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Sammanfattning   
 

I denna studie har jag genom enkätundersökning studerat hur lärare i årskurserna 1-3 tänker kring 

och utformar sin undervisning i de naturorienterande ämnena. Studien är främst kvantitativ men med 

kvalitativa inslag och jag har utgått från fyra frågeställningar i undersökningen. Dels har det 

undersökts vilken bakgrund lärarna har, kompetens, utbildning och intresse samt tagit reda på vilka 

arbetssätt och metoder som är framstående. Det har även varit av intresse att utröna hur lärarna 

upplever att läroplanen och eventuell lokal arbetsplan styr deras praktiska arbete i undervisningen 

samt slutligen undersöka vilka förbättringsområden lärarna anser finns som skulle kunna bidra till att 

de uppställda målen enligt läroplanen bättre uppnås.   

 

Genom studien har kunnat konstateras att grundläggande högskolepoäng i naturvetenskap inte alltid 

räcker till för att lärarna ska känna sig bekväma i sin undervisning samt att det har gått att skönja att 

de lärare som läst mer högskolepoäng i naturvetenskap vågar i större grad ta ut svängarna i 

undervisningen, med fler arbetssätt och metoder. Det krävs fortbildning och ytterligare 

kompetensutveckling för att lärarna ska kunna bedriva undervisning med beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund. Andra faktorer som också spelar in på lärarnas undervisning har visat sig vara 

klasstorlek och ekonomiska resurser.  

 

Sett till lärarnas val av arbetssätt och vanligt förekommande metoder har resultaten visat att 

undervisningen i naturvetenskap är mångfacetterad och varierande till sin karaktär. Allra helst i 

biologiämnet som utmärker sig ytterligare på den punkten i förhållande till kemi och fysik, där även 

eleverna verkar nå högre godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs 3. Det är vanligt att arbeta 

ämnesöverskridande och temainriktat i naturvetenskap samt med språket i fokus då det 

naturvetenskapliga språket till viss del skiljer sig från det vardagliga. Det som avslutningsvis 

framkommit som den springande punkten i lärarnas undervisning i naturvetenskap är vikten av att 

utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, utforma undervisningen efter dem för att 

utveckla en nyfikenhet och intresse att lära om naturvetenskapliga fenomen.  

 

I den avslutande delen diskuteras enkätundersökningens resultat i relation till tidigare kunskaper, det 

vill säga den forskning jag utgått från i bakgrunden till studien.  Jag relaterar även de olika resultaten 

och finner samband då många frågor hör ihop och påverkar varandra.   
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Inledning  
 

Att erhålla kunskaper i det naturvetenskapliga området är av vikt både för den enskilda människan 

men också för samhället i stort. Kunskaper i de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi 

skapar redskap och verktyg för en hållbar utveckling. Det står klart och tydligt i Läroplanen Lgr 11 

(Skolverket, 2011) att naturvetenskapen främst har sitt ursprung i människans nyfikenhet, 

upptäckarlust och behov av att förstå både sig själv och den omvärld vi lever i. 

  

Hur denna upptäckarlust kan skapas hos eleverna är vad jag bland annat vill undersöka med denna 

studie. Jag vill uppmärksamma hur lärare i våra skolor runt om i landet presenterar såväl 

ämnesdidaktiska begrepp, teorier och kunskaper för våra elever samt hur de väljer att lägga upp och 

genomföra sin undervisning. Vad anser lärarna är de främsta förutsättningarna för en god 

undervisning samt vilka pedagogiska arbets- och förhållningssätt används för att göra NO-ämnet 

intressant och framför allt förståeligt för eleverna. Vilken typ av utbildning i naturvetenskap får våra 

elever och vad anser lärarna är det som främst präglar och styr undervisningen ute i skolorna. 

Eftersom de naturorienterande ämnena och naturvetenskapen är så pass betydelsefull är det av 

yttersta vikt att undervisningen redan i de yngre åldrarna är väl upplagd och utgör en god grund för 

att dels nå godtagbara kunskaper i årskurs 3 men också för den fortsatta undervisningen i de högre 

årskurserna i grundskolan. 

  

Anledningen till att jag vill genomföra denna studie är att jag har upplevt, dels under de 

verksamhetsförlagda utbildningarna samt när jag arbetet ute i verksamheten, skillnader mellan skolor 

gällande hur den naturvetenskapliga undervisningen läggs upp. Jag har även uppmärksammat att i 

vissa fall görs inte eleverna fullt medvetna om vad ”NO” på deras schema står för, att det är tre 

delämnen i naturvetenskap. Syftet med denna främst kvantitativa studie, med kvalitativa inslag, är att 

genom enkätundersökning kartlägga hur grundskollärare i Sverige utifrån läroplanen Lgr 11 och 

andra styrdokument skapar intresse för, och tänker kring undervisningen för de naturorienterande 

ämnena. Utifrån hur lärarna tänker kring och planerar sin undervisning vill jag även med studien 

belysa vad de anser påverkar och styr undervisningen mest samt ta reda på vilka möjligheter och 

förbättringsområden de anser finns för att eleverna på ett bättre sätt ska nå målen i de 

naturorienterande ämnena.  
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Bakgrund 
I denna del presenteras den forskning som ligger till grund för studien men även annan relevant 

litteratur samt styrdokument berörs i detta avsnitt. Jag kommer dels beröra vad läroplanen Lgr 11 

säger om ämnet naturvetenskap samt även ta upp vikten av ha naturvetenskap som ämne i skolan. Ett 

avsnitt berör även hur viktigt det är att det finns en balans mellan teori och praktik i den 

ämnesdidaktiska forskningen kring naturvetenskap, forskningen får inte vara svårtillgäng för lärarna 

och måste beröra sådant som är av vikt där kunskapen ska läras ut, det vill säga i klassrummet. Jag 

kommer även beröra lite kring det informella- och aktiva-lärandet samt att vissa anser att en 

förändring av undervisningssystemet bör ske. Bakgrundsdelen berör även lågstadielärares attityder 

gällande undervisning i naturvetenskap och hur man kan stödja eleverna till att utveckla språket och 

deras allmänna intresse för naturvetenskap som ämne.  

Vikten av naturvetenskap som ämne 

Enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) är det av vikt att förstå naturvetenskapens särart och 

karaktär för att i sin tur underlätta lärandet om naturvetenskapliga fenomen. Författarna menar 

vidare att kunskaper av sådan art också är viktig för den lärande människans förståelse och 

naturvetenskapliga allmänbildning. Sådana kunskaper är av betydelse i flera bemärkelser och kan 

hjälpa den enskilda samhällsmedborgaren i olika ställningstaganden. Det kan dels underlätta och 

hjälpa till att förstå olika vardagsfenomen samt även hjälpa den enskilda att ta ställning till olika 

samhällsfrågor med naturvetenskapliga inslag eller skapa förståelse för hur naturvetenskapen bidrar 

till vår kultur. Helldén et al. (2005) har även i denna forskningsöversikt kunnat påvisa med hjälp av 

forskning att såväl lärares som elevers syn på naturvetenskap inte helt stämmer överens med 

forskarsamhällets syn på naturvetenskap.  

 

Docent Pernilla Nilsson (2012)  för fram att enligt den norske professorn i naturvetenskapernas 

didaktik, Svein Sjöberg, kan begreppet naturvetenskap ses på tre olika sätt. Dels som (1) en 

naturvetenskaplig process där kunskap produceras och grundas på observationer som i sin tur leder 

till teorier som prövas med hjälp av experiment. När teorierna har verifierats tillräckligt många gånger 

kan de sedan övergå till lagar. Naturvetenskap kan också ses som (2) naturvetenskapliga produkter, 

med andra ord, teorier, lagar, begrepp och principer. Produkter som vuxit fram genom århundraden 

och blivit till en annan form av produkt, nämligen de hjälpmedel som människan skapat utifrån 

naturvetenskapliga framgångar. Slutligen kan naturvetenskap även ses som (3) en samhällsinstitution 

där naturvetenskapen både påverkar men också påverkas av samhället. Till detta tredje sätt att se på 

naturvetenskap, har det även tagits fram sex stycken argument eller aspekter av naturvetenskap i 

samhället. Som ekonomiargument, nyttoargument, demokratiargument, kulturargument, moraliska- 

samt etiska argument. Naturvetenskapliga kunskaper behövs både rent ekonomiskt och för den 

teknologiska utvecklingen samt för att människan ska kunna hantera det moderna vardagslivet och 

även lösa de problem vi skapar, exempelvis för miljön. Naturvetenskapen är också viktig sett till att 

skapa ansvarsfulla och aktiva demokratiska samhällsmedborgare och för att bevara 

vetenskapshistoria. Naturvetenskapen behövs även för att tillfredsställa den grundläggande 

mänskliga nyfikenheten och att människan ska kunna vara kritisk och prövande. Alla dessa argument 

menar Nilsson (2012) är viktiga för att lärare ska kunna motivera naturvetenskapens plats i skolan, då 

de ämnesdidaktiska frågorna kretsar kring varför, vad, hur och för vem undervisningen ska 

struktureras.   
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Styrdokument 

Det står klart i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) vikten av att erhålla kunskaper i såväl biologi, 

fysik och kemi då de ger människan redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling och har en 

stor betydelse för samhällsutvecklingen i stort inom skilda områden. Naturvetenskapen har främst sitt 

ursprung i människans nyfikenhet. En nyfikenhet och ett behov att veta mer om sig själv och sin 

omvärld. Eftersom de naturorienterande ämnena och naturvetenskapen är så betydelsefull är det av 

yttersta vikt att undervisningen redan i de lägre åldrarna är väl upplagd och utgör en grund för att 

dels nå godtagbara kunskaper i årskurs 3 men också för den fortsatta undervisningen i de högre 

årskurserna i grundskolan.  

