och 
tittar på minsta lilla kryp, är inte att eleven skall lära sig om det lilla krypet, utan att eleven 
skall lära sig helheter. Bea anser att växter och djur ger eleverna en grundinställning till 
naturen. Bea har upplevt att barn gärna dyker ner i detaljer, men hon vill att eleven skall 
se och få en känsla för djurhavet som finns. Bea vill ge barnen kunskapen om att det är 
mycket som spelar in och hänger ihop i vårt system. 
 
Lena: 
Lena tror att många barn vet mycket om det som kommer upp i skolans teman och att 
många barn är intresserade av att lära sig. Lena tror att NO är ett viktigt inslag i skolan 
och att ämnet fyller sin funktion. Lena menar att kunna saker utöver svenska och matte 
är tillfredsställande för barnen. NO är intresserant och inspirerade till fortsatt lärande. 
 
 
 
Karin: 
Karin anser NO-ämnets roll i skolan vara viktigt. Man kan lära sig mycket genom att läsa 
och använda datorn som hjälpmedel, men man måste också få upplevelsen. Karin 
tycker att NO kommer till sin rätt i och med upplevelser. 
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Sammanfattning: 
NO-ämnets roll i skolan är att förmedla ansvarskänslan för vår jord och miljö till barnen. 
Detta arbete är en livsuppgift för lärarna anser Agneta.  Att ge eleverna en förståelse för 
omvärlden, att det är mycket som hänger ihop och skapar helheten vi har runt omkring 
oss, anser lärarna. 
Att kunna saker utöver svenska och matematik är stimulerande och spännande för 
barnen, anser Lena. Karin menar att NO ger barnen möjligheter att lära sig saker utan 
att använda dator och att läsa, hon menar att man här kan fånga själva upplevelsen på 
ett enkelt sätt. 
 
NO-ämnets status gentemot andra skolämnen? 
 
Agneta: 
Agneta anser svenska och matematik vara de viktigaste skolämnena i år 1-3. Hon 
menar att eleven behöver få grunderna i dessa ämnen för att klara av sin skolgång. Med 
grunderna menar Agneta räkna, skriva och läsa. Agneta tillägger att NO inte får 
glömmas bort, utan skall finnas med i hela elevens skolgång, med stigande ålder kan 
man arbeta och göra mer med NO i skolan. 
 
Bea: 
Bea känner att skolämnena har mycket med varandra att göra i skolan. NO har en hög 
status hos henne. Bea anser att det kommer in mycket skrivträning i NTA, så NO och 
svenska integreras. 
 
Lena: 
Lena tycker att det är svårt att dra skarpa gränser emellan skolämnena. Lena menar att 
grunderna för att ett barn skall lära sig är att det trivs i skolan och känner sig trygg. Lena 
anser det vara viktigt för barn att lära sig läsa, skriva och få en förståelsen för siffror. 
Under den här perioden får NO mindre prioritet hos Lena. 
 
Karin: 
Karin berättar att i år 1 och 2 ligger inte NO som högsta prioritet hos henne. Men i år 3 
prioriteras NO mer. Ämnen som prioriteras hos Karin är läsning och skrivning. Karin 
menar att eleverna behöver läsningen för att kunna tillgodogöra sig texter. 
 
Sammanfattning: 
Svenska och matematik har högsta prioritet för lärarna i år 1-3 enligt undersökningen. 
Läsning och skrivning prioriteras, för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig fortsatt 
skolarbete. Förutsättningarna för att man som elev skall lära sig någonting är att man 
trivs och känner sig trygg, menar Lena. Karin säger att NO inte får glömmas bort, utan 
skall med stigande ålder ingå i skolarbetet.  
Bea och Lena säger sig finna svårigheter för vilket ämne som är vad i barnens 
skolarbete. NTA handlar mycket om skrivträning.  
 
Vad har du för syn på NO-ämnets roll i samhället? 
 
Agneta: 
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Agneta anser att NO-ämnets roll i samhället är att ta vara på naturen och miljön, 
miljöaspekten är bland det viktigaste. Människan får även genom NO-ämnet en 
förståelse för vår omvärld tror Agneta. 
 
Bea: 
Bea anser NO-ämnets roll i samhället vara helheten i vår omvärld och miljötänkandet. 
  
Lena: 
Lena menar att samhället idag skriker efter folk med NO-kompetens. 
 
Karin: 
Karin anser NO-ämnets roll i samhället är att visa oss hela vårt system med växter, djur 
och människor, och hur allting hänger ihop. Karin anser att vi genom NO får en 
förståelse för att vi måste ta hand om vår jord.  
 
Sammanfattning 
NO-ämnets roll i vårt samhälle är att ta vara på vår natur och miljö samt ge en förståelse 
för vår omvärld, enligt lärarna i undersökningen. Ämnet har även en roll att visa helheten i 
vårt globala system, hur all materia hänger ihop. Samhället skriker idag efter människor 
med NO-kompetens. 
 
INNEHÅLL 
 
Vad har du för innehåll i din NO-undervisning? 
 
Agneta 
Agnetas NO-undervisning har ett innehåll som följer skolans lokala kursplaner. Agneta 
ska hinna med det som står som mål för år 3 under år 1-3.  
Innehållet är i korta drag följande: 
 
q År 1 Natur och naturiakttagelser. Eleverna får titta på smådjur, grodor, insekter, 

maskar, kompostdjur och sniglar.  
q År 2 Rymden, Frö och fröspridning, Människomat, Svampar.  
q År 3 Träd. 
  
Agneta anser biologi dominera hennes NO-undervisning i år 1-3 för att det är mest 
lämpat för små barn. 
 
Bea: 
q År 1 har Barrskolan inget innehåll de måste förmedla till eleverna. Vanligtvis går de 

ut i naturen och finner idéer. I år 1 brukar Beas NO-innehåll handla om året och 
årstider.  

q År 2 människokroppen och rymden.  
q År 3 får eleverna mer SO och nästan ingen NO.  
 
Bea anser biologi dominera hennes NO-undervisning i år 1-3, men hon tillägger  att hon 
säkert omedvetet arbetar med kemi och fysik och tror sig arbeta med biologi. I höst har 
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Bea börjat arbeta med NTA och då har innehållet i hennes undervisning följt NTA-
anvisningarna.  
 
Lena: 
Lövskolans temaarbete har en treårs plan. Eftersom skolan arbetar åldersintegrerat får 
eleverna innehållet vid olika åldrar. Temaarbetet är ämnesintegrerat därför visar inte 
Lövskolans temaplan på varje ämne för sig. Lövskolans teman med NO innehåller 
följande: 
 
q År 1: Träd och Insekter 
q År 2: Vad naturen ger oss, Rymden, och Jordens historia 
q År 3: Barn i världen, Människokroppen, Fiskar, och Fåglar 
 
Lövskolan arbetar idag med Bifrostteman med kulturella områden. Innehållet varierar, 
utifrån barnens funderingar. Vid intervjutillfället arbetade de med Olympiad och 
elevernas funderingar hade lett arbetet till ett projekt med Zeus.  
Vid intervjutillfället arbetade Lena med olika sorters jord inom NTA, barnen har fått titta 
på humus, sand och lera. Förra årets NTA-arbete bestod bland annat av fjärilars 
livscykler. 
Lena anser biologi dominera hennes NO-undervisning, men hon tillägger att hon känner 
osäkerhet för vad som är biologi, kemi och fysik i sin undervisning.   
 
Karin: 
Kotteskolans innehåll i NO-undervisningen ligger till största delen under fyra naturdagar 
per år. Innehållet på naturdagarna under ett år kan vara följande: 
 

q Höstdag:  Samla rönnbär och tillverka ett halsband. 
Frukt och frö  
Samla nypon och koka soppa  
Tillverka en naturtavla 
Lekar med titt i buske m.fl. 
 

q Vinterdag: Vinterfåglar 
Vad gör djuren på vintern 
Lekar i snön 
 

q Vårdag:  Tillbringar en dag i skogen med egenlagad  
   nässelsoppa till lunch.   

Vårtecken, vårfåglar 
 

q Sommardag: Håva djur i bäcken 
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Naturdagarna kan ha ett gemensamt tema över hela året, men skolan har vissa år olika 
teman för varje naturdag. Kotteskolan har haft träd och blommor som årets tema. 
Naturdagarna innehåller ofta studier av det närliggande vattendraget och djur som lever 
däri. Vintertid kan naturdagarna för eleverna innebära snöbyggnationer och studier av 
snö i klassrummet. 
  
NO-undervisningen i klassrummet: 
q I år 1:  närmiljön, årstider, tid och vattenexperiment.  
 
I övriga skolår följer Karin skolans lokala arbetsplan och det innehåll som finns angivet 
där (se bilaga 7).  
 
Karin har inte upplevt någon ämnesdominans inom NO under år 1-3, på frågan varför 
svarar hon att det beror på hennes syn på ämnet, hon ser NO som en helhet.   
 
Sammanfattning: 
NO handlar många gånger om ett möte med naturen och närmiljön när man går i de 
lägre åren. I år 1 handlar NO om årstider och natur. Vanligt förekommande områden 
inom NO i år 1 och uppåt är för flertalet av lärarna väder, vatten och vattnets kretslopp. 
Barnen får bekanta sig med djur och smådjur. För en exakt innehållsbeskrivning av 
lärarnas NO-innehåll i år 1-3, hänvisade alla lärarna till deras skolas lokala arbetsplan 
eller kursplan ( bilaga 4-7). Dock står inte alla detaljer med i de lokala kursplanerna. 
Innehållet varierar mycket från lärare till lärare på skolorna, samt att lärarna anpassar 
innehållet efter barngruppen, men kursplanerna finns som kontrollistor.   
 