 

I denna studie är det främst av intresse att undersöka hur lärarna utformar sin naturvetenskapliga 

undervisning, vilka metoder och arbetssätt de använder, snarare än det innehållsmässiga. I 

Skolverkets (2016abc) kommentarmaterial för biologi, fysik och kemi berör de vikten av att ta tillvara 

på eleverna intresse och nyfikenhet samt deras förmåga att ställa frågor och söka svar. De anger att i 

kursplanen utgår man från den grundläggande synen att människan är en del av naturen, och att utgå 

från elevernas upplevelser och aktuella händelser i samhället kan utveckla deras intresse för 

naturvetenskap och öppna upp för nya världar. Skolverket (2016) menar på att samspelet mellan 

kunskap och vår ursprungliga drivkraft att förstå hur tillvarons villkor är beroende av naturen är 

dubbelriktad. Nyfikenheten leder till sökande efter ny kunskap och nya upptäckter och de i sin tur 

skapar fascination samt ännu fler frågeställningar att söka svar på. Då man i kursplanen vill lyfta fram 

de tre naturorienterande ämnena som aktuella, kreativa och dynamiska ämnen som ständigt utvecklas 

är det ytterligare ett skäl till att betona elevernas intresse som utgångspunkt i undervisningen. Det 

främjar bilden av att dessa ämnen ständigt utvecklar nya vetenskapliga teorier genom 

erfarenhetsgrundade kunskaper. Ämnena berör såväl elevernas vardagsliv som olika 

forskningssammanhang.  

 

I kursplanen slår även Skolverket (2016) fast att eleverna ska i undervisningen i naturvetenskap ges 

förutsättningar att genomföra systematiska undersökningar och på så vis söka svar på varierande 

frågeställningar via olika källor. Undersökande arbetssätt ger eleverna möjlighet att lära sig hur man 

kan ta reda på saker, de kan utveckla kunskaper om naturvetenskapliga samband och processer samt 

utveckla insikter om ämnenas möjligheter och begränsningar. Elevernas egna förväntningar och 

erfarenheter spelar roll i hur de genomför och upplever olika praktiska och undersökande arbeten när 

de experimenterar i naturvetenskapen, de får då också möjlighet att utrycka sina egna värderingar.  

Balans mellan teori och praktik 

I Sverige är naturvetenskaplig didaktik ett relativt nytt forskningsfält medan Nilsson (2012) beskriver 

att den forskningen sedan 1960-talet har utvecklats över hela världen. Det var dock först år 2001 det 

bildades en Svensk förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND). Många olika teman 

har belysts de senaste åren i NV-didaktisk forskning men det mest framträdande området har berört 

elevers begreppsförståelse. Detta forskningsfält har till stor del gått från en syn gällande 

begreppsbildning där eleven anses själv konstruera sin begreppskunskap, till att forskare istället lyft 

fram att det sociala samspelet och språket har en mycket stor betydelse för lärande i naturvetenskap. 
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Nilsson (2012) menar att NV-didaktisk forskning kan ses som en viktig faktor för förändring av den 

naturvetenskapliga undervisningen.  

 

Författaren för även fram att i den nya skollagen står det klart att all utbildning ska vila på 

vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. För att lärare ska kunna bedriva sådan utbildning 

krävs bland annat att de tar del av och tar till sig pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning, vilket 

Nilsson (2012) menar sällan sker i praktiken. Förklaring till det kan bland annat vara att lärare 

upplever en för stor skillnad mellan den vetenskapliga kunskapen och det faktiska sammanhang där 

kunskapen är tänkt att tillämpas, det vill säga i klassrummet. Det kan även handla om att forskningen 

upplevs vara svåråtkomlig för lärarna, vetenskapliga artiklar publiceras ofta i internationella 

tidskrifter och det kan ofta användas ett akademiskt språk de inte känner sig bekväma med. Här 

behöver det skapas en balans mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska undervisningen som 

lärare ställs inför var dag. En lärares vardag kan vara både mångfacetterad och komplex och det krävs 

därför att den akademiska forskningen tittar på sådana undervisningsproblem som faktiskt behöver 

lösas för att hitta fungerande klassrumsaktiviteter och inte se till teoretiska problem som snarare 

känns främmande för lärarna.  

Informellt lärande och förändring av undervisningssystem  

Macmillan (2010) skriver i tidskriften Nature om den ständiga debatt som pågår i USA gällande hur 

vetenskap ska undervisas och läras ut. Tankar som att lärdom endast sker i klassrummet skapar ett 

fokus på styrdokument som läroplanen, att den måste specificeras och bli tydligare gällande vad 

eleverna ska lära i vilken ålder. Men författaren pekar på att forskare har kommit fram till att de 

främsta vetenskapliga kunskaperna lär sig den största allmänheten utanför klassrummet. Att lära sig 

via teveprogram, hemsidor, tidningsartiklar, hobbyaktiviteter och genom att besöka museum eller 

liknande platser har visat sig generera vetenskapligt kunskapsinhämtande och informellt lärande. 

Detta så kallade informella lärande är mer okontrollerbart och gör det svårare att mäta resultat och 

framsteg men det har däremot visat sig vara en mer effektiv metod att använda för att få eleverna att 

bli mer intresserade av vetenskap och motiverade att bli mer delaktiga i sitt lärande. Macmillan (2010) 

menar även att små investeringar i den informellt vetenskapliga utbildningen kan i slutändan leda till 

att de stora investeringarna i den formella utbildningen blir avsevärt mer effektiva.  

 

Macmillan (2015) skriver även om lärande i ytterligare en artikel i tidskriften Nature och berör den 

vetenskapliga undervisningen och varför en förändring av undervisningen är nödvändig. Forskning 

har visat att undervisning där eleverna tränas tills de har tillägnat sig kunskaper och där prov ges ut 

med jämna mellanrum för att mäta elevernas kunskaper, inte är särskilt effektiv. Dels tenderar 

kunskaperna att blekna rätt snabbt sedan finns risken att eleverna tar med sig missuppfattningar som 

sedan aldrig förklaras eller reds ut. För att ge eleverna kunskap som är meningsfull pekar Macmillan 

(2015) på att hundratals empiriska studier har visat att elever får en bättre förståelse för vetenskaplig 

fakta om de ges möjlighet att aktivt brottas och ställas inför utmaningar och idéer kring det. Om de 

själva får möjlighet att förklara naturvetenskapliga fenomen och de till en början kommer med 

felaktigt svar får eleverna ändå möjlighet att tänka igenom vilka faktorer som påverkar och är viktiga. 

När de sedan får höra det rätta svaret har de redan byggt upp en mental förståelse för olika fenomen 

och erhåller ett djupare sammanhang om hur saker och ting hänger ihop.  
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Att genomföra en sådan förändring i undervisningen är ingen lätt sak, dels kommer förmodligen, 

menar Macmillan (2015) många lärare ifrågasätta varför en förändring är nödvändig då 

föreläsningsbaserad eller så kallad katederundervisning har fungerat och varit framgångsrik i 

hundratals år. Men de lärare som runt om i världen har försökt att införliva aktivt-lärande i 

undervisningen, har sett resultat och positiva effekter av det.  Författaren menar på att i nuläget då vi 

lever i en tid då allt fler, eller snarare den största delen av befolkningen arbetar mer med sina 

huvuden än fysiskt kroppsarbete har inte utbildningssystemet råd att låta elever inte uppnå de 

uppställda målen och godtagbara kunskaper enligt läroplanen.  

Naturvetenskapliga språket 

Både Nilsson (2012) och Krajcik och Sutherland (2010) skriver om det naturvetenskapliga språket, att 

det är av vikt att eleverna lär sig att läsa, skriva och kommunicera kring naturvetenskap för att lära sig 

om olika naturfenomen. Även Helldén et al. (2005) påpekar att ett övergripande mål med 

undervisningen i naturvetenskap är att hjälpa eleverna att ge uttryck för en förståelse för olika sätt att 

se på naturvetenskap ur olika perspektiv. Nilsson (2012) menar även att det vardagliga språket och 

naturvetenskapliga språket skiljer sig och är anpassade till olika sammanhang vilket gör att ord har 

olika betydelser. Detta innebär att undervisningen i naturvetenskap till viss mån ska syfta till att ge 

redan välbekanta ord en ny mening och innebörd i ett nytt sammanhang. Författaren pekar på att 

forskare har kommit fram till att eleverna behöver tid i undervisningen för att diskutera olika ord och 

begrepp samt resonera kring ordens innebörd. Detta styrker även Helldén et al. (2005) genom att 

påpeka att i dagens skola har det blivit allt viktigare att ge eleverna en framtidsberedskap så eleverna 

har möjlighet att diskutera frågor av naturvetenskaplig och teknisk art i den offentliga debatten. Den 

didaktiska forskningen har härmed i allt högre grad fokuserat på förmågan att i tal och skrift kunna 

samtala om frågeställningar i ämnet samt i allmänhet språkets betydelse sett både till att utveckla 

elevernas förståelse med, men även som ett uttrycksmedel.   

 

Krajcik och Sutherland (2010) föreslår även fem punkter för att stödja eleverna att utveckla läs- och 

skrivkunnighet inom ramen för naturvetenskap. Dels att (1) länka nya idéer till elevernas 

förkunskaper och erfarenheter samt att (2) förankra deras lärande i sådana frågor som är meningsfulla 

i elevernas liv samt (3) koppla flera representationer och vidare (4) ge eleverna möjlighet att använda 

sig av olika vetenskapsidéer och (5) därigenom stödja elevernas engagemang i vetenskapliga 

diskurser. De båda författarna, Krajcik och Sutherland (2010) menar att dessa ovanstående fem 

funktioner kommer att kunna främja elevernas förmåga att läsa, skriva och kommunicera om 

vetenskap och på så vis vara delaktiga i sitt vetenskapliga lärande genom livet. Nilsson (2012) 

förstärker detta tänkande genom att hänvisa till Geijerstams studie som visar att skrivande till stor del 

ofta är en outnyttjad men viktig resurs i de naturvetenskapliga ämnena. För att eleverna ska ha 

möjlighet att förstå ämnena i högre årskurser krävs att de har förmågan att behärska det 

naturvetenskapliga språket. Annars är risken stor att begrepp blir abstrakta och problematiska att ta 

till sig om inte vanan finns att läsa, tänka och använda den typen av vetenskapligt språk.  

Minskat intresse för naturvetenskap 

Van Aalderen-Smeets et al. (2011) beskriver att de senaste årtiondena har studier gällande attityder 

kring naturvetenskap fått stor uppmärksamhet, då såväl forskare som lärare och beslutsfattare 

uttryckt en ökad oro kring ungdomars minskade intresse för att göra vetenskapliga karriärer. Denna 

oro förstärks även av att forskning visar på allmänhetens vetenskapliga okunnighet samt att även 
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många elever på gymnasienivå väljer bort eller har uteslutit valet av vetenskapliga eller tekniska 

ämnen redan under grundskolans tidigare år. Författarna konstaterar utifrån detta att redan i 

undervisningen på lågstadiet bör man ägna särskild tid åt att förbättra elevernas intresse och attityder 

mot de naturorienterande ämnena. Van Aalderen-Smeets et al. (2011) menar att de initiativ som gjorts 

runt om i världen för att förbättra denna oroväckande utveckling samt öka den vetenskapliga 

kunskapen är att det fördelats mer tid till vetenskaplig utbildning. Ett initiativ som till viss del har gett 

resultat och verkat effektivt. Men det har konstaterats att det kvarstår ännu ett stort problem som inte 

kan lösas med utökad undervisningstid. På grundskolan handlar det till stor del om att lärarna inte 

har tillräckligt med adekvat vetenskaplig utbildning för att undervisa i naturvetenskap samt att det 

krävs, för att uppnå hållbar förbättring, att lärarna arbetar med att utveckla sin egen inställning till de 

vetenskapliga och naturorienterande ämnena.  

 

Detta berör även Nilsson (2012) när hon beskriver att lärares egen ämnesförståelse är väsentlig för hur 

de sedan undervisar eleverna. I sin avhandling har författaren kunnat konstatera att både utbildade 

lärare och lärarstudenter för de tidigare årskurserna ofta känner en osäkerhet kring deras 

ämneskunskaper. Att de känner att de saknar en djupare förståelse för ämnet, som därmed påverkar 

undervisningen genom att det ibland kan vara svårt att svara på elevers frågor och föra en djupare 

diskussion med dem. Van Aalderen-Smeets et al. (2011) pekar på i artikeln att flera olika studier har 

visat en generellt sett låg förmåga att ta till sig relevant vetenskaplig och teknisk information från text 

och att själva kunna uttrycka sig i text, och dessa lärare tenderar även att ha en allmänt negativ 

inställning till naturvetenskap och det ligger ofta till grund i att de haft dåliga erfarenheter av de 

naturorienterande ämnena när de själva gick i grundskolan. Det som ovan har nämnts visar på att det 

är av grundläggande betydelse för professionalisering av läraryrket att förbättra lärares attityder 

gällande det naturvetenskapliga området för att de i sin tur ska kunna förstärka ungas intresse för 

ämnet och i längden öka allmänhetens vetenskapliga kunnande.  

 

Genomgången litteratur visar på att en hel del naturvetenskaplig forskning finns kring 

undervisningen i de naturorienterande ämnena, olika didaktiska val och hur lärande grundar sig 

mycket på den som lär ut, det vill säga läraren. Lärarens egen bakgrund med erfarenheter och 

attityder, spelar in på hur undervisningen sedan utformas. Även det naturvetenskapliga språket har 

en viktig del i undervisningens utformning och även här kan konstateras att mycket tyder på vikten 

av att lärarna själva känner sig bekväma med ämnet och att de på ett naturligt sätt kan tillvara på 

elevernas egen erfarenhetsvärld och skapa positiva attityder och ett naturligt intresse för det 

naturvetenskapliga lärandet med dess samband och processer. Detta tyder vidare på vikten av denna 

studies relevans i att undersöka och ta reda på mer gällande lärares förutsättningar och bakgrund 

samt hur de väljer att lägga upp undervisningen i de naturorienterande ämnena och undersöka vad 

de anser påverkar upplägget av deras praktiska undervisning och vilka samband som går att finna 

gentemot den naturvetenskapliga didaktiska forskningen.  

 

Syfte  
Syftet med denna främst kvantitativa studie med kvalitativa inslag, är att genom enkätundersökning 

kartlägga hur grundskollärare i Sverige utifrån läroplanen Lgr 11 och andra styrdokument skapar 

intresse för, och tänker kring undervisningen för de naturorienterande ämnena. Med enkäten vill jag 
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undersöka exempelvis vad lärarna anser styr och påverkar deras undervisning samt lärarnas 

bakgrund och kompetens och hur de anser att eleverna uppnår godtagbara kunskaper i de 

naturorienterande ämnena enligt läroplanen Lgr 11 för årskurs 3. Det är även av intresse att 

undersöka lärarnas förutsättningar och vilken inverkan det kan ha i deras praktiska arbete samt 

jämföra hur olika didaktiska val och den naturvetenskapliga didaktiska forskningen påverkar hur 

lärarna lägger upp sin undervisning.  

Frågeställningar 

 Vilken kompetens och utbildning och har lärarna för undervisningen i NO? 

 Vilka metoder och arbetssätt använder lärarna i sin undervisning?  

 Hur upplever lärarna att den lokala arbetsplanen och läroplanen Lgr 11 styr den praktiska 

undervisningen? 

 Finns särskilda förbättringsområden och möjligheter som skulle kunna bidra till att målen 

gällande NO-ämnena i Lgr 11 bättre uppnås?  

Teoretiskt perspektiv   
Detta teoriavsnitt berör olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, det vill säga vilka typer 

av tanketraditioner som styr våra handlingar. Den teoretiska utgångspunkten påverkar mitt 

perspektiv som forskare samt hur jag upptäcker och tolkar resultatet.  Utifrån hur vi tänker om 

lärande, undervisning och kunskap i stort påverkar det även hur man kan tolka och analysera olika 

resultat. Detta kan ske ur olika synvinklar beroende på vad man vill fokusera på och vilka aspekter av 

lärande som anses centrala. I denna del berörs fyra sätt att se på lärande, dels den empiristiska 

kunskapstraditionen med sin starka ställning, Piagets lärandeteori konstruktivismen, och Lev Vygotskijs 

kompletterande sociokulturella perspektiv samt slutligen konstruktionismen. Syftet med detta avsnitt är 

att introducera olika perspektiv och beskriva hur jag positionerar mig i förhållande till dessa. Det vill 

säga vad jag utgår ifrån när jag tolkar resultaten i studien.  Förutom dessa lärandeteorier berörs även 

professor Björn Anderssons tankar kring naturvetenskaplig ämnesdidaktik och den grundläggande 

förhoppningen och motivet till att ha naturvetenskap som ämne i skolorna. 

 

I denna studie är jag bland annat intresserad av att belysa kopplingen mellan lärarens förutsättningar, 

det vill säga exempelvis utbildning och yrkeserfarenhet och hur det påverkar lärarens val av metoder. 

Det är av intresse att se vilken roll förkunskaper i förhållande till ämnesdidaktiska kunskaper har och 

hur läraren påverkas av att lära sig om naturvetenskapens didaktik. Elfström (2008) skriver om den 

empiristiska kunskapstraditionen, en lärandeteori som haft mycket stark ställning ända fram till idag. 

Den vilar på ett grundantagande om att världen finns och är som den är, det är bara upp till 

vetenskapen och människan att lära sig upptäcka den. Synen bygger på föreställningar om att 

kunskap uppkommer när vi människor upplever, upptäcker och erfar omvärlden med våra sinnen. 

Andersson (2011) i sin tur belyser Piagets lärandeteori konstruktivismen och Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, han berör deras syn på lärande och menar att Vygotskij kompletterade 

Piagets perspektiv genom att inte enbart fokusera på eleven som enskild individ i tänkandets 

utveckling utan han framhöll även den sociala interaktionen. Den sociala dimensionen av tänkandets 

utveckling, att den mentala utvecklingen bara går att förstås som ett samspel med den sociala 

omgivningen. Naturvetenskapens huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av, enligt Vygotskij av socialt 

konstruerade teorier och begrepp vilket gör att eleverna inte kan upptäcka dem på egen hand. För att 



 

 

9 

lära sig om de naturorienterande ämnena krävs det en person med naturvetenskapligt kunnande samt 

olika media. Läraren är i detta sammanhang den viktigaste, bäraren av det naturvetenskapliga 

kunnandet och de erfarenheter som kan göra innehållet intressant och begripligt för eleverna. 

Chansen för att eleverna ska få en bestående behållning av den naturvetenskapliga undervisningen är 

ganska liten om inte läraren finns där och kan introducera nya begrepp och göra systematiska 

planeringar för olika situationer där begreppen kan komma till användning.  Andersson (2011) för 

fram att läraren kan ses som en aktiv kulturbärare och det krävs även att eleven är aktiv, såväl 

individuell konstruktion och genomtänkt social mediering är grundläggande för att eleven ska erövra 

den naturvetenskapliga kulturen. Slutligen berör Elfström (2008) det fjärde sättet att se på kunskap 

och lärande nämligen konstruktionismen som inte ser kunskap som en sann representation av världen 

utan något som vi människor skapar. En mänsklig konstruktion som sker genom språket, alla 

människor är då ständigt involverade i världen och lärande är något ständigt pågående och därför blir 

också kunskapen provisorisk och kan omkonstrueras och förändras.  

 

Elfström (2008) menar att det finns både likheter och skillnader dessa fyra perspektiv emellan. Allra 

helst har alla de fyra lärandeteorierna gemensamt att de delar synen på människan, särskilt barnen. 

Att de behöver få vara aktiva, handskas och utforska konkreta saker. Teorierna delar dessutom målet 

att människan ska kunna integrera och använda de kunskaper de får eller konstruerar genom det egna 

agerandet och handlandet. Både det konstruktionistiska och det sociokulturella perspektivet utgår 

från att kunskapsprocessen sker i socialt samspel och är beroende av språket och dess begrepp med 

tillsammans lagda betydelser och innebörder. I det konstruktivistiska synsättet finns kunskapen i 

individens huvud och i den empiristiska tanketraditionen finns den i den omgivande naturen. Barnet 

ses som en medkonstruktör av kulturen, kunskap och mening uppstår när barnet erfar tillsammans 

med andra i sin omgivning. Barnens infallsvinklar med frågor och olika strategier kan skapa ny 

kunskap och på så vis hitta nya oväntade samband i det man arbetar med.  

 

Likt nämns i inledningen av detta avsnitt, är denna studie av intresse för att belysa olika didaktiska 

val lärare gör i undervisningen för de yngre eleverna i naturvetenskap samt beskriva den variation 

som finns i detta. Andersson (2011) vid Göteborgs universitet var Sveriges förste utnämnde professor i 

ämnesdidaktik. Han riktade in sig på naturvetenskaplig ämnesdidaktik och intresserade sig främst för 

hur undervisningen bör utformas för att vara så intresseväckande och intellektuellt stimulerande som 

möjligt så att undervisningen bidrar till att göra vår omvärld mer begriplig för eleverna. När 

Andersson (2011) tar upp olika motiv för att naturvetenskap som ämne ska finnas i skolorna är det 

företrädesvis motivet att varje individ ska få möjlighet att förstå och känna till sin omgivning och 

därmed även kunna delta som insiktsfulla demokratiska medborgare i samhället, då många 

samhällsfrågor är naturvetenskapliga till sin karaktär. Alla ska ges möjlighet att dels skapa sin egen 

uppfattning om hur saker i vår omvärld hör ihop och på ett insiktsfullt vis kunna diskutera dessa 

olika naturvetenskapliga fenomen. Författaren menar att vi människor, såväl barn som vuxna besitter 

en naturlig drivkraft att undersöka vår omvärld vilket kommer från en strävan att vilja känna sig 

hemmastadd i sin egen omgivning. Denna drivkraft yttrar sig i att vi söker, undersöker och genomför 

expeditioner, stora som små och helt enkelt prövar oss fram genom att experimentera.  