Agneta, Bea och Lena anser att NO-undervisningen domineras av biologi. Två lärare 
tror sig inte vara medvetna om vad som är biologi, kemi eller fysik, och menar att de 
troligen har mer kemi och fysik i sin biologiundervisning än vad de vet om. Den tredje 
läraren anser att biologidominansen beror på ämnets lämplighet, jämförelsevis mot 
andra NO-ämnen, för små barn. Den fjärde läraren anser NO vara en helhet i år 1-3 och 
ser ingen uppdelning mellan fysik, kemi och biologi. 
 
Varför har du valt detta innehåll? 
 
Agneta:  
Agneta har undervisar efter skolans lokala kursplan. Agneta ser till att eleverna fått vad 
de ska i år 3 då hon lämnar dem vidare till en ny lärare.   
Skolan har många aktiva projekt, vilka styr innehållet. Agneta pratade mycket om 
skolans natur och miljöarbete, och visade på en handlingsplan för natur och trädgård- 
samt miljöarbetet (bilaga 8). Orsaken till att miljö och naturarbetet började på skolan 
1991, berodde på den dåliga stämningen mellan skolans klasser. Lärarna började 
arbeta åldersintegrerat med temaarbeten 1 gång per månad. Arbetet med miljö och 
natur har sedan fortsatt, och har idag blivit en profil på skolan. Målen för NO läggs in i 
undervisningen där de passar i ålder, och innehållet anpassas efter eleverna. I år 3 
arbetar Agneta mycket med SO, då blir det mindre NO, på grund av att NO och SO 
varvas i undervisningen.  
 
 
Bea: 
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Bea tror att innehållet i Barrskolans NO-undervisning är gamla bestämmelser som 
bevarats. En annan orsak till Beas innehåll i hennes NO-undervisning är att det väntas 
av Lpo-94 och kursplaner. Bea har nyligen börjat  jobba med NTA. Hon upplever NTA 
väldigt styrt. NTA har gjort så att annat innehåll kommit med i NO-undervisningen än vad 
som är tänkt enligt skolans lokala kursplaner och Bea själv. NTA är tidskrävande. All 
Beas NO-tid har gått till NTA denna termin. Eleverna har därför denna termin fått mindre 
av Beas ”vanliga” NO-innehåll.   
 
Lena: 
Lena tror att innehållet i Lövskolans enhets NO-undervisning är densamma som gamla 
bestämmelser som bevarats. Bitarna i NO-innehållet har gjorts om, då skolorna på 
området utarbetade gemensamma teman, så de passar Lpo-94 och kursplanerna. 
Lövskolan arbetar idag även med Bifrostteman. Bifrostteman styrs av att lärarna utgår 
från ett kulturellt område, där arbetet startar ifrån barnens funderingar och frågor. Vilket 
gör att eleverna styr innehållet och innehållet varierar från barngrupp till barngrupp. 
Lärarna på Lövskolan kände att NO var svårt, de ville satsa mer resurser på det 
området. Lövskolan sökte då ett erbjudande om att få prova ut NTA-materialet. Lena 
känner att NTA gjort så att andra delar av NO kommer med i deras NO-arbete än 
tidigare. NO-arbetet blir mer kontinuerligt idag. NO-undervisningen har en rödare tråd 
numera. Förr hade Lena experiment då och då i sin undervisning, hon hade inte ork eller 
tid till mer. Lena känner idag sig mer tillfreds med NO-undervisningen och menar att så 
här bra hade det inte blivit utan NTA. NTA styr dock innehållet i NO-undervisningen men 
skolan har idag tagit sig friheten att själva göra om materialet, så att det ger eleverna 
vad personalen vill förmedla. För fyra år sedan då NTA var nytt för skolan, skulle arbetet 
utvärderas. Skolan följde det angivna arbetsgången och innehållet, men idag känner 
Lena att de har, och tar sig mer fria händer med NTA-materialet.  
 
Karin: 
Kotteskolans innehåll i NO-undervisningen styrs mycket av vad som görs på 
naturdagarna. Orsaken till att skolans naturdagar är att lärarna på skolan  ville få ut 
undervisningen ur klassrummen. Personalen på skolan gick för ett antal år sedan en 
skolutvecklingskurs på 10 poäng. Kotteskolan har möjligheter till bra utomhuspedagogik 
och den gav skolan möjligheter att arbeta åldersblandat, med ett faddersystem. 
Naturdagarna fungerar ofta så att de stora barnen, faddrarna gör uppgifter för de små. 
Karin känner idag att naturdagarna får stå tillbaka mot ett nytt bifrostarbete med olika 
teman i år f-3 på skolan. Naturdagarna kräver planeringstid som just nu inte finns. 
Naturdagarna upplever Karin positiva, dock finns det personal som inte är lika 
entusiastiska som hon för utomhusarbetet. Vilket resulterat i att det inte alltid lyckats så 
bra organisatoriskt, naturdagarna har då lagts åt sidan för mer akuta arbetsmoment. 
Innehållet i naturdagarna styrs av vädret. Lärarna planerar ofta en reservplan ifall den 
första inte skulle fungera. Karin menar att barns primära behov måste vara 
tillfredsställda innan en inlärning kan ske. Då barn fryser och är blöta fungerar inga 
undervisningsmodeller. Bifrostteman infördes på skolan efter att lärarna varit på besök i 
Danmark och studerat Bifrostpedagogik. Danmarksresan har gjort så att temaarbetet 
prioriteras just nu på skolan.  
 Karins innehåll i NO styrs av Lpo-94 och kursplaner. Hon finner det viktigt att få med allt 
som Skolverket skrivit ned. Karin använder därför skolans lokala arbetsplan, som en 
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kontrollista. Hon tycker det är svårt att berätta när hon gör de olika momenten inom NO, 
det varierar från klass till klass.  
Skolans läge nära ett vattendrag, gör att naturdagarna ofta innehåller studier av 
vattendraget och djur som lever däri. Finns snö under en naturdag används gärna den i 
undervisningen.  
 
Sammanfattning: 
De intervjuade lärarnas innehåll i NO-undervisningen i år 1-3 styrs mycket av 
Skolverkets Lpo och kursplaner. Alla skolorna har utarbetade lokala kursplaner där man 
plockat ut de moment som skall ingå i år 1-3. De lokala kursplanerna följs eller används 
som checklista.    
Lövskolan styrs av att alla skolorna på samma område skall ha samma innehåll i sitt 
temaarbete.Ett nytt pedagogiskt tänkande styr också skolornas NO-innehåll. 
Bifrostpedagogik ledde till att Lövskolan och Kotteskolans innehåll i undervisningen 
förändrades. Kotteskolans utomhuspedagogiska projekt gav annat innehåll i NO-
undervisningen än den tidigare undervisningen. Axskolan tyckte sig uppleva en negativ 
stämning mellan klasserna och anammade ett miljöprojekt med åldersintegrering, vilket 
medförde ett visst innehåll i undervisningen. 
Barrskolan och Lövskolan jobbar med NTA och det ledde till att ett annat innehåll 
kommer in i  undervisningen än vad som var tänkt enligt, lokala kursplaner och lärarna 
själva. Innehållet i NO-undervisningen styrs också av att personalen på skolan är 
överens och att arbetet fungerar organisatoriskt. 
  
UNDERVISNING 
 
Hur lägger du upp ditt arbete metodiskt, har du någon grundtanke? 
 
Agneta: 
Agnetas grundtanke är att arbeta varierat, att eleverna får arbeta undersökande genom 
att ställa hypoteser. Hon strävar efter att barnen ställer frågor och får fundera över egna 
frågeställningar. Hon försöker ge barnen möjligheter att arbeta med olika hjälpmedel 
utifrån sina frågeställningar.  
 
Bea: 
Beas grundtanke är att arbeta varierat. Bea finner det inte så viktigt vad man lär sig utan 
sättet man gör det på. Då menar hon att det inte är viktigt att kunna precis all fakta, utan 
att eleverna kan och får lära sig saker på olika vis. Beas grundtankar är att eleverna får 
arbeta undersökande  med upplevelser. Bea går ofta ut och låter barnen uppleva 
naturen.  
 
Lena: 
Lenas grundtanke i hennes NO-undervisning är att eleverna skall få tänka efter och 
fundera själva. Lövskolan arbetar så att eleverna får producera alster utefter sin egen 
förmåga med hjälp av den stöttning som de behöver. Elevernas alster skall ha blivit 
något de förstår och bidragit till en ny kunskap för dem, anser Lena.  
Lena tror att barn lär sig på olika sätt och hon finner det svårt att veta vad eleven får med 
sig i livet av skolarbetet. Inlärningssätten varierar med antalet elever enligt Lena. Vissa 
barn lär sig genom att läsa och se på bilder, andra genom att lyssna på berättelser de 
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är fångade av. Många barn lär sig genom att upptäcka och undersöka tror Lena. Hon 
anser det viktigt att stötta eleven där han/hon befinner sig, och se elevernas behov. Lena 
strävar efter att ge sina elever en varierad undervisning.     
 
Karin: 
Karins grundtanke är att inte ge eleverna färdiga svar, utan att de får fundera på vad och 
varför de tror saker kommer att hända. Karin arbetar med hypotestänkandet i 
klassrummet. Hon gör så för att det ger liv åt barnens egna funderingar. Pratar man bara 
om fakta så ramlar informationen av enligt Karin. Kotteskolans lärare har valt att ta till 
mindre stoff och bearbeta det grundligare. Barnen får tid för undersökningar och 
upplevelser. Karin tror att barnen  totalt sett får mer kunskaper, än om de skulle 
bearbeta mer stoff på samma tid. Karin tror på upplevelsen i undervisningen, har man 
fysiskt och psykiskt upplevt så är det lättare att knyta an kunskaper senare. Karin menar 
att om du har sett och upplevt någonting blir det senare mer intressant att läsa om det.   
Alla kunskaper du skall ta in textmässigt måste du koppla till ett lexikon, en erfarenhet, 
säger Karin. Skolan har en viktig uppgift att ge och skapa erfarenheter, ett lexikon för 
barnen. Utländska barn behöver detta extra mycket för att kunna ta till sig texter tror 
Karin.   
 
Sammanfattning: 
Grundtankar i metod hos lärarna är att undervisningen skall vara varierande och 
undersökande. Lärarna finner det viktigt att få barnen nyfikna och ta vara på deras egna 
funderingar i skolarbetet. Agneta, Bea och Karin trycker på ett undersökande arbete 
med hypotestänkande, där barnen får fundera på varför och hur. Alla lärarna tror att barn 
lär sig mycket genom att få upptäcka och uppleva. Agneta, Bea och Karin använder sig 
av närmiljön för att ge eleverna inspiration och upplevelser.  
Bea tycker inte att det är viktigt att eleven lär sig all fakta i undervisningen utan att eleven 
får arbeta på ett bra och varierat sätt. Lena menar att det är viktigt att barnen ges 
möjligheter att arbeta efter sin egna förmåga med stöttning. Lärarna på Kotteskolan  har 
valt att  minska faktamängden i undervisningen och bearbeta den grundligare istället. 
De tror att barnen då får djupare kunskaper.  
Kunskaper du textmässigt skall ta in, måste du ha en förförståelse för, ett lexikon som du 
kan koppla den nya kunskapen till, menar Karin  
 
Hur ser du på läraraktivitet/ elevaktivitet? 
 
Agneta: 
Agneta menar att barn i år 1-3 måste vara aktiva, de klarar aldrig av rena föreläsningar. 
Agneta menar vidare att läraren inte kan vara mindre aktiv för det, utan måste finnas till 
som hjälp, stöd och inspirationskälla. Agneta känner att barn i år 1-3 är lätta att 
inspirera, få nyfikna och motiverade. Lärarrollen i år 1-3 handlar mycket om att vara 
inspiratör tycker Agneta. 
Bea:  
Bea tycker att elevaktiviteten skall vara betydligt större än läraraktiviteten i klassrummet, 
men en lärare kan vara aktiv samtidigt som eleverna är aktiva. Lärarrollen är för Bea att 
visa på helheten i vad eleverna lär sig, samt att få eleverna intresserad och inspirerade. 
Bea tycker det är lätt att inspirera elever i år 1-3. 
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Lena: 
Lena tycker att lärarollen är att hjälpa varje elev att göra sitt bästa. Hjälpa och stötta 
eleverna så att de blir nöjda och tillfredsställda med sitt jobb. Lena menar vidare att 
hennes roll är att behålla elevernas nyfikenhet, och ta vara på deras funderingar och det 
de har i sig. Lena anser sig ha ett ansvar att få eleverna att se sin förmåga, bli medvetna 
om vad de kan, och föra dem vidare. Lena tycker det är viktigt med stöttning och 
uppmuntran. 
  
Karin: 
Karin känner att elevaktiviteten alltid är ett problem i en stor klass. Det är viktigt att man 
på skolan får hjälp med delning på elevgruppen vid experiment. Lena tycker det är svårt 
att få ett friktionsfritt arbete i ett klassrum med 25 elever som experimenterar samtidigt.  
Lena känner att hon inte får hindras att arbeta undersökande med experiment. Även fast 
hon har en stor elevgrupp kan arbetet fungera bra, men det gäller att planera 
undervisningen innan. Lena berättar att tillfällen då faddrarna kan vara med i 
klassrummet är positiva. Faddrarna kan vara handledare åt de små barnen och arbetet 
fungerar oftast mycket bättre. 
 
Sammanfattning: 
Barn i år 1-3 måste vara aktiva, de klarar inte rena föreläsningar. Läraren kan däremot 
inte vara mindre aktiva för det, utan måste finnas med som stöd, hjälp och 
inspirationskälla enligt lärarna i undersökningen. Bea trycker på att elevaktiviteten skall 
vara betydligt större än läraraktiviteten.  
Lärarrollen handlar mycket om att vara inspiratör och ett stöd för eleverna, anser lärarna. 
Lena gick djupare in på vad lärrollen är i elevernas skolarbete vid undersökningen. Hon 
visar på att läraren skall bevara elevernas nyfikenhet och hjälpa dem att bli 
tillfredsställda med sitt jobb. Hon menar vidare att läraren även skall ta vara på det 
eleverna har i sig och se till att var och en ser sin egna förmåga.  
Karin tar upp organisationsproblem med att arbeta undersökande med en stor grupp av 
små barn. Att försöka få delning på gruppen med fler vuxna, eller hitta tillfällen då 
faddrarna kan agera handledare är viktigt. Arbetet blir lätt ”stimmigt” då en stor grupp 
små barn samtidigt skall arbeta undersökande med experiment med få vuxna som stöd.   
 
Hur organiserar du arbetet? 
 
Agneta:  
Axskolans NO-undervisning ligger i skolans natur och miljöarbete. Natur och miljöarbetet 
förekommer som åldersintegrerade teman under läsåret (se bilaga 8). Under ett läsår 
ingår det ca 4-6 olika temaarbeten. Temaarbetet organiseras olika från gång till gång. 
Ibland arbetar hela skolan tillsammans vid andra tillfällen jobbar mellan för sig och låg för 
sig. Inom NO brukar skolan arbeta temainriktat med de tyngre bitarna, med tyngre bitar 
menar Agneta de arbetsområden som är svåra att finna material till, samt de 
ämnesområden som kräver mycket material och personal. Vid temaarbetet får alla 
deltagande lärare ett ansvarsområde som de gör med hela elevgruppen. Lärarna på 
Axskolan anser att undervisningen bli mer kvalitativ för eleverna när de kan ge sig hän åt 
ett område i taget. Axskolan har en handlingsplan för natur och miljö. I handlingsplanen 
finns angivet vad som skall göras i de olika åren. Arbetet handlar ofta om skolans 
trädgårdsland, växthus samt den nylagda dammen på skolområdet.  
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Agneta tror på att barn lär sig genom att få arbeta utefter sina egna frågeställningar med 
hjälp av olika hjälpmedel. Agneta anser NO vara ett ämne som är passande att arbeta 
med på ett sådant sätt. 
I klassrummet arbetar Agneta med olika teman. I år 1 får barnen välja var sitt djur att 
fördjupa sig i. Fördjupningsarbetet går till så att barnen målar och ritar själva. Agneta 
hjälper de elever som inte kan läsa och skriva. 
  
Med 30 elever i klassen får man vara som en bläckfisk. 

  
Agneta berättade att arbeta forskande under hösten i år 1 är inte lätt, när så få elever 
kan läsa och skriva. Förra året kändes djurarbetet i klassen väldigt långt, med så lite NO 
per vecka, kändes arbetet som ett terminsprojekt. I år 2 upplever Agneta det lättare att 
arbeta forskande med NO då fler av barnen lärt sig läsa och skriva. Barnen i Agnetas 
klass får använda gamla OÄ-böcker som uppslagsböcker i sitt forskande. Agneta 
stimulerar ofta barnen med bilder och sagor och eleverna är sällan sena med att komma 
igång med arbetet. Agneta använder ofta närmiljön i sin undervisning i klassen. I år 1 
brukar Agneta arbeta med träd i närmiljön. Eleverna få då välja ut ett träd i närheten av 
skolan, som klassens träd. Trädet blir utgångspunkt för fortsatt arbete, eleverna får 
studera trädet ingående och klassens arbete byggs på vad eleverna finner intressant på 
trädet.  
 
Bea: 
Bea arbetar idag med NTA, NO-undervisningen består därför mycket av experiment i 
klassrummet, där eleverna jobbar i par eller i grupp. Bea arbetar mycket med att gå ut i 
naturen och närmiljön och finna idéer. Bea försöker arbeta så att eleverna tycker det är 
roligt, de får bygga saker. Bea upplever NO-ämnet som ett område där man kan gör 
mycket runt omkring för eleverna. Arbetet ska inte bara vara att eleverna skall leta fakta, 
anser Bea. Hon berättar att lärarna i år 1-3 på Barrskolan har arbetat väldigt lika i 
många år. Arbetslagen planerar arbetet i klasserna tillsammans. Arbetet går ofta till så 
att barnen ritar och skriver. Eleverna får ofta gå ut i naturen. 
 
Lena: 
Lövskolan arbetar med tema som löper över en treårsperiod. Eleverna som går på 
skolan får samma innehåll men vid olika ålder. Lövskolans temaarbete resulterar ofta i 
att barnen får producera en egen bok där lärarna stimulerat dem på olika sätt. 
Stimulering sker genom berättelser och filmvisning. Elevernas böcker brukar bli 1-3 
sidor långa och innehållet är en egenproducerad text med rubrik och bild. Lena tror på 
stöttning i skolarbetet från vuxen till barn. Detta sker på olika sätt. Klassen kan 
tillsammans med läraren plocka ut stödord ur berättelsen eller filmen de sett. Nästa 
gång gör klassen en berättelses början tillsammans. Ibland arbetar klassen med vad de 
tyckte var viktigast i berättelsen eller filmen. Lena och hennes kollega väljer alltid ut det 
minsta stoff de vill förmedla. På något sätt skall alla barn få det stoffet.  
Skolans produceringsarbete för eleverna resulterar ofta i utställningar, som föräldrar får 
se. Eleverna får redovisa för varandra i grupp. Lena finner det viktigt att ha en uppsjö av 
uppgifter. Det krävs mycket olika sorters uppgifter i en åldersblandad grupp för att få ett 
fungerande arbetssätt. 
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Elevarbetet innehåller eget forskande inom NO. Eleverna får forska med hjälp av 
faktalådor och tillhörande faktanycklar. Eleven läser faktakortet och skriver sedan en 
egen text med eller utan faktanycklarna.  
Lövskolan arbetar med NTA, och där är det ett hypotestänkande arbetsätt som gäller. 
Barnen får fundera på frågor som varför, vad och hur. Elevernas hypoteser skrivs ned, 
för att sedan följa experimenten noggrant och dokumenterar förändringar. Lena upplever 
att NTA-arbetet väcker tankar, reflekteringar och eftertanke hos barnen. NTA leder ofta 
till diskussioner i klassrummet. 
Lövskolans bifrostarbete med mer kulturella områden fungerar genom att lärarna 
anammar barnens egna funderingar och intressen även arbetsmässigt.   
 