 

Likt Andersson (2011) beskriver är en grundläggande förhoppning med undervisningen i 

naturvetenskap att elever känner sig hemmastadd i sin egen omvärld och att de får en nyfikenhet för 

att vilja veta mer samt att de erhåller en omtanke om vår natur. Det ämnesdidaktiska 
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kunskapsområdet utvecklas i positiv riktning i vårt land men även internationellt sett och det finns en 

insikt om att en ämnesdidaktisk kunskapsbas kan på ett mer insiktsfullt vis hjälpa lärare att planera 

och genomföra den naturvetenskapliga undervisningen. Andersson (2011) skriver om sina egna 

erfarenheter som barn av den naturvetenskapliga undervisningen och konstaterar att han upplevde 

den som intressant, inte det minsta tråkig men ändå en stark känsla av att naturvetenskap var något 

som utspelade sig i läroböcker och enbart inom skolans väggar. Undervisningen hade ingen koppling 

till världen utanför skolan med såväl djurliv och växtlighet. Att eleverna upplever undervisningen 

som värdefull känns grundläggande, att de finner samband och koppling till deras egen vardag. 

Därför anser jag denna studie som väsentlig, att undersöka hur lågstadielärare införlivar elevernas 

förkunskaper och egen omvärld i undervisningen för att göra den meningsfull och begriplig. Detta 

framhöll Dewey redan 1902, betydelsen av att utgå från elevens föreställningsvärld och utifrån det 

stimulera till vetenskapligt kunnande (Andersson, 2011).  

 

Som nämndes i inledning är detta avsnitt till för att introducera olika perspektiv och sätt att se på 

lärande samt göra läsaren medveten om vilka perspektiv jag utgår från och som påverkar mig i 

studien när jag tolkar resultat. Framför allt är jag inne på, som är gemensamt för alla de fyra teorierna, 

synen på att i det här fallet eleverna behöver få möjlighet att vara aktiva och utforska sin omvärld. 

Vidare är det främst det sociokulturella perspektivet och konstruktionismen som påverkar mitt sätt att se 

på kunskap och lärande. Dels att eleverna lär genom social interaktion med andra samt att kunskapen 

inte är en sann representation av världen utan något vi skapar tillsammans med hjälp av språket. 

Kunskapsinhämtandet och kunskapsutvecklingen är ständigt pågående och jag som lärare fungerar 

som kunskapsbärare och har erfarenheterna till att göra innehållet begripligt och intressant för 

eleverna.  

Metod 

Genomförande 

De frågor jag önskade att få svar på var vad som kännetecknar hur grundskollärare tänker kring den 

naturorienterande undervisningen i årskurserna 1-3, lärarnas kompetens och vad de anser styr och 

påverkar deras undervisning, samt hur de anser att eleverna uppnår målen i NO enligt läroplanen Lgr 

11. Det är även av intresse att undersöka hur lärarna skapar intresse hos eleverna för de 

naturorienterande ämnena. Utifrån dessa frågor föll mitt val på att göra en enkätundersökning. Jag är 

medveten om som Johansson och Svedner (2010) nämner att enkätmetoden kan vara en vansklig 

metod att använda sig av men då jag snarare efterfrågade en bredare kartläggning, för att kunna se 

mönster från fler personer, än djupgående information anser jag att metoden är passande för studiens 

syfte. Med hjälp av enkäten kommer jag främst samla in kvantitativa värden men även ha möjlighet 

att fånga upp vissa kvalitativa värden då respondenterna, det vill säga lärarna har möjlighet att svara 

på öppna frågor och motivera sina svar.  

 

Likt Johansson och Svedner (2010) nämner, är det av vikt att lägga ned mycket tid på enkätfrågorna 

vid denna typ av metod så därför var det något jag satt igång med i tidigt skede av arbetet. Utifrån 

mina fyra forskningsfrågor valde jag att formulera ett antal enkätfrågor till varje frågeställning, vilket 

även underlättar i skedet vid databearbetning och analys.  
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Datainsamlingen skedde via en hemsida med ett gratis enkätverktyg för Mittuniversitets studenter. 

Anledningen till att jag ville hålla enkäten webbaserad var dels för att på ett smidigt sätt nå ut till 

relevanta personer och för att de enkelt skulle kunna genomföra enkäten. Att sprida en webbaserad 

enkätundersökning känns betydligt smidigare än en pappersenkät som jag skulle behövt dela ut 

personligen. En mindre pilotundersökning genomfördes innan enkäten började spridas via sociala 

medier. Tre lärare som jag kontaktade personligen fick genomföra enkäten var och en samt ge 

synpunkter på förbättringar gällande enkätens utformning.  

Urval  

Inledningsvis kontaktade jag min handledare med funderingar om att göra en enkätundersökning på 

skolor i mitt närområde men efter diskussion kom vi fram till att frågorna i min enkät inte var 

specifikt inriktade för närområdet och därför föll valet på att hellre försöka få in största möjliga 

svarsfrekvens och utspridd över hela landet. För att sprida min webbaserade enkätundersökning 

valde jag att använda mig av sociala medier som Facebook och en pedagogisk medlemsgrupp för 

lärare. Ett tillvägagångssätt som ligger i tiden för att nå ut till så många lärare som möjligt. 

Analysmetod  

Då jag genomförde en webbaserad enkätundersökning sammanställdes de flesta av resultaten 

automatiskt i endera i ett cirkeldiagram eller tabeller som stapeldiagram. Däremot sammanställde jag 

egna diagram för vissa öppna frågor, som ålder, examensår, högskolepoäng samt undervisningstid 

respektive planeringstid för att göra det mer överskådligt. Även diagrammet där jag relaterar antalet 

högskolepoäng i naturvetenskap och val av arbetsmetoder sammanställdes på egen hand.  Jag har 

utgått från att behandla alla de insamlade svaren så objektivt som möjligt. Allra helst de öppna-

frågorna där viss bedömning och avvägning har fått göras. Bland annat har jag vägt samman de 

öppna svarsformuleringarna och tagit med det mest väsentliga och beskrivande i studiens resultat. Ett 

annat exempel på avvägning är frågan om undervisningstid.  Har lärarna inte uttryckligen angett att 

någon del av tiden är planeringstid har jag tolkat det som enbart undervisningstid eftersom det var 

vad frågan ordagrant frågade efter. I övrigt anser jag att det inte går att hantera enkätens resultat på 

annat sätt än att så objektivt som möjligt tolka och analysera resultaten i förhållande till varandra och 

sett till tidigare forskning.  

Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Ambitionen med undersökningen var att nå ut till många lärare för att få en så samlad bild som 

möjligt över hur grundskollärare tänker kring undervisningen i de naturorienterande ämnena. Sociala 

medier likt Facebook som användes i denna studie för att nå ut till lärarna kändes rätt i tiden och jag 

fick ett högre deltagarantal än vad jag förväntat mig. Däremot hade jag önskat en större spridning vad 

gäller kön, med enbart en manlig lärare som besvarade enkäten är möjligheten att mer generellt uttala 

mig om grundskollärares tankar kring NO-undervisningen något begränsad men med tanke på 

tidsutrymmet hade jag inte möjlighet att göra någonting åt detta scenario. Min förhoppning och tanke 

med Facebook som spridningsfunktion var att lärarna som deltagit i enkäten också skulle kunna dela 

den vidare till andra som kunde vara relevant att delta i studien, detta skedde dock inte i den 

utsträckning jag önskat.  

 

Sett till enkätundersökningen som metod var jag medveten som tidigare nämnt att det inte är någon 

lätt metod att använda sig av och det har jag fått erfara. Främst vad gäller att utforma bra och 
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relevanta enkätfrågor som skulle uppfattas likt jag önskat. Efter att jag gått igenom resultatet har jag 

upptäckt att somliga frågor kunde ha formulerats om och förtydligats för att enkäten skulle ha blivit 

lättare att genomföra. Diskuteras kan också, huruvida det går att dra generella slutsatser från 

undersökningar som denna. Som ovan nämnts kan det vara svårt, men jag anser ändå att jag kunnat 

se indikationer av vad som är vanligt förekommande vad gäller olika arbetssätt och metoder i 

undervisningen. Undersökningen skulle vara fullt möjlig att kunna vidareutveckla genom att 

exempelvis även lägga till intervjuer, på så vis kombinera både en bredare kartläggning med hjälp av 

enkätundersökningen samt får mer djupgående information i intervjusammanhang, där frågor med 

en gång kan förtydligas och omformuleras och följdfrågor kan ställas där det känns relevant och 

intressant.    

 

Eftersom jag inte delade ut enkäten till ett visst antal deltagare kan jag inte uttala mig om externt 

bortfall men däremot förekommer internt bortfall, det vill säga att alla som deltog i undersökningen 

besvarade inte alla frågor. Många har gjort det lätt för sig och besvarat främst de inledande 

beskrivande frågorna och inte de frågor som längre in i enkäten faktiskt beskriver hur de arbetar med 

NO. En naturlig förklaring till detta kan tänkas att enkäten upplevdes vara lång och med många 

frågor att besvara. Förvisso förekommer det stor variation på frågornas utformning, såväl frågor med 

givna svarsalternativ, rangordning och öppna frågor men ju längre in man kommer i 

enkätundersökning ju mer dalar antalet svarande deltagare. Av det kan jag konstatera att jag kanske 

hade kunnat minska något på antalet frågor och placerat om frågorna i enkäten för att variera 

utformningen ännu mer och förhindrat att den blivit långrandig och tung att genomföra.  