Karin: 
Karin arbetar med experiment utefter ett hypotestänkande arbetssätt. Eleverna får 
fundera på frågorna vad och varför. Ofta resulterar arbetet med experimenten i en av 
eleverna egenproducerad experimentbok som innehåller text och bild av de utförda 
experimenten. Experimentboken grundar sig i att eleverna verkligen gjort experimentet 
först. NO-arbetet handlar mycket om att först tro eller gissa för  sedan undersöka.  
Karin tror mycket på upplevelsen. Upplevelsen är väldigt viktig för barnens inlärning i alla 
ämnen. Under årets höstdag fick eleverna i uppdrag att undersöka och uppleva hösten. 
Eleverna luktade på löven och kände hur blött och halkigt det var på marken. Eleverna 
fick efteråt i uppgift att skriva en höstdikt, som hjälp fanns stödord på ett blädderblock. 
Karin blev överraskad över vilka dikter hennes elever i år 2 kunde skriva. Orsaken till att 
dikterna blev så bra och innehållsrika, tror Karin bero på att eleverna fått uppleva hösten 
innan de skrev om den.   

 
Hösten kommer 

Löven faller. Det luktar barr i luften. Det blåser kallt så mina 
händer blir röda. Blommorna vissnar. Löven tappar sin färg 
och blir röda, bruna och orange. Löven åker till höger och 
vänster. Hösten är en kall årstid. När hösten är här då ska 
man ha varma kläder. 

   (Elev år 2 Kotteskolan) 
 
Karin känner att ämnena hör ihop i år 1-3. Hon upplever det  svårt att säga, idag har vi 
en ren NO-timma. Integrering sker hela tiden, svenska får inspiration av NO.  
Kotteskolan har nyligen anammat bifrostpedagogik på skolan. Temaarbeten för år f-3 
planeras på skolan där NO kommer att integreras med övriga ämnen för eleverna. 
Kotteskolans NO-undervisning ligger till stor del under fyra naturdagar under läsåret. 
Naturdagarna handlar ofta om utomhusaktiviteter i faddersystem med ämnesintegrering. 
Faddrarna brukar få i uppgift inför naturdagarna att tillverka uppgifter till sina fadderbarn. 
Naturdagarna bygger mycket på att eleverna får uppleva och undersöka i sin närmiljö. 
 
Sammanfattning: 
Axskolan och Kotteskolan har sin största del av NO-undervisning i ett åldersintegrerat 
och ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt temaarbete. Temaarbetet förkommer ca 4-6 
gånger per läsår på skolorna. Vid temaarbetat utnyttjas närmiljön vid de två skolorna.  
I år 1 upplever en lärare det svårare att arbeta undersökande med NO, eftersom alla  
barn ej lärt sig läsa och skriva. 
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Barrskolan och Lövskolan arbetar med NTA. Arbetet på dessa skolor bygger på ett 
hypotestänkande arbetsätt, där eleverna får fundera på frågor som vad och varför.  
Bea trycker på att NO-arbetet inte enbart ska bli att leta fakta för eleverna utan att de får 
möjlighet att arbeta på sådant sätt som de finner roligt och intressant.  
Lena har ett arbetsätt som bygger på att eleverna får producera alster, ofta i bokform. 
Karin har samma alstertänkande i huvudet, att arbetet skall ge eleven en behållning 
efteråt. Dock grundar sig hennes alster i att eleverna utfört en undersökning eller ett 
experiment. Lövskolan och Kotteskolan praktiserar Bifrostpedagogik. Den 
arbetsformen utgår mycket från barnens funderingar, samt innehåller ämnesintegrering.  
 
Var bedriver du din NO-undervisning? 
 
Agneta: 
Agneta strävar efter att ha sin NO-undervisning utomhus och satsar på möjligheterna 
som finns i närmiljön. Utomhus kan man finna inspiration till vidare studier och inlärning. 
 
Bea: 
Bea arbetar i klassrummet eller utomhus. Skolan ligger nära en sjö, som Bea använder i 
undervisningen. Skolan har ett väldigt bra läge tycker Bea, hon kan lätt ta en 
naturpromenad med sina elever utan att det blir ett stort projekt. Skolan har även 
heldagar utomhus. 
 
Lena: 
Lena arbetar oftast inne. Hon tycker att skolan har ett bra läge nära skogen, och säger 
ofta att hon borde gå ut mer. Lena känner att inomhusaktiviteter är samlande. Inomhus 
utnyttjar Lena skolans olika lokaler.  
 
Karin: 
Karin arbetar både utomhus och inomhus. Skolan har ibland heldagar i skogen. Karin 
finner det positivt att vara ute eftersom skolan har en så bra närmiljö.  
 
Sammanfattning: 
Axskolan, Barrskolan och Kotteskolan strävar efter att få ut undervisningen i uterummet, 
och utnyttja närmiljön. Lövskolan arbetar oftast inomhus och finner arbetet på så sätt 
samlande. 
 
Hur upplever du skolans materialförråd? 
 
Agneta: 
Agneta upplever skolans basförråd dåligt. Hon känner att hon ofta får bära med sig 
material hemifrån. Axskolan gör ibland punktinsatser, material beställs till skolan som t 
ex i teknik vid konstruktioner. Axskolans basförråd är uppdelat mellan år 1-3 och år 4-6. 
Orsaken till uppdelningen är att lärarna då lättare vet var materialet finns. Agneta anser 
inte att materialbristen styr NO-undervisningen i år 1-3, men hon önskar en bra bas av 
material till skolan.  
 
Bea: 
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Bea upplever materialtillgången på skolan god, tack vare NTA. Barrskolan har byggt 
upp ett bra förråd av material man kan ta med sig ut i naturen anser Bea. Material 
skolan köpt in är t ex luppar, kikare och hinkar. Bea känner att skolan har material till de 
arbetsområden som förekommer i år 1-3. Barrskolans materialförråd är uppdelat på låg 
och mellan, av organisatoriska skäl. 
  
Lena: 
Lena känner sig tillfreds med materialförrådet nu när skolan deltar i NTA. För övrigt 
upplever Lena materialförrådet okej, hon känner att om det är något hon behöver i 
undervisningen så köper hon hem det materialet.  
 
Karin: 
Karin känner att Kotteskolan har bra med material. Skolan har ett förråd med bland 
annat håvar, luppar, bestämningsnycklar, stormkök, knivar och skärbräden. 
Materialförrådet finns tillgängligt för alla klasser på skolan.  
Karin säger att det dock alltid finns något material man saknar på skolan, men man får 
ha bra framförhållning så att materialet hinner komma till skolan i tid.  
En av skolans naturdagar kräver stormkök till fyra klasser. Skolan har idag köpt in ett 
antal klassuppsättningar av stormkök, efter att en naturdag höll på att falla på grund av 
materialbrist. Karin finner att skolan idag ha ett bra förråd av material för den 
undervisning som är knuten till naturdagarna.  
  
Sammanfattning: 
Materialtillgången på skolorna i undersökningen är god. Punktinsatser har gjorts vid 
större arbetsområden och temadagar. Tack vare olika projekt har materialtillgången 
ökat. Skolorna har satsat på vissa teman. NTA  har lett till ökad materialinnehav på 
Barrskolan och Lövskolan. Materialförrådet är oftast uppdelat mellan år 1-3 och år 4-6 
av organisatoriska skäl.  
 
Vad anser du om skolans lärmedel i NO? 
  
Agneta: 
Agneta upplever att Axskolan har ett bra bibliotek på metodböcker för lärarna i NO. Hon 
tycker inte att lärmedlen styr undervisningen utan är ett bra hjälpmedel. 
  
Bea: 
Bea finner Barrskolans lärmedelsförråd bra i NO. Skolan har i NO läseböcker för 
eleverna i år 1-3. Barrskolan har inga elevifyllningsböcker i NO, utan lärarna får plocka 
övningar från olika böcker. Bea har infört ett material som heter Floyd i 
Kokolockoskogen, en bok som fungerar som högläsningsbok. Boken är bra för läraren 
då den kommer in på väldigt mycket om djur, natur, föroreningar och väder, anser Bea. 
Lärarna på Barrskolan har böckerna gemensamt, de på låg har bland annat 
fågelböcker. 
 
 
Lena: 
Lena känner att det läromedel som behövs köps in på skolan. 
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Karin: 
Karin tycker läromedelsförrådet är bra och har blivit bättre och bättre med åren. Skolan 
har ett bibliotek för lärarna med en NO-hylla. Skolan har även tidskrifter riktade mot 
skolans olika projekt. Elevböcker finns det mindre av på Kotteskolan. Skolan har inga 
elevifyllningsböcker, utan har valt att lägga pengar på material till lärarna. 
 
Sammanfattning: 
Alla lärarna i undersökningen är tillfreds med läromedelsförrådet på skolan. Skolorna 
har valt att lägga pengar på olika områden, lite beroende på vilken profil man har på 
skolan. Ingen av skolorna har valt att köpa in läroböcker till elever framför läromedel till 
lärarna. Skolorna satsar på läromedel där lärarna själva får plocka ut lämpliga övningar. 
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5 DISKUSSION 
 
Diskussionen är den del i arbetet där jag diskuterar forskares, lärares och min 
personliga syn på de svar jag funnit gällande min problemformulerning. Diskussionen är 
uppdelad i tre avsnitt: NO-ämnet, Innehåll och Undervisning, och följer samma ordning 
som problemformuleringen är ställd och litteraturstudien är skriven. Jag har i de olika 
avsnitten börjat med svaren som jag hittat i litteratur, därefter följer svaren som 
lärarintervjuerna gett mig och sist kommer mina egna synpunkter och åsikter. Detta 
varierar lite på grund av att jag i vissa områden enbart  har funnit svar i litteratur eller i 
lärarintervjuerna.     
 
5.1 NO-ÄMNET 
 
VAD HAR LÄRARE OCH FORSKARE FÖR SYN PÅ NO-ÄMNET I SKOLAN? 
Vad är det samhället vill förmedla med NO-ämnet i skolan? Varför ha NO-ämnet på 
schemat i minst nio skolår? NO är ett ämne där eleven bland annat kan få en förståelse 
för omvärlden. Harlen (1996) skriver att barn har bilder och föreställningar om hur 
världen fungerar då de kommer till skolan, vilket jag är helt införstådd med. Jag tror 
också att de måste få prova sina idéer och jämföra dem med forskares bevisningar. 
Barnen får på så sätt en förståelse för vad det är som sker runt omkring dem dagligen. 
Lärarna i intervjun anser vår miljö, vår jord och omvärld vara det viktigaste området inom 
NO att förmedla till sina elever. Jag anser att då barnen får en förståelse för omvärlden 
så är det viktigt att de slussas in i miljötänkandet. Miljötänkandet skall genomsyra all 
undervisning enligt Lpo-94. Men eftersom miljö ofta handlar om naturen i samspel med 
människan, så hamnar miljöarbetet under NO tror jag. Miljöproblemen blir tydligare och 
vi får mer kunskaper om hur vi ska handskas med problemen skriver Jönsson och 
Wickeberg (1994). De menar att även skolan har en viktig uppgift i att förmedla 
kunskaper. Det anser även Agneta på Axskolan som har en handlingsplan för sitt 
miljöarbete. Miljöarbetet på Axskolan är otroligt imponerande tycker jag. Skolan borde 
vara en förebild för många andra skolor i deras arbete med i första hand miljön men 
även arbetet i åldersblandad grupp, samt alla de olika projekt som skolan deltar i där 
alla skolämnen får en helhet och en verklighet. Barn är lätta att engagera i miljöarbeten 
eftersom naturen ligger dem så nära. En förhoppning är att de sedan kan sprida vidare 
kunskapen till äldre och yngre generationer. Jag tror att då eleverna får kunskaper i hur 
djur, natur och människor lever i ett samspel så får de en större förståelse  för miljön. 
Närmiljön är något som barn kan förstå eftersom den finns nära till hands och är något 
barnen ofta är rädda om.  
 
ÄMNETS STATUS 
NO-ämnets status gentemot andra ämnen i skolan. Enligt min undersökning prioriteras 
läsning, skrivning och räknefärdigheter i barns tidiga skolår. Frågan är om det ena 
måste utesluta det andra? NO-arbete kan innehålla mycket läsning och skrivning tror 
jag. Att kunna läsa, skriva och räkna matematik är viktiga redskap för fortsatta studier, 
men kunskaper om omvärlden, vår miljö är också viktiga.  
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JÄMSTÄLLDHET 
Vid intervjun ställde jag frågor om uppfattningen mellan flickor och pojkar i NO i år 1-3. 
Ingen av lärarna upplevde någon skillnad. Heintz (1996) visar på att flickorna kommer 
efter kunskapsmässigt, jämfört med pojkarna i NO-ämnet. Han skriver vidare att hoppet 
mellan pojkar och flickor blir störrre ju längre upp i åldrarna eleverna kommer. Pojkarna 
ligger före på grund av ett eget intresse. Jag undrar varför det finns en skillnaden mellan 
pojkar och flickor i NO och när den uppstår? Min studie visar på att gapet mellan flickor 
och pojkar verkar suddas ut, detta kan bero på att NO-undervisningen startar i tidigare 
år. Barn får idag fritt får välja fritidsintressen och hobbys. När barnen tidigt introduceras i 
naturvetenskapens fenomen kan ett intresse vakna till liv och ge fortsatt 
kunskapssökande på fritiden.   
 
NO-ÄMNETS INTRODUKTION I ELEVENS SKOLGÅNG 
Harlen(1996) visar på två punkter varför NO-undervisningen skall starta i tidiga skolår. 
Den första handlar om hur man ändrar på barns felaktiga föreställningar och att det är 
lättare i deras tidiga skolår. Jag håller med författaren om detta, därför att ju tidigare 
man bryter en ovana ju lättare blir det att bli av med den. Harlens andra punkt handlar 
om hur barns attityd till NO-ämnet formas tidigt i förhållanden till andra ämnen. Enligt 
henne är det bevisat att barnet redan bestämt sig för om de tänker gilla ämnet eller inte i 
11- eller 12 årsåldern. Jag undrar då hur man kan tycka något  när man knappt haft 
någon NO-undervisning? Det man tycker i sådana fall måste vara andras åsikter som 
man tagit över. Föräldrar och kamraters tyckande har en stor roll för barnets egna 
tyckande i alla avseenden, inte bara i NO. Barnet få sedan en egen upplevelse av 
området och bildar sig en egen uppfattning. Jag håller därför inte med Harlen om den 
punkten. Jag tror att barns attityder går att förändra bara undervisningen är lagd på rätt 
nivå, är varierad och intressant. Jag tror ändå på en tidig NO-undervisning där de olika 
naturvetenskapliga begreppen skall tas upp i en naturlig följd. Människor med 
specialkompetens inom NO är det en stor efterfrågan på arbetsmarknaden idag! Därför 
finner jag det extra viktigt att få ner NO i ett tidigt skede i skolan så att ett intresse 
skapas hos barnen! 
 
5.2 INNEHÅLL 
 
VILKET INNEHÅLL HAR LÄRARENS NO-UNDERVISNING OCH VARFÖR? 
 
Undersökningen 
Min undersökning visar att de fyra lärarna är professionella i sin NO-undervisning De tar 
läroplaner, kursplaner och skolplaner i anspråk, när de planerar sitt innehåll i NO-
undervisningen. Läroplanen med åtföljande kursplaner är idag väldigt öppna, skolan får 
välja innehållet själv bara eleverna når målen i år 5 och 9. Detta märks tydligt i min 
undersökning, där lärarnas innehåll varierar. Dock förekommer en mängd 
gemensamma innehållsval. Så som människokroppen, rymden och närmiljön. Jag tror 
att samma innehållsval mellan skolorna idag har olika anledningar, för det första har 
man bevarat innehållet från förr, då menar jag 20-30 år tillbaka. För det andra att man 
finner innehållet bra för barn i 6-10 års ålder. Undersökningen visade att hälften av 
lärarna  trodde att innehållet var bevarat från förr. I arbetet har jag upplevt svårigheter att 
finna exakt innehåll för var och en av lärarna i deras NO-undervisning. Innehållet varierar 
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mycket från läsår till läsår, det vill säga mellan år 1-3. Jag har sett att nya idéer och 
trender kommer och går ute på skolorna. Vilket medför en innehållsvariation.  
 
Lokala kursplaner 
Jag är imponerad över skolornas lokala kursplaner där de har brutit ner läroplanens 
kursplanemål för år 5 och 9 till mindre delmål. Mina förväntningar var inte att alla 
skolorna i undersökningen skulle ha färdiga lokala kursplaner i de olika ämnena. Nu 
visade min undersökning att alla skolorna hade arbetat fram kursplaner. Axskolan har till 
och med en handlingsplan för sitt miljöarbete, där man konkret visar vad och hur 
eleverna arbetar med miljö. Lärarna i undersökningen använde den lokala skolplanen 
vid årskurs och terminsplanering av undervisningen.      
 
Ämnesdominans 
Biologi dominerar NO-undervisningen i år 1-3 enligt min undersökning. Men två lärare 
sa sig ändå uppleva sin undervisning svår att definiera vad gäller mängden av varje 
ämne i NO-undervisningen. Det kan vara så att barnen arbetar mer med fysik och kemi 
än vad läraren är medveten om. Orsaken till att biologi dominerar har olika förklaringar. 
Vissa lärare anser biologi vara det ämne av NO-ämnena som är mest lämpat för små 
barn. Men jag anser ändå att man måste ta med kemi och fysik i de tidiga årskurserna 
för att underlätta barnens senare skolgång i ämnets förståelse och intresse. Jakobsson 
och Marand kände att kemi och fysik var svåra ämnen så därför ökade de medvetet 
innehållet av de två ämnena i undervisningen, förr arbetade de hellre med biologi. Jag 
tror inte att biologi är mest lämpat för små barn, alla NO-ämnen är lika lämpade bara 
man lägger dem på rätt nivå. För vissa lärare kan lämpligheten vara en ursäkt för att inte 
arbeta med ämnen som man känner sig lite osäker på. De har rätt till 
kompetensutbildning så att de känner sig tillfredsställda med sin NO-undervisning.  
 