 

Vidare går det att fundera kring om det är en viss typ av lärare som är aktiva och deltar i sådana här 

typer av undersökningar. Det kan åtminstone tänkas att så är fallet, att vissa kategorier av lärare faller 

bort, att det främst är de mer engagerade som deltar, som ser ett syfte med enkäten och inte enbart en 

tidskrävande aktivitet. Sedan om dessa funderar och ger genomtänkta svar är inte säkert, med tanke 

på att svaren dalar ju längre in i enkäten vi kommer. Den sneda könsfördelningen indikerar också på 

att inte alla kategorier av lärare har tagit sig tid att delta i studien. För att säkra svar från olika miljöer 

och kategorier av lärare bör jag förmodligen själv haft kontakt och personligen delat ut enkäterna till 

olika lärare. På så vis vet jag vilka som har getts möjlighet att delta men det är ett betydligt mer 

tidskrävande arbete. Dels att finna dessa lärare, bege sig ut till dem och få in svar. Tyvärr inte 

tidsutrymme som jag hade i detta arbete och jag tror inte heller att den typen av tillvägagångssätt 

hade genererat till större spridning än de jag i nuläget fick in. 

 

Studien har hög validitet genom att det finns en god koppling mellan den teoretiska definitionen och 

studiens och frågeställningar. Genom enkätundersökningen kan jag mäta de främst kvantitativa 

värdena som jag vill uppmärksamma samt även vissa kvalitativa värden.  Reliabiliteten i 

undersökningen bygger på att informanterna, det vill säga lärarna har fyllt i enkäten och svarat på 

enkätfrågor på ett seriöst och korrekt sätt. Vid denna typ av undersökning finns alltid en risk att så 

inte skulle vara fallet men eftersom jag fick högre svarsfrekvens än förväntat, även om alla inte 

besvarade alla frågor, talar det ändå för att lärarna anser att undersökningen är av vikt och värde att 

genomföra och gjort det på ett så bra sätt de kunnat. Därför anser jag att undersökningen och 

resultaten har en god tillförlitlighet.   
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Esaiasson et.al (2012:63) menar att det krävs en god koppling mellan den teoretiska definitionen och 

de frågor som ställs för att uppnå en hög validitet. Utifrån detta så är det mitt syfte, frågeställningar 

och den tidigare forskningen inom ämnet som ligger till grund för frågorna som ställdes på 

intervjuerna och vad jag tittade på under observationerna. 

Etiskt ställningstagande  

För mig är det viktigt att samtliga deltagare är väl medvetna om enkätundersökningens syfte 

och att deras deltagande är helt frivilligt, anonymt och att de när som helst kan avbryta 

enkäten utan att ange orsak. Alla svar på enkäten kommer att hanteras konfidentiellt. Detta 

för att införliva en ömsesidig respekt mellan mig som forskare och lärarna som deltagare i 

studien.   

 

Studien är utförd i riktlinjer med vetenskapsrådets forskningsetiska principer och krav. 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram de grundläggande principerna som är allmänt erkända i 

forskarsamhället. Utifrån den sammanställning Bryman (2011) valt att göra över dessa 

grundläggande principer har fyra krav formulerats som är bra att ha i åtanke när det gäller 

personer som är direkt inblandade i forskningssammanhanget.  

 

Informationskravet – Deltagarna i studien informerades via Facebook genom enkätbrevet, se bilaga 

1. Enkätbrevet skickades även ut via mejl till de lärare som jag på förhand valt ut som deltagare i den 

förberedande pilotundersökningen. 

 

Samtyckeskravet – Allt deltagande i studien var helt frivilligt och upp till informanterna själva 

samt att de gavs möjlighet att när som helst kunna avbryta sitt deltagande i enkätundersökningen 

utan att ange orsak.  

 

Konfidentialitetskravet – Samtliga deltagare har varit helt anonyma i enkätundersökningen, inga 

riktiga namn har angetts utan varje deltagare har haft egna kodnummer för att jag sedan i 

resultathanteringen lätt skulle kunna särskilja informanterna åt. 

 

Nyttjandekravet – Nyttjandekravet med information om att data som samlas in endast används i 

undersökningssyfte beskrevs i enkätbrevet som lades ut på Facebook samt skickades personligen via 

mejl till lärarna som deltog i pilotundersökningen.   
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Resultat  
Enkätundersökningen är uppdelad i tre delar, en bakgrundsdel, en del om undervisningens 

utformning samt en avslutande del om styrdokumentens påverkan. Sammanlagt deltog 86 personer i 

enkätundersökningen och till följd av ett medvetet val, att jag lät alla frågor vara valfria att svara på, 

förekommer internt bortfall i enkäten. Långt ifrån alla 86 personer har svarat på alla frågor. På grund 

av detta anger jag för varje fråga antalet deltagande personer.  

__________________________________________________________________________________ 

Bakgrund 

Figur 1. Könsfördelning. (85 deltagare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkeldiagrammet ovan visar att av 86 personer besvarade 85 stycken frågan och majoriteten av de 

deltagande informanterna i undersökningen är kvinnor.  

 

Figur 2. Åldersfördelning. (83 deltagare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av det totala antalet deltagare besvarade 83 personer frågan om sin ålder, ett internt bortfall på 3 

personer. Vi kan se att av de deltagande personerna i undersökningen är de flesta omkring 31-50 år, 

närmare bestämt 52 personer av 83 deltagande tillhör det årsspannet.  
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Figur 3. Utbildning (83 deltagare) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovan visar fördelningen över vilken utbildning deltagarna i nuläget har. Störst andel har 

en utbildning med inriktning mot de lägre åldrarna, grundskollärare F-3 eller lärare mot tidigare år, 

tätt följt av grundskollärare för årskurs 1-7. Lägst andel är outbildade med 1,2% motsvarande 1 

person. 22,9% motsvarande 19 personer har angett ett annat alternativ där 10 stycken angett att de är 

F-6 lärare och 6 stycken att de är lågstadielärare, efter som de inte angav det i alternativet 

Grundskollärare F-3/lärare mot tidigare år menas förmodligen att de gått den gamla 

lågstadielärarutbildningen.   

 

Figur 4. Examensår (80 deltagare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 stycken deltog och berättade när de tog sin lärarexamen. Av de lärare som deltagit är de störst 

andel som tog examen på 2000- och 2010-talet med en persons skillnad i antal. Därefter tog 8 personer 

examen på 90-talet, 5 stycken på 80-talet och vardera 1 person på 50- och 70-talet. 2 personer står 

under övrigt då de angett att de tagit examen i flera utbildningar och därmed olika år, en person tog 

examen år 1984 samt 1992 och den andra personen tog förskollärarexamen 1988, 1-3 lärarexamen 2006 

och speciallärare år 2015. 
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Figur 5. Högskolepoäng i naturvetenskap (75 deltagare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I frågan om hur många högskolepoäng informanterna läst i naturvetenskap besvarade 75 personer. 

Vanligast, var bland de deltagande att de läst 30 hp följt av 15 hp vilket jag antar hör till 

grundutbildningen. Därefter på tredje plats kom övrigt med blandade svar som att de läst 10, 2, 2, 22,5 

eller 37,5 hp samt att de läst ämnet integrerat. Av de som besvarade var det 4 deltagare som inte visste 

hur många hp i naturvetenskap de läst och 5 stycken 0 hp samt 7 personer respektive 8 personer som 

läst 40-45hp och 50 eller mer. Bland de som läst mer var det vanligast med 60hp men även upp mot 

190 hp i naturvetenskap.  

 

Figur 6. Visar antal högskolepoäng (figur 5) i förhållande till lärarnas val/rangordning av 

undervisningsmetoder (figur 13,14,15), om de använder metoder ofta/ibland/sällan/aldrig. 

Stapeldiagrammet visar de lärare som läst 15 hp (5 st som besvarat alla fyra frågor) respektive 30 hp 

(6 st som besvarat alla fyra frågor) med sammanslagna siffror för de tre delämnena fysik, kemi och 

biologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta stapeldiagram har jag valt att samköra frågorna om högskolepoäng med val av 

undervisningsmetoder. Eftersom flest informanter läst 15 eller 30 hp valde jag att utgå från det och 

jämföra dem. Av de 26 som angett att de läst 30 hp naturvetenskap hade endast sex stycken av dem 

besvarat frågan om undervisningsmetoder och endast fem stycken av de 15 som läst 15 hp. 

Diagrammet ovan visar sammanslagna siffror för alla de tre delämnena, fysik, kemi och biologi. Det 

framgår en viss tendens att de som läst mer naturvetenskap har en större förmåga att ta ut svängarna i 

undervisningen. De som läst 30 hp har i större grad valt alternativ som ofta/ibland på frågan med 

metoder, hur de helst väljer att utforma sin undervisning.  Siffrorna för ofta/ibland är även större för 

de som läst 15 hp men det går ändå att finna en mer markant skillnad. För de som läst 30 hp är 
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siffrorna sammanlagt 136 för ofta/ibland medan sällan/aldrig har 60, en differens på 76. Medan för de 

som läst 15 hp är siffrorna sammanlagt 91 för ofta/ibland och 72 för sällan/aldrig, en differens på en 

endast 19. Differenserna talar för att fler arbetssätt används av de som läst fler högskolepoäng 

naturvetenskap. Här måste man dock ha i åtanke att det var en mindre besvarande som läst 15 hp, 

vilket också påverkar resultatet något. 

 

 

Figur 7. Arbetslivserfarenhet (82 deltagare) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 personer deltog och angav hur lång tid de arbetat som lärare. Majoriteten av de deltagande 

informanterna med 39,02% har en arbetslivserfarenhet på 0-5 år, därefter med 26,83% har arbetat i 10-

20 år och 17,07% har arbetat någonstans mellan 5-10 år.  

 

 

Figur 8. De årskurser lärarna undervisar i (81 deltagare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett till cirkeldiagrammet kan vi se att det är först och främst 81 stycken som besvarat frågan om 

vilken årskurs de undervisar NO i och av dem undervisar största andelen i årskurs 2, tätt följt av 

årskurs 3 och 1. Relativt jämn fördelningen mellan vilken årskurs de undervisar i. Som fjärde 

alternativ fanns även annat och utifrån det alternativet har tio informanter gett en kommentar och 

beskrivet att de undervisar i flera årskurser, främst på lågstadiet men en person angav även att den 

undervisar NO i årskurs 1-6, en annan angav att den undervisar NO i en förberedelseklass samt en 

annan person i förskoleklass.  
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Figur 9. Undervisningstid i de naturorienterande ämnena (20 deltagare) 

Denna fråga var en öppen-fråga utan bestämda svarsalternativ som totalt 20 personer valde att 

besvara. De flesta valde att besvara genom att ange antalet minuter de lägger på NO-undervisningen 

per veckan. Undervisningstiden anger de flesta att de utgår från kommunens timplan och antalet 

minuter varierar allt ifrån 60 minuter till 240 minuter. Med andra ord väldigt stor spridning på deras 

svar, vilket också diagrammet visar. Jag har även valt att samköra frågan om undervisningstid och 

tittat på vilken klass de undervisar i. Av dessa 20 stycken informanter undervisar en person i 

kombinerad klass, årskurs 1-2 och har angett 90 minuter undervisningstid. Vidare arbetar 3 stycken i 

årskurs 1 och har undervisningstid på cirka 150, 60 samt 120 minuter. Den sistnämnde beskrev även att 

de har en utedag per vecka där de går till skogen. I årskurs 2 undervisar åtta stycken av de 20 

besvarande informanterna. Tre stycken anger samma undervisningstid, 120 minuter i årskurs 2. De 

fem övriga beskrev att de hade 60, 75 och 90 minuter samt en besvarade enbart ”enligt kommunens 

timplan” samt en annan att de hade ett förmiddags- respektive ett eftermiddagspass NO i veckan.  

Även åtta stycken undervisade i årskurs 3 och två av dem besvarade samma undervisningstid, 240 

minuter. De övriga sex informanterna besvarade med stor spridning sett till antal undervisande 

minuter, allt från 100, 120, till 210 minuter och ytterligare en som enbart svarade ”enligt kommunens 

timplan” samt ett ungefärligt svar om 135-225 minuter och en som förklarade att hon enbart 

undervisade i NO, MA och Teknik och därför uppskattade tiden till 50% av heltidstjänsten.  

 

Figur 10. Planeringstid i de naturorienterande ämnena. (5 deltagare)  

Fem stycken deltagare angav även planeringstid i NO och den tiden varierar allt från 30 minuter till 

tre timmar i veckan, detta beror nog på att det bland informanterna fanns lärare som angett att de 

endast undervisar i NO och inga andra ämnen. Trots det ringa antalet besvarande deltagare går det att 

skönja att det verkar vara vanligast med cirka 60 minuter planeringstid per vecka. En av lärarna 

beskrev även här att de brukar läsa en tidning i skolan med naturvetenskapliga artiklar samt två 

andra lärare beskrev att de brukar arbeta tematiskt och i möjligaste mån integrera även andra ämnen i 

undervisningen.  
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Figur 11. Faktorer som påverkar undervisningen i de naturorienterande ämnena  

 

 

 

 

 

 

 

Σ = tecknet heter sigma och betyder summa, ø = tecknet står för medelvärde 

 

I frågan om vilka faktorer som de anser mest påverkar undervisningen i de naturorienterande ämnena 

deltog 25 personer och här skulle de rangordna de sex olika alternativen för de tre olika delämnena 

fysik, kemi och biologi. Siffrorna för de tre olika delämnena är förhållandevis lika, vilket tyder på att 

de flesta av deltagarna anser att de olika faktorerna påverkar lika mycket/lite för alla de tre ämnena, 

det vill säga NO-undervisningen i stort. Läroplanen Lgr 11 påverkar mest (1), därefter visar siffrorna 

att intresse påverkar mycket (2), allra helst i fysik, tätt följt av ganska jämna siffror vad gäller 

arbetslagets påverkan (3) och lärarens egna kunskaper (4) samt lokala arbetsplanens påverkan (5). 

Lägst siffror har läromedel (6) vilket tyder på att det påverkar undervisningens innehåll minst.  

 

 

Figur 12. Öppen motivering till ovanstående frågeställning.  

 

14 deltagare valde även att utifrån ovanstående frågeställning motivera hur de rangordnat de olika 

alternativen och varför. Motiveringarna anger, precis som i tabellen ovan att framför allt läroplanen är 

det viktiga och det som mest påverkar undervisningens innehåll, vilket känns naturligt och spontant 

väldigt bra. En informant skrev att läroplanen är ett politiskt beslut och till för att följas för att skapa 

likvärdiga skolor i landet. Det som de 14 informanterna anger påverkar minst är läromedel, någon 

skrev att deras skola inte har råd att köpa NO-läromedel och även de som hade läromedel 

kommenterade att de mer såg läromedlen som komplement i undervisningen och att mycket kunskap 

finns att hämta på andra ställen som i faktaböcker och i filmer. Något som det i kommentarerna råder 

lite delade meningar om var huruvida intresse påverkar undervisningen vilket förvånar då det inte 

stämmer överens med tabellen ovan, där intresse hamnade på andra plats i rangordningen. Några 

menar att lärarens intresse inte påverkar undervisningen alls och ska inte heller göra det, medan 

andra menar att lärarens intresse för ämnet påverkar oavsett om vi vill det eller inte. Några 

kommenterade att det egna intresset hänger ihop med viljan att hålla sig uppdaterad, att hela tiden 

själv vilja veta mer och att det är svårt att vara övertygande och engagerad i sin undervisning utan 

eget intresse för ämnet. Att ta hjälp av arbetslaget med kollegor och deras kunskaper anger några är 

värdefullt för att få inspiration och idéer. 
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Figur 13. Utformning av fysikundervisningen.  

Vilka metoder väljer lärarna ofta/ibland/sällan eller aldrig.  (25 deltagare) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell visar hur 25 deltagare valt att rangordna olika arbetssätt för fysikundervisningen, 

om det är något de använder ofta, ibland, sällan eller aldrig. Vi kan se att arbeta temainriktat och 

ämnesöverskridande är vanligt och används ofta i fysikundervisningen, följt av att läsa, skriva och 

berätta samt även filmer och katederundervisning har en hög procentsats och används ofta eller 

ibland i undervisningen. Något som inte är lika vanligt och används sällan eller aldrig är studiebesök 

samt dramatiseringar. NTA-lådor eller liknande material råder det relativt jämna siffror mellan de 

olika alternativen.  
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Figur 14. Utformning av kemiundervisningen (25 deltagare)  

Vilka metoder väljer lärarna ofta/ibland/sällan eller aldrig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell visar hur 25 deltagare valt att rangordna olika arbetssätt för kemiundervisningen, 

om det är något de använder ofta, ibland, sällan eller aldrig. Det verkar vanligt att i kemiundervisningen 

använda sig av att läsa, skriva och berätta samt temainriktat och ämnesöverskridande är vanligt 

förekommande även i detta delämne. Filmer har också hög procentsats och nästan 40 % anger att de 

arbetar med problembaserat lärande ibland medan lite drygt 50% anger att det används sällan eller 

aldrig. Utomhusundervisningen är inte något som används mycket, följt av studiebesök och 

dramatiseringar. NTA-lådor eller liknande material är har högre andel som sällan eller aldrig 

använder det som inslag i undervisningen.   
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Figur 15. Utformning av biologiundervisningen (24 deltagare) 

Vilka metoder väljer lärarna ofta/ibland/sällan eller aldrig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell visar hur 25 deltagare valt att rangordna olika arbetssätt för 

biologiundervisningen, om det är något de använder ofta, ibland, sällan eller aldrig. 

Utomhusundervisning, läsa, skriva och berätta, samt temainriktat och ämnesöverskridande är vanliga 

inslag i biologiundervisningen. Även filmer har relativt hög procentsats och något som används ofta 

eller ibland i undervisningen, precis som i de två andra tabellerna. NTA-lådor och liknande material 

har högre procent på att det används sällan eller aldrig. Nästan 40% har angett att de använder andra 

arbetssätt ofta eller ibland, högre procentsats än i de två andra delämnena.  

 

Skillnader och likheter mellan de naturorienterande ämnena 

Här har jag sammanställt de mest väsentliga skillnader och likheter jag funnit de tre delämnena 

emellan. 

De främsta likheter jag hittat genomgående i alla de tre delämnena är väldigt varierande men de har 

främst höga procentsatser i att arbeta temainriktat samt ämnesöverskridande. Även att arbeta med 

språket i undervisningen är vanligt förekommande, genom att läsa, skriva och berätta om 

naturvetenskap. Filmer verkar också genomgående vara ett lika vanligt förekommande inslag i 

undervisningen. När lärarna fick ange hur de anser att olika faktorer påverkar undervisningen har 

alla faktorer fått liknande siffror i alla de tre delämnena. De skillnader jag främst hittat är att 

biologiundervisningen i högre grad förlägger undervisningen utomhus samt att fler lärare angav att 

eleverna når godtagbara kunskaper i högre grad i just ämnet biologi. Biologi utmärker sig även genom 

att lärarna i större utsträckning ofta/ibland använder andra arbetssätt än de alternativ jag angett, 

vilket indikerar på större variation i biologi.  
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Allmän fråga angående NO-undervisningen samt intresseskapande hos eleverna (11 deltagare) 

En öppen-fråga där lärarna gavs möjlighet att utveckla sina svar de angett i tabellerna angående 

arbetssätt i fysik-, kemi- och biologiundervisningen. 11 stycken deltog och besvarade frågan och 

övergripande var det främst dom som beskrev att de arbetade mycket med att experimentera och att 

barnen ska få prova på och skapa egna erfarenheter genom att upptäcka själv och diskutera 

upptäckterna med andra i grupp. Även att läsa tillsammans och ringa in/diskutera viktiga 

ord/begrepp samt skriva egna texter. Att arbeta tematiskt och ämnesövergripande motiveras genom 

att en informant beskrev att eleverna blir mer intresserade om de får arbeta med sådant som berör 

dem själva. De anger att det är av vikt att undervisningen är varierande med praktiskt innehåll och att 

eleverna får möjlighet att använda olika sinnen.  

Styrdokument  

 

Figur 16. Hur många av informanterna har en lokal arbetsplan på skolan (23 deltagare) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 23 deltagarna visar cirkeldiagrammet ovan att drygt 70% en lokal arbetsplan på sin arbetsplats 

som berör NO-undervisningen och hur den ska läggas upp och vad som ska undervisas i vilken 

årskurs. Nästkommande cirkeldiagram visar att hälften, 50% av deltagarna anser att det inte behövs 

någon bestämd tidsplan för uppföljning och revidering av den lokala arbetsplanen utan att räcker att 

göra när man anser att det finns behov medan nästan 40% anser att uppföljning bör ske varje läsår.  
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Figur 17. Hur ofta anser informanterna att uppföljning och revidering av lokal  

arbetsplan behövs(18 deltagare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur anser lärarna att Lgr 11 och lokala arbetsplanen påverkar den praktiska undervisningen.   