Alternativa pedagogiker  
Alternativa pedagogiker i undervisningen blir allt mer vanliga ute på skolorna idag.  
Ibland väljer skolorna att kalla arbetsmetoden för ett projektarbete eller ett temaarbete. 
Projektarbeten och Temaarbeten innehåller allt som oftast alternativa pedagogiker, 
skolan försöker att variera undervisningen och prova på andra arbetssätt. Skolorna i 
undersökningen deltar eller är engagerade i en mängd olika projekt. Vissa projekt har 
ett innehåll, vilket den deltagande skolan följer. Projekt som förekommer i 
undersökningen är NTA, utomhuspedagogik, Bifrostpedagogik, EU-projekt samt 
idéutbyte via Internet på Idétorget. Projekten varierar i graden av att styra upp innehållet i 
NO-undervisningen. NTA är väldigt styrande vad gäller innehållet i undervisningen. Dock 
följer NTA läroplanernas målsökande och målen uppnås genom materialet. Närmiljön 
kan bli styrande i ett Utomhuspedagogiskt arbete. Det känns positivt, för är det något 
man är intresserad av då man är barn är just omgivningen, både vad gäller förståelse 
och engagemang. EU-projekt och Idétorg verkar vara mer vida vad gäller val av innehåll.  
 
 
 
 
 
5.3 UNDERVISNING 
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HUR ARBETAR LÄRAREN I ÅR 1-3 MED NO? 
 
Pedagogisk grundsyn 
Variation och vetenskaplig undervisning är de stora grundpelarna i lärarnas 
pedagogiska arbete i undersökningen. Samtliga lärare har en konstruktivistisk syn på 
sin undervisning och elevernas kunskapsinhämtande. De anser det viktigt att ta vara på 
elevernas egna funderingar och låta dem bli grunden för hypoteser och undersökningar. 
Alla lärare tycker det är viktigt med upplevelser. 
 
Undervisning kan ske på ett empiriskt eller konstruktivistiskt sätt. Den empiriska 
undervisningen bygger på att eleven tar in förbestämda kunskaper från materiel via sina 
aktiva sinnen. Den konstruktivistiska undervisningen bygger på att få elevens egna 
föreställningar i obalans och genom upplevelser skapa nya erfarenheter. En god 
undervisning kan ske på både ett empiriskt och ett konstruktivistiskt sätt. Det viktiga är 
att man som lärare inte skyndar på utan ger varje elev den tid han/hon behöver för sitt 
kunskapshämtande. Tiden är en fallgrop för läraren med en empirisk undervisning. 
Minimerar läraren tiden för elevernas kunskapsintagande, finns risken  att eleverna inte 
förstår. Den konstruktivistiska undervisningen kan inte skyndas på eftersom det är 
eleven som står för kunskapsskapandet. Den empiriska undervisningen har länge varit 
populär i skolan enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996). Jag tror att valet av 
lärande beror på tidspress och organisation. Den empiriska undervisningen sker i tysta 
lugna klassrum. I och med Lpo-94 har ett nytt tänkande kommit till vad gäller syn på 
undervisning och lärande i skolan. Den konstruktivistiska undervisningen går i linje med 
Lpo-94. Det kan även den empiriska undervisningen göra, bara man använder den på 
rätt sätt så att målen eftersträvas.  
Personligen tror jag mer på den konstruktivistiska undervisningen vad gäller NO-
undervisningen i skolan då den tvingar fram aktivitet, elevfunderingar och diskussioner.  
 
Inlärning sker genom att man låter färdigheter, attityder och begrepp utvecklas sida vid 
sida. Det är därför Harlen (1996) lägger stor vikt vid hur barn lär sig och inte bara vad de 
lär sig, vilket även Bea i undersökningen tryckte på. Dock kan man inte säga att aktiva 
barn är ett bevis på att de lär sig något. Aktiviteten måste ha grund i erfarenhet och 
tankeverksamhet, samt gynnas i att eleven utbyter erfarenheter genom kommunikation 
med lärare och klasskamrater. 
 
Jag håller med Harlen (1996) om att elever bör lära sig olika sätt att samla och 
organisera information, samt att tillämpa och pröva idéer. Eleven får då en förståelse för 
omvärlden, och en övning i att fatta beslut och lösa problem i sin egen vardag.  
    
Lärarrollen 
Jag håller med om mycket av det Harlen (1996) skriver om lärarrollen. Hon skriver om 
lärarrollen ur ett konstruktivistiskt synsätt. En lärares närvaro är mycket viktig, eftersom 
han eller hon ansvarar för genomtänkt planering, vänlig övertalning och goda råd. En 
lärare i tiden enligt Lpo-94 är en handledare som visar stort intresse för elevernas 
arbete. Det är otroligt viktigt att man som lärare uppskattar barnens ansträngningar 
oberoende av resultaten och ger dem självförtroende tycker jag. Lärarna i 
undersökningen anser lärarrollen vara en inspiratör, ett stöd för eleverna i deras 
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utveckling, samt ta vara på barnen och det som de har i sig och se till elevens egna 
förmåga. Vad gäller lärarrollen håller litteraturen, lärarna i undersökningen och jag 
samma linje.  
 
Alternativa pedagogiker 
Jag tror att projekt med alternativ pedagogik är en bra arbetsform för eleverna. Projekt 
ger många möjligheter för skolan att leva upp till målen i Lpo-94. Då menar jag 
ämnesintegrering, variation, elevansvar och vetenskaplig undervisning. I ett projekt kan 
åldersblandade grupper vara aktuellt för att skapa broar mellan årskurserna och utnyttja 
möjligheten att äldre lär yngre och tvärtom. Ett arbetssätt som även minimerar 
kränkande särbehandling och skapar en ”vi-känsla”. Axskolan är ett exempel där den 
åldersintegrerade pedagogiken skapade en positivare stämning mellan årskurserna. 
Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) menar att skolor som arbetar med projekt kan 
se sin undervisning betydelsefull eftersom den medför ett möte mellan skola och 
samhälle. Eleverna kan få en naturlig vardagsanknytning, samt att arbetet ofta innebär 
ett stort elevansvar.  
Jag tror att ett projektarbete måste ha tydliga mål för lärare och elever för att allt 
ovannämnt skall uppnås. Projektarbeten måste vara genomtänkta innan de sätts igång 
på en skola, där lärare och elever har tydliga uppgifter i projektet. 
 
Litteraturen har många bra idéer på arbets- och inlärningsmetoder vad gäller NO-
undervisningen. Harlen (1996) skriver om vetenskaplig undervisning, att om barn skall 
förstå den naturvetenskapliga undervisningen i tidigare skolår, bör den anpassas till det 
sätt barn brukar lära sig på, och här är det viktigt med samspelet mellan att tänka och 
göra. Om en elev skall förstå resultatet bör han/hon ha arbetat fram det själv.  
 
NTA bygger på ett konstruktivistiskt arbetssätt där barnen får lära sig naturvetenskap på 
ett vetenskapligt sätt. Barnen får göra undersökningar och prova om deras egna teorier 
om omvärlden stämmer. Eftersom den vetenskaplig metoden ger djupkunskaper för 
barnen är den väldigt bra, men undervisningen tar dubbelt så lång tid jämfört med 
traditionell undervisning. Lärarna känner sig trygga med NTA. Det vet att andra lärare 
arbetar på samma sätt och undervisningen får därför ta tid, de kan släppa stressen att 
aldrig komma någonstans i kursen. 
 
Undersökningen visar att två av skolorna använder sig av Bifrostpedagogik som 
alternativ pedagogik i deras undervisning. Deras arbetssätt utgår då mycket ifrån 
barnens funderingar, vilka senare leder till temaarbete med ämnesintegrering. Johnsen 
och Rathe (1997) skriver att Bifrostpedagogik bygger på upplevelser som leder fram till 
olika teman. Denna sorts pedagogik är positiv då den helt bygger på barnens 
upplevelser, funderingar och intressen tycker jag.  En tänkvärd pedagogik att använda i 
NO-undervisningen i år 1-3. 
 
Utomhuspedagogik kan man använda sig av på olika sätt visar undersökningen.  
Jag håller med  Brygge (1999) då hon skriver om utemiljöns många positiva effekter för 
barns hälsa. Samt att utemiljön ger den direkta upplevelsen. Man ”förstår” med hela 
kroppen. Att utnyttja närmiljön i undervisningen är väldigt tacksamt i många avseenden 
anser jag. Barnen är lätta att inspirera i alla möjliga tänkbara projekt. Närmiljön är något 
barnet ser varje dag och kan på så sätt levandegöra abstrakta begrepp för dem. 
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Organisation  
Det finns en mängd olika sätt att organisera undervisningen. Alla lärare har sin egna 
modell beroende på en mängd olika ramfaktorer. Lärarna i undersökningen organiserar 
undervisningen på olika sätt efter vad skolan eller klassen har för arbetsområde. Alla 
lärare har en god tanke bakom sin organisation och fokus inställt på bästa möjliga 
lösning i alla organisationsfrågor.  
 
Problem som lärare upplever i sin NO-undervisning i år 1-3 kan vara då barnen skall 
arbeta forskande och ännu inte har kommit på hur man läser och skriver. Visst får man 
mer möjligheter då man kan läsa och skriva och barnen kan arbeta mer självständigt, 
men jag tror att man inte får vara petig med stavning och innehållsmängd i barnens 
alster innan de lärt sig skriva och läsa.  
 
Ett annat problem som en lärare tog upp var att arbeta undersökande med en hel klass 
samtidigt. Frågan är om problemet är barnen eller henne själv? Känslan av att inte hinna 
med alla barn är tung, och lite oroligt blir det till en början. Efter ett par gånger tror jag 
barnen finner ro även i denna arbetsmetod. Harlen skriver att så länge det finns 
tillräckligt med material är det inte svårt att hålla alla sysselsatta i meningsfulla 
undersökningar och upptäckter. Barn är högljudda då de är ivriga och det blir mycket 
prat. Pratet kan ses som en viktig del i att lära barnen att använda sitt språk.  
 