(15 deltagare) 

15 informanter valde att beskriva hur de anser att läroplanen och den lokala arbetsplanen påverkar 

den praktiska undervisningen. Framför allt menar deltagarna att läroplanen styr vilket innehåll som 

ska tas upp och lokala arbetsplanen anger när, det vill säga i vilken årskurs det ska beröras. Jag ser 

både tendenser av att lärarna gillar de styrda och uppradade medan andra anser att det allt för styrda 

uppifrån, när och vad som ska undervisas, hämmar lärarens kreativitet i undervisningen. Vissa anser 

att det räcker att man antecknar för varje delområde som görs enligt läroplanen och följer den på så 

vis, att mer styrning inte är nödvändig.  Några anser även att innehållet i Lgr 11 är stort och att det är 

ont om tid för praktiska lektioner samt att tid för fördjupande samtal inte finns.  

 

 

Figur 18. Hur väl anser lärarna att eleverna når godtagbara kunskaper i NO (23 deltagare) 

Mycket bra/ ganska bra/ varken bra eller dåligt/ganska dåligt/mycket dåligt 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar hur väl 23 deltagare anser att eleverna klarar att nå godtagbara kunskapar i de tre 

olika delämnena fysik, kemi och biologi i slutet av årskurs 3.  I fysik och kemi är procentsatsen 

densamma, störst andel anser att eleverna uppnår godtagbara kunskaper mycket bra medan något 

mindre anser att de uppnår dem ganska bra. Under 10% anser däremot att de varken bra eller dåligt 

uppnår godtagbara kunskaper. I delämnet biologi anser drygt hälften av deltagarna att de uppnår 

kunskaperna mycket bra, drygt 40% ganska bra och inte ens 5% varken bra eller dåligt. Det 

förekommer alltså en viss skillnad i hur lärarna uppfattar att eleverna uppnår godtagbara kunskaper i 

de olika delämnena, biologi skiljer sig från de två andra ämnena.  
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Figur 19. Lärarnas rangordning av förbättringsområden (23 deltagare) 

Mycket viktigt/ganska viktigt/lite viktigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I tabellen ovan har 23 stycken lärare deltagit och angett hur viktiga de anser att ovanstående 

förbättringsområden är för att bidra till att eleverna når de naturvetenskapliga målen enligt Lgr 11. 

Störst andel med drygt 68% anser att det är viktigast att utgå från elevernas erfarenheter , därefter 

kommer egen kompetensutveckling samt klasstorlek och större ekonomiska resurser spelar också in. 

Att läroplanen ska förtydligas verkar inte lika angeläget och heller inte att lägga mer tid för NO-

undervisningen eller att ämnet ska prioriteras i arbetslaget.   

 

 

 

Lärarnas motivering av ovanstående val (2 deltagare) 

När deltagare erbjuds att motivera sina val i ovanstående val deltog endast 2 personer. En av dem 

pekade på att med en stor klass på 25 elever är det svårt att arbeta laborativt samt att när 

läromedelsbudgeten är låg prioriteras inte alltid att köpa in NO-material. Den andra personen ville 

poängtera att det viktigaste är att ha en tydlig plan, mer pengar och mindre 

elevgruppssammansättningar.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Med min studie var mitt syfte att få möjlighet att kartlägga hur den naturvetenskapliga 

undervisningen för årskurserna 1-3 bedrivs. Undersöka hur olika lärare på lågstadiet tänker kring och 

utformar sin undervisning i de tre delämnena fysik, kemi och biologi.  Jag utgick från mina fyra 

frågeställningar som berörde lärarnas bakgrund, det vill säga kompetens, utbildning och intresse för 

ämnet samt vidare vilka metoder och arbetssätt de använder i sin undervisning. Jag fann det även av 

intresse att undersöka hur lärarna uppfattar styrningen från eventuell lokal arbetsplan samt 

läroplanen Lgr 11 och hur de anser att den påverkar deras praktiska undervisning. Avslutningsvis 

utgick jag även från en frågeställning angående särskilda förbättringsområden, det vill säga vilka 

möjligheter lärarna anser finns som skulle kunna bidra till att målen i NO-undervisningen bättre 

uppnås.  

 

Arbetslivserfarenheten är inte speciellt hög bland informanterna sett till antalet år i yrket och 

förklaring till detta kan vara att det är främst yngre lärare som använder sig av sociala medier som 

Facebook vilket är den media jag valde att nå ut till lärarna genom. Sett till lärarnas bakgrund menar 

Van Aalderen-Smeets et al. (2011) att lärarna har för låg adekvat vetenskaplig utbildning för att kunna 

undervisa i naturvetenskap samt att deras allmänna inställning till de vetenskapliga och 

naturorienterande ämnena behöver förbättras och utvecklas. Här talas alltså om såväl lärarnas 

utbildningsmässiga bakgrund som deras eget intresse för ämnet är generellt sätt lågt. Utifrån det 

resultat enkäten dock gav kan konstateras att den större delen av de deltagande lärarna har en 

grundläggande utbildning där de läst minst 15 eller 30 högskolepoäng i naturvetenskap, endast 5 

personer angav att de inte läst någon naturvetenskap alls och 15 personer hade läst minst 40 

högskolepoäng eller betydligt mer än så. Den grundläggande utbildningen i naturvetenskap verkar 

det därmed inte råda brist på bland informanterna, däremot kan diskuteras huruvida den är tillräcklig 

för att lärarna ska kunna känna sig bekväma med sina kunskaper och undervisningen i de 

naturorienterande ämnena. Resultatet indikerar att ju högre kompetens, det vill säga ju mer lärarna 

läst i naturvetenskap ju mer vågar de ta ut svängarna i undervisningen. De som läst 30 hp jämfört 

med 15 hp verkar i större grad använda fler och mer varierade metoder i undervisningen. Mycket 

tyder även på, enligt enkäten med frågan om förbättringsområden, att lärarna själva anser att deras 

egen kompetensutveckling, näst efter att utgå i undervisningen från elevernas erfarenheter, är det 

viktiga för att bidra till att eleverna bättre ska nå de naturvetenskapliga målen. Det verkar med andra 

ord krävas mer än grundläggande högskolepoäng i ämnet för att lärarna ska känna sig tillräckligt 

bekväma i sina kunskaper och undervisning. Kompetensutveckling handlar mycket om att hålla sig 

uppdaterad då naturvetenskap som ämne ständigt utvecklas, vilket också är något som lärarna ska 

föra fram till eleverna i undervisningen.     

 

Van Aalderen-Smeets et al. (2011) nämner även lärarnas inställning i förhållande till undervisningen i 

naturvetenskap och menar att negativa inställningar till ämnet ofta kommer från lärarnas egna dåliga 

erfarenheter. I enkäten där det frågas om vilka faktorer som påverkar undervisningen mest i NO 

rådde det delade meningar om vilken påverkan lärarnas intresse faktiskt har.  I tabellen, näst efter 

läroplanens inflytande kom intresse och dess påverkan på andra plats medan i den öppna 

motiveringen i efterföljande fråga ansåg några att intresse hänger nära samman med viljan att hålla 
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sig uppdaterad och att det är svårt att verka engagerad i sin undervisning utan eget intresse för 

ämnet. Däremot menade andra informanter att det egna intresset inte ska spela någon roll då lärare 

även får undervisa i ämnen de inte är lika intresserade av, de ansåg att intresse inte ska påverka 

undervisningens kvalitet.  Det egna intresset bör inte påverka lärarnas professionella förhållningssätt i 

undervisningen, åtminstone inte i negativ bemärkelse då alla elever bör få, utifrån läroplanens 

uppställda innehåll och mål en likvärdig utbildning.  

 

Nilsson (2012) talar även hon om lärarnas egen ämnesförståelse, att den är väsentlig för hur de 

undervisar eleverna. När lärarna känner en osäkerhet kring deras ämneskunskaper, att de saknar 

djupare förståelse påverkar det givetvis undervisningen och djupare diskussioner och samtal kan bli 

svåra att genomföra.  Om de inte själva förstått naturvetenskapens karaktär, som Helldén et al. (2005) 

beskrivit blir det svårt att lära ut till eleverna om olika naturvetenskapliga fenomen. I förhållande till 

detta går det även relatera till det resultat som uppkom vad gäller läroplanens påverkan samt 

eventuell lokal arbetsplan. Störst andel av informanterna hade en lokal arbetsplan och därefter var de 

cirka 50 % som ansåg att uppföljning och revidering räcker att göra när man upplever att det behövs, 

medan cirka 40 % ansåg att det behöver göras en gång varje läsår. Vad gäller styrningen utifrån dessa 

dokument, dels läroplan samt eventuell lokal arbetsplan i ämnet.  Fanns både lärare som ansåg att de 

gillade styrningen, läroplanen styr vilket innehåll som ska beröras och lokala arbetsplanen beskriver 

när det bör tas upp i undervisningen. Men det fanns även en del lärare som ansåg att när de känner 

sig allt för styrda i undervisningen, gällande vad, när och hur, hämmar det deras kreativitet. De angav 

även att läroplanens allt för breda innehåll påverkar på så vis att tid för djupare och mer ingående 

diskussioner med eleverna inte finns samt att det är ont om tid för mer praktiskt arbete. Trots detta, 

var dock inte mer tid för NO-undervisningen eller tydligare läroplan en speciellt framstående faktor 

när lärarna gavs möjlighet att ange hur viktiga olika förbättringsområden var för att bidra till att 

eleverna bättre ska nå målen i NO.   

 

I bakgrundsdelen berörs styrdokument och Skolverkets kommentarmaterial (2016), som talar om 

vikten av att ta tillvara på elevernas nyfikenhet och intresse. Utifrån det och sett till enkätens svar 

gällande utformning av den naturorienterande undervisningen skönjas mycket liktydiga och positiva 

tendenser och samband. Något som verkar vara gemensamt för alla de tre delämnena är att det är 

vanligt att arbeta temainriktat och ämnesöverskridande. Detta motiveras även av en lärare genom att 

denne anser att eleverna får ett större intresse om de får arbeta med sådant som berör dem själva. 

Vilket är vad styrdokumenten vill poängtera som viktigt i undervisningen. En informant beskriver att 

det är av vikt att innehållet i undervisningen varierar och att eleverna ska få använda olika sinnen. 