Axskolans har en god lösning vad gäller uppdelning av moment mellan personalen vid 
temaarbeten. Var och en av lärarna får fördjupa sig inom ett område och personalen på 
skolan anser sig då ge en undervisning med mer kvalité. Lärarna kan på så sätt även 
hinna med övrigt planerande i skolarbetet.  
 
Arbetsplats 
Tre av fyra lärare försöker gå ut och använda närmiljön i undersökningen. Barn har rätt 
till variation även då det gäller arbetsplatsen, så uterummet är en utmärkt plats för 
inlärning. Här får barnen något konkret att ta på. Upplevelser är lätt att skapa utomhus. 
Det är många faktorer som spelar in i bra uteaktiviteter. Mina erfarenheter av 
utomhusaktiviteter är positiva, men de kräver extra planering. Man har inte fyra tydliga 
väggar som ramar utan får istället ha tänkt till en extra gång innan man ger sig iväg. Det 
kanske är just tiden som är avgörande för vissa lärares val av att vara inne istället för 
ute?    
  
Material 
Materialförrådet upplevs idag bra av lärarna. Det verkar som att det som efterfrågas 
köps in till skolorna. Dock har lärarna fortfarande kvar känslan av ”det blir till att släpa 
med sig hemifrån” vilket är synd. Det är även viktigt att ha bra framförhållning så att allt 
material kan komma hem i tid! Jag tror att materialbrist kan styra undervisningen. Jag 
har själv under min korta tid i skolan haft känslor som ”det kunde jag gjort om jag haft 
material”.  
 
 
Lärmedel 
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Alla skolorna verkar ha ett bra bibliotek med lärmedel  inom NO. Lärmedel till lärarna 
verkar gå före elevifyllningsböcker. Positivt! Då har man möjlighet att själv utforma sin 
undervisning som man vill ha den! 
 
5.4 SAMMANFATTNING 
 
Efter att ha gjort denna undersökning anser jag att man kan dra slutsatserna att: 
 
q I NO anser lärarna att kunskaper om vår omvärld, jord och miljö vara viktigast att 

förmedla till sina elever. 
q Lärarna anser att NO-ämnet har en hög status i deras egna undervisning. Dock 

prioriteras kunskaper i läsning och skrivning i år 1-3. Forskarna visar på det viktiga i 
att starta med NO-undervisningen i elevens tidiga skolår. 

q Lärarna i undersökningen är professionella i sin NO-undervisning, då de tar 
läroplaner, kursplaner och skolplaner i anspråk vid planering av innehåll och 
arbetsmetod i undervisningen. 

q Innehållet i NO-undervisningen varierar ute på skolorna. 
q Alla skolorna i undersökningen har brutit ner Läroplanens kursplanemål i mindre 

delmål för år 3. 
q En skola har även en handlingsplan för miljöarbetet på skolan. 
q Biologi dominerar undervisningen i år 1-3 på skolorna. 
q Variation och vetenskaplig undervisning är de stora grundpelarna i lärarnas 

pedagogiska arbete. 
q Lärarrollen är en viktig del i en god NO-undervisning. 
q Alla skolorna arbetar med alternativa pedagogiker i olika utsträckning. 

Arbetsområden med alternativa pedagogiker kallas ofta för projekt på skolorna. 
Projekt som förekommer är NTA, Bifrostteman, utomhuspedagogiska Miljöprojekt 
och Naturdagar, EU-projekt och Idétorg.  

q Tre av fyra lärare utnyttjar närmiljön i NO-undervisningen.    
 
Vidare skulle jag gärna se att man genomför en jämförande undersökning av hur NO-
undervisningen sker i barns senare skolgång jämfört med den tidiga. Det skulle även 
vara intressant att se hur eleverna själva upplever sin NO-undervisning i de olika 
skolåren, samt en utvärdering av fler skolors lokala kursplaner för år 1-3 i NO, där man 
undersöker hur delmålen upplevs och eftersträvas av lärare.  
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     BILAGA 1 
Grundskolans kursplaner   
 
Naturorienterande ämnen     
 
Gemensam kurstext 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall:  
 
beträffande natur och människa 
-    ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden,  
- ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
- kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina                                           

förutsägelser med resultatet, 
- känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika 

sätt att förklara naturen, 
- ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga 

med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det 
sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, 
 

beträffande kunskapens användning 
- ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till  

samhälleliga framsteg, 
- ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som lyfter till 

resursbevarande,   
- ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp 

med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. 
 
 
 
Biologi 
 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 
Eleven skall:  
 
beträffande natur och människa 
- känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra    organismer 

i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö, 
- kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier, 
- känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion,  
- ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,  
- ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, 
- ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer, 

 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
- ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin 

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

 
beträffande kunskapens användning 



 

  

- kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter, 
- känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor, 

t.ex. växtförädling och genteknik, 
- ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor. 
 
 
Fysik 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall: 
 
beträffande natur och människa 
- ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande 

till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser, 
- ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang, 
- ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter 
- ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats 

funktion, 
- ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,  
 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
- ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment, 
- känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, 
 
beträffande kunskapens användning 
- ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets 

betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor. 
 
 
Kemi 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall:  
 
beträffande natur och människa 
– ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, 

kondensering och stelning, 
– känna till några olika slags blandningar och lösningar, 
– känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge exempel på hur 

detta kan förhindras, 
 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
- ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska 

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

 
beträffande kunskapens användning 
- ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor 

och om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor, 
ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras. 
 
     BILAGA 2  
 
Linköping 17-11-2000     



 

  

      
 
Hej! 
 
Jag är väldigt tacksam för att få komma till dig och din skola på intervju! Du är en viktig 
del i mitt examensarbete. Arbetet kommer att innehålla fakta från litteratur samt egna 
undersökningar. 
 
Examensarbetet är slutspurten på min lärarutbildning. Jag läser till grundskollärare i 
ma/no  
1-7. I och med min ämnesinriktning blev jag nyfiken på hur NO - undervisningen ter sig i 
åk 1-3 och vilka faktorer som styr dagens lärare i deras arbete. 
 
Mitt syfte med arbetet är att studera NO - undervisningen i åk 1-3. Jag har valt att belysa 
frågorna; Vad har NO -undervisningen för innehåll och varför? Hur är undervisningen 
organiserad, metod och arbetsätt och varför? 
 
Intervjun består av tre delar 
 
NO - undervisningen i åk 1-3: 
1 Innehållsmässigt 
2 Metod och arbetsätt 
3 NO - ämnet i sig 
 
1 Innehållsmässigt 
Här är jag intresserad av vilket innehåll du har du i din NO - undervisning i åk 1-3. 
 
2 Metod och arbetsätt 
Vad använder du dig av för arbetsätt och metoder i din NO - undervisning i åk 1-3? 
 
3 NO-ämnet i sig 
Hur ser du på NO-ämnet överlag? 
 
Intervjun kommer att ta ca 45-60 min. Jag kommer att använda mig av bandspelare för 
att slippa föra anteckningar under intervjun. Frågorna är få och öppna. Vill att du berättar 
och att vi för en dialog. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar  
Susanna Egelstig 
 



 

  

     BILAGA 3 
 
INTERVJUGUIDE     
 
INTERVJU 
Med lärare i år 1-3 
NO-undervisning 
     
Syfte:  
Studera NO-undervisningen i år 1-3 
Jag har valt att belysa frågorna; 
Ø Vad har NO-undervisningen för innehåll i år 1-3 och varför? 
Ø Hur är NO-undervisningen organiserad, metod och arbetsätt i år 1-3 och 

varför? 
 

Information: 
Viktig 
Anonym 
Resultat 
 
Moment: 
1. Bakgrundsfrågor 
2. Innehåll 
3. Metodik / arbetssätt 
4. NO-ämnet i sig 
 
1. Bakgrund 
1. År i yrket? 
2. Utbildning? 
3. NO-kompetens? 
4. Arbetsuppgift de senaste åren? 
5. Arbetsuppgift idag? 
 
6. Antal NO-timmar per vecka? 
7. Skolans lokala kursplan 
Ø Hur ser den ut? 
Ø Av vem? När? 
Ø Revideras? 

 
8. Skolan 
Ø Antal elever? Klasser? 
Ø Antalet anställda? 

 
2. Innehåll 
1. Vilket innehåll har du i din NO-undervisningen åk 1-3? (gärna kronologisk 

ordning?) 
2. Varför just dessa bitar? 



 

  

 
3. Metodik/ arbetssätt 
1. Hur lägger du upp ditt arbete metodiskt? 
Ø Någon grundtanke? 
Ø Förhållande läraraktivitet/ elevaktivitet? 
Ø Arbetsform? 
Ø Plats? 
Ø Material? 
Ø Resursperson? 
Ø Lärmedel? 

 
4. NO-ämnet i sig 
1. Vad har du för syn på NO-ämnet i skolan? 
2. Vad har NO för status gentemot andra ämnen i åk 1-3? 
3. Vad har du för syn på NO-ämnets roll i samhället? 
 
Övriga frågor 
1. Ser du någon skillnad i NO-undervisning mellan pojkar och flickor i åk 1-3? 
Ø Inlärningssätt? 
Ø Intresse? 
Ø Flickor och pojkars inverkan i NO-undervisningen? 

2. Finner du något område extra intressant att undervisa i åk 1-3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
     BILAGA 4
  
Axskolans lokala kursplan för NO med mål för år 3:  
 
Biologi: 
Du ska: 
Ø känna igen några vanliga växter och djur i närmiljön 
Ø känna till några olika växter och djurs livscyklar och deras olika stadier samt 

miljöfaktorer som påverkar dessa 
Ø känna till någons näringskedja och något kretslopp i naturen 
Ø veta något om människors fortplantning, födelse, åldrande och död 
Ø förstå betydelsen av goda hälsovanor 
Ø känna till något om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan 
 
Fysik: 
Du ska 
Ø genomföra egna enkla undersökningar och förstå vad som sker 
Ø känna till om jorden, månen, solen och planeterna, likaså natt, dag, månader och 

årstider 
Ø känna till vattnets kretslopp 
Ø genom egna experiment med batterier få en lampa att lysa och veta något om varför 
Ø förstå att el ger värme, ljus och rörelse 
Ø känna till riskerna med el 
Ø genom experiment med magneter och andra material se hur de påverkar varandra 
 
Kemi: 
Du ska 
Ø kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna ämnen efter egenskaper 
Ø känna till begreppen fast, flytande, gasformigt samt kokning och avdunstning 
Ø ha erfarenheter av några olika slags blandningar och lösningar 
Ø känna till farliga kemikaliers symboler och hur de hanteras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
     BILAGA 5
  
Barrskolans lokala kursplan för NO med målen för år 3:   
 
Biologi: 
 
Mål i LpO- 94 år 5 
Eleven skall: 

F-år3 

Känna igen några vanligt förekommande 
växter och andra organismer i närmiljön 
och deras krav på livsmiljö samt gruppera 
dem på ett sätt som underlättar inlärningen 

Växter och djur i närmiljön 
Lantgården 

Kunna ge exempel på livscyklar hos några 
växter och djur 

Livscyklar hos djur i närmiljön t ex grodor, 
fjärilar, myror och bin 
Växternas utveckling från frö till växt 

Ha elementär kunskap om viktiga organ i 
den egna kroppen och deras funktion 

Kännedom om kroppsdelarna. 
Människokroppen. 

Ha elementär kunskap om människans 
fortplantning, födelse, åldrande och död 

Hur barn blir till 

Förstå betydelsen av goda hälsovanor, 
känna till något om beroendeframkallande 
medels inverkan på hälsan 

Sunda kostvanor. Hur man sköter sin kropp 

 
Fysik: 
 
LpO-94 
Eleven skall: 

F-år3 

Kunna genomföra egna enkla 
undersökningar och göra systematiska 
iakttagelser 

Luft och vattentemperatur 
 

I stora drag känna till hur jorden, månen och 
solen rör sig i förhållande till varandra och 
hur dessa rörelser förknippas med olika 
tidsbegrepp 

Vårt solsystem. År månader, dagar, 
timmar, minuter, sekunder 

Förstå årstiderna och deras samband med 
väderleken 

Väderiakttagelser 
 

Utifrån egna experiment med batterier, 
lampor och enkla motorer kunna ange 
betingelserna för hur en lampa skall lysa 
och att elström kan ge upphov till ljus och 
värme och rörelse samt känna till 
säkerhetsregler för el i hemmet. 
Utifrån egna experiment förstå hur 
permanentmagneter påverkar olika 
material och hur de kan utnyttjas 

Enkla försök med batterier och lampor. 
Farorna med el 



 

  

 
 
 
 
 
Kemi: 
 
Mål i LpO-94 år 5 
Eleven skall: 

F-år-3 

Kunna beskriva, jämföra, sortera och ordna 
ämnen efter egenskaper 

Undersöka och jämföra utifrån begrepp  
  Flyter-sjunker 
  Hård-mjuk 
  Lätt-tung 
  Sött-salt 
  Surt-beskt 
Sopsortering 

Ha kunskap om begreppen fast, flytande, 
gasformig samt kokning, avdunstning, 
kondensering och stelning 

Sambandet  
Is-snö-vatten-ånga 

Veta hur riskabla eller farliga kemikalier i 
hemmiljön skall hanteras och hur de är 
märkta 

Olika varningssymboler 

Ha erfarenhet  av några olika slags 
blandningar och lösningar 

Rening av vatten. 
Filtrering 

Känna till några faktorer som leder till att 
material bryts ned och veta hur man 
förhindrar detta 

Nedbrytning i naturen t ex maskar, 
gråsuggor  
Kompost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
     BILAGA 6 
 
Lövskolans temaplan      
År 1 Träd 
 Jesu liv -  verksamhet 
 Barn förr 
 Insekter 
 
År 2 Vad naturen ger oss 
 Rymden 
 Jordens hisotia 
 
År 3 Barn i världen 
 Berättelser ur gamla testamentet 
 Människokroppen 
 Fiskar 
 Fåglar 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
     BILAGA 7 
 
Kotteskolans lokala arbetsplan för NO med målen för år 3:  
      
Biologi: 
 
”Eleven skall känna igen några vanligt förekommande växter och andra 
organismer i närmiljön och deras krav på livsmiljö samt gruppera dem på ett 
sätt som underlättar inlärningen.” 
Under skolans naturdagar ska eleverna någon gång göra förteckningar över djur och 
växter runt skolan. Rita och ta reda på fakta om dem. 
Känna till exempel på djurgrupperna däggdjur, insekter, fåglar, fiskar samt barrträd och 
lövträd. 
 
”Eleven skall kunna ge exempel på livscyklar hos några växter och djur och 
deras olika stadier.” 
Känna till en grodas utveckling från ägg till färdig groda. År 2 
Känna till på vilka sätt växter kan sprida sina frön. 
 
”Eleven skall ha elementär kunskap om viktiga organ i den egna kroppen  och 
dess funktion.” 
Genom övningar få en god kroppsuppfattning. År 1 och 2. 
 
”Eleven skall ha elementär kunskap om människans fortplantning, födelse, 
åldrande och död.” 
Känna vilka livsfunktioner som upphört när en människa anses vara död. 
 
”Eleven skall förstå betydelsen av goda hälsovanor och känna till något om 
beroendeframkallande medels inverkan på hjärnan.” 
Känna till farorna med ANT, speciellt för en växande människa. 
 
Fysik: 
 
” Eleven skall kunna genomföra enkla undersökningar och göra systematiska 
iakttagelser.” 
Under en längre period iaktta och kunna föra anteckningar om temperatur och väder. År 
3 
Kunna undersöka om olika ämnen är magnetiska eller ströledande. 
 



 

  

”Eleven skall i stora drag känna till hur jorden, månen och solen rör sig i 
förhållande till och påverkar varandra och hur dessa rörelser förknippas med 
olika slags tidsbegrepp.” 
Veta vad årstidernas växlingar beror på. 
Veta vad begreppen år, månad, dygn innebär i astronomiska termer. 
Känna till namnen på några planeter. 
 
” Eleven skall i huvudsak utgående från egna experiment med batterier, lampor 
och enkla motorer kunna ange betingelserna för hur en lampa skall lysa och att 
elström kan ge upphov till ljus och värme och rörelse samt känna till 
säkerhetsregler för el i hemmet.” 
 
Kemi: 
 
” Eleven skall kunna beskriva jämföra, sortera och ordna ämnen efter 
egenskaper.” 
Kunna beskriva några olika ämnen med avseende på färg, smak, lukt och hur de 
reagerar på t ex eld och vatten. 
 
” Eleven skall ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt 
kokning, avdunstning, kondensering och stelning.” 
 
” Eleven skall veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras 
och hur de är märkta.” 
 
” Eleven skall ha erfarenhet  av några olika slags blandningar och lösningar.” 
 
” Eleven skall känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och 
veta hur man förhindrar detta.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
     BILAGA 8 
Axskolans natur och miljöarbete år f-3 
 
Mål 
 
Vi vill: 
ge eleverna kunskap om naturen och dess villkor  
att eleverna på ett praktiskt sätt skall lära sig förstå kretsloppet i naturen 
att eleverna skall lära sig att jordens resurser inte är oändliga 
 
   
Handlingsplan 
 
Natur och trädgård: 
 
År: förskola Höst: Naturiakttagelser. Vi skördar i trädgårdsland och växthus. 

Vår: Frön, groddar, så i trädgårdslandet, fortsatta naturiakttagelser. 
Vi studerar grodor och planterar i växthuset. 

 
År: 1 Höst:  Naturiakttagelser. Skördar i trädgårdsland och växthus.  
 Vår: Frön, groddar, så i trädgårdsland fortsatta naturiakttagelser. 
  Plantera i växthuset. 
 
År: 2 Höst: Tema frukt och grönsaker, skörda i trädgårdslandet och i 
  Växthuset. 
 Vår: Växtens delar, så i trädgårdslandet och plantera i växthuset. 
 
År: 3 Höst: Fröspridning, skörda i trädgårdslandet och i växthuset. 
 Vår: Sår i trädgårdslandet och i växthuset tillsammans med 

 förskoleklassen. 
 
Miljö: 
 
År: förskola Vi vill lära barnen att vårda miljön med tanke på nedskräpning. 
 Barnen får lära sig att källsortera. 
 
År: 1-3 Arbetar med miljö under årsteman: vatten, luft och mark. 
 
 
Årsplan: 



 

  

 
Höst:  

1. Vi har en skördefest under hösten 
2. Vi komposterar trädgårdsavfall och grönsaksrester från bespisningen. Elevernas 

ansvarar för skötseln av komposten enligt schema. 
3. Vi sprider ut färdig kompost och gräver våra land. 
 
Vår: 
1. Vi förgror grönsaker och blommor. 
2. Vi bjuder in föräldrarna till en trädgårdskväll. 
3. Vi sätter i ordning våra trädgårdsland, gödslar och sprider ut den kompost som blivit 

färdig under vintern. 
4. Vi sår och rensar våra land 
 
 
 
Dammen: Vi vill utveckla och utöka våra naturstudier med hjälp av nylagda dammen. 
 
Det gör vi genom att: 
- tillföra nya växt och djurarter 
- kontinuerligt mäta vattnets kvalité 
- inspireras till bild och skapande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