Detta är något som slås fast av Skolverket (2016) i kursplanen, att de tre naturorienterande delämnena 

ska lyftas fram som kreativa, aktuella och dynamiska ämnen i ständig utveckling. Mycket tyder på att 

NO-ämnena är sådana ämnen där eleverna verkligen får stå i fokus för undervisningen, mycket mer 

än i andra helt skilda ämnen. Hur undervisningen utformas i andra ämnen berörs förvisso inte i 

denna studie men däremot går det att motivera att eleverna fungerar som utgångspunkt i de 

naturorienterande ämnena på flera håll i resultatet. Läromedel visas som ett tydligt exempel på det 

som inte påverkar undervisningen nämnvärt, inte i något av de tre delämnena, vissa har inte tillgång 

och andra väljer att inte använda det. I stället verkar lärarna som besvarade den öppna frågan om NO-

undervisningen i stort och hur de skapar intresse hos eleverna, ange att de utgår från att barnen ska få 

testa sig fram och skapa egna erfarenheter genom att upptäcka och diskutera sina upptäckter med 

andra. Undervisningen i de naturorienterande ämnena verkar allmänt genomsyras av att vara 
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varierande och där eleven får vara aktiv på många olika sätt. Vilket kan relateras till det Macmillan 

(2015) i bakgrunden berör, nämligen att eleverna behöver ställas inför utmaningar och brottas med 

olika idéer kring naturvetenskapliga fenomen för att de ska få en bättre förståelse samt erhålla 

meningsfull kunskap. Sett till de förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla i kemi, fysik och 

biologi, kan enkäten ge stöd för att undervisningens former är varierande. Olika arbetssätt och 

metoder indikerar på att eleverna får möjlighet att utveckla förmågorna i alla de tre delämnena. Dock 

är det svårt att dra några generella slutsatser kring detta i denna studie, enkäten ger inte tillräckligt 

bred bild för att kunna avgöra eller skönja ifall vissa förmågor skulle riskera att komma upp för lite i 

undervisningen.  

 

Även om utformningen av undervisningen i de tre delämnena har många likheter och sett till enkäten 

verkar vara väldigt varierande tyder det ändå på att det förekommer ännu mer variation i val av 

arbetssätt och metoder sett till främst biologiundervisningen. Tabellerna över arbetssätt indikerar på 

att i ämnet biologi verkar lärarna använda något mer varierande arbetssätt ofta eller ibland, jämfört 

med i kemi och fysik. Detta framkommer dels genom något högre siffror för en del arbetssätt samt att 

alternativet annat arbetssätt har högre siffror än i de andra två ämnena. Detta i sin tur tyder även på att 

lärarnas intresse bör vara något högre för just biologiundervisningen. Det vill säga, delämnet biologi 

verkar ha en annan påverkan på lärarnas attityder och kanske även elevernas intresse, det borde 

åtminstone kunna tänkas som en naturlig följd av detta faktum. I enkäten går det nämligen även att 

utläsa en viss skillnad i hur lärarna anser att eleverna når godtagbara kunskaper i NO. Högre antal 

anser att eleverna erhåller mycket godtagbara kunskaper i biologi jämfört med i kemi och fysik, vilket 

är ytterligare en indikation på att biologi utmärker sig som delämne. Vad detta beror på, går dock 

bara att spekulera kring men en tanke kan vara att lärarna känner sig mer bekväma med ämnet. Att 

det möjligen berör delar som ligger mer nära dem själva och därmed också gör att de vågar prova 

olika varianter av arbetssätt i undervisningen. Det biologiämnet berör, finns ofta mer lättillgängligt 

runt omkring skolmiljön, detta visar även siffrorna på i tabellerna gällande arbetssätt då 

utomhusundervisning används mer markant i just biologiämnet. Detta kan relateras till det Macmillan 

(2010) berör i bakgrunden, nämligen det informella lärandet. Att lärandet inte enbart behöver 

förknippas med undervisning i klassrummet, i detta fall förekommer ändå undervisning men i annan 

form och kan tänkas ändå mindre formellt än vad som kanske är vanligt i klassrumsmiljö. Författaren 

pekar även på att den typen av lärande, även om elevernas kunskaper blir svårare att mäta, motiverar 

mer som metod och intresserar eleverna på ett annat sätt, de blir på så vis mer delaktiga i sitt eget 

lärande.  

 

Förutom att utgå från elevernas egen erfarenhetsvärld, att arbeta ämnesöverskridande och tematiskt 

finns också ytterligare ett viktigt arbetssätt som sett till tabellerna verkar vara vanligt förekommande i 

alla de tre delämnena. Nämligen läsa, skriva och berätta, här står med andra ord språket i fokus, det 

som både Nilsson (2012) och Krajcik och Sutherland (2010)  berör i bakgrunden. Att eleverna ska få 

möjlighet och hjälp att kunna uttrycka sig i naturvetenskapliga sammanhang och beskriva fenomen i 

olika perspektiv. Av de informanter som valde att via öppen-fråga ytterligare beskriva hur de 

utformar sin NO-undervisning var det flera som beskrev just att eleverna får diskutera i grupp med 

andra. Samt att de ofta läste tillsammans i klassen och på så vis ringade inte viktiga ord och begrepp 

samt lät eleverna skriva egna texter. Detta tyder på att det är vanligt och av vikt att arbeta med just 

språket i den naturvetenskapliga undervisningen. Förmodligen mycket för att, som Nilsson (2012) 
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beskriver, det vardagliga och ämnesmässiga språket skiljer sig åt och begrepp behöver ofta förstås ur 

nya sammanhang och få en ny innebörd.  

 

Likt tidigare nämnts i arbetet berörde slutet av enkäten förbättringsområden. Det vill säga olika 

faktorer som lärarna anser viktiga för att bidra till att eleverna når de naturvetenskapliga målen enligt 

läroplanen. Högst prioritet låg i lärarnas egen kompetensutveckling, tätt följt av att utgå från eleverna 

i undervisningen, därefter hamnade större ekonomiska resurser och klasstorlek som lika viktiga 

förbättringsfaktorer. Detta fördjupade även två informanter genom att en beskrev att med stor klass, 

många elever är det svårt att arbeta laborativt och med låg läromedelsbudget prioriteras inte alltid att 

köpa in NO-material. Även den andra läraren poängterade ungefär samma faktorer, att denne önskar 

mer pengar och mindre elevgruppssammansättningar samt en tydligare läroplan. Den sistnämnda 

faktorn hade dock inte lika höga siffror i tabellen. Dessa önskemål om större ekonomiska resurser och 

mindre klasser för mig in på tankar om likvärdig skola. Enkätresultaten indikerar på att det 

förekommer variationer mellan skolorna. Detta framgår exempelvis av undervisningstiden som är 

väldigt varierande trots att de flesta anger att de utgår från kommunens timplan. Dock bör poängteras 

att i denna fråga redovisas inte vilken klass de undervisar i, vilket också spelar in på antalet 

undervisningsminuter.    

Sammanfattning 

Sett till det som diskuterats ovan kan konstateras att det finns ett flertal faktorer som spelar in och 

påverkar hur lärarna utformar sin undervisning i de naturorienterande ämnena. Av de lärare som 

deltagit i undersökningen har det framkommit att de allra flesta besitter en grundläggande 

lärarutbildning där de läst naturvetenskap om minst 15-30 högskolepoäng. Dock antyder såväl 

forskning, ämnets karaktär samt enkätens resultat att detta inte är tillräckligt för att lärarna ska känna 

sig bekväma i sin undervisning. Det krävs vidareutbildning, egen kompetensutveckling för att kunna 

bedriva en undervisning som vilar på beprövade erfarenheter och vetenskaplig grund. Sett till 

lärarnas bakgrund har det framkommit att det råder något delade meningar om huruvida lärarnas 

eget intresse påverkar deras undervisning i naturvetenskap. Så väl anvisningar om att intresse är 

nödvändigt och en drivande faktor till att hålla sig uppdaterad i ämnet till att intresse inte alls ska 

vara en påverkande faktor i undervisningen. Vidare har det visat att sig att de främsta faktorerna 

lärarna ansåg kunde förbättra deras undervisning, förutom egen kompetensutveckling var dels 

mindre gruppsammansättningar i klassen samt ökade ekonomiska resurser till läromedelsmaterial 

och annat av vikt i undervisningen. Andra arbetssätt och metoder som genomgående har varit 

framträdande i alla de tre delämnena fysik, kemi och biologi har varit att arbeta temainriktat och 

ämnesöverskridande med motivering att eleverna ska få utveckla många sinnen. Det har även visat 

sig, sett till lärarna mest framträdande val av arbetssätt, att det är av vikt att utveckla det 

naturvetenskapliga språket i undervisningen. Genom att läsa, skriva och berätta om 

naturvetenskapliga fenomen får ord nya betydelser och innebörd i nya sammanhang.  

 

Resultaten av studien visar att den naturvetenskapliga undervisningen till sin karaktär är varierande 

och ett flertal olika arbetssätt och metoder används, med de mest framträdande arbetssätten som 

nämnts ovan.  Läroplanen är sett till resultaten det som påverkar undervisningen allra mest även om 

det råder något delade meningar om hur styrdokumenten påverkar på lärarnas kreativitet i 

undervisningen. Ytterligare slutsatser som har kunnat dras av studien är att det förekommer 

skillnader i de tre olika delämnena i naturvetenskap. Biologiämnet har utmärkt sig i förhållande till 
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kemi och fysik på flera olika punkter, dels verkar lärarna använda fler skilda arbetssätt i det ämnet 

samt ansåg även ett större antal lärare att fler elever når godtagbara kunskaper i just biologi i slutet av 

årskurs 3 i jämförelse med de två andra ämnena. Det mest framträdande och grundläggande som 

framkommit av studien är att den undervisningen lärarna ska bedriva i de naturorienterande ämnena 

alltid bör utformas utifrån elevernas intresse och erfarenhetsvärld för att på så vis utveckla en 

nyfikenhet och vilja hos eleverna att lära om olika naturvetenskapliga fenomen och processer.  

Avslutande kommentar 

Ett genuint intresse för ämnet naturvetenskap utvecklades under min utbildning och med studien har 

intresset ökat ytterligare. Jag har i mitt arbete uppmärksammat vikten av att läraren känner sig 

bekväm i sina kunskaper för att ha förmågan att kunna föra vidare kunskaperna till eleverna. Sedan 

handlar det inte enbart om att förmedla vidare kunskaper till eleverna utan också kunna skapa och 

utveckla ett intresse hos dem för att de själva ska finna viljan att vara delaktig i sitt lärande och i 

strävan att förstå den omvärlden de lever i. Ämnesdidaktik samt egen kompetensutveckling har jag 

insett är viktiga delar i arbetet för att kunna ge eleverna en fullgod undervisning i naturvetenskap.   

 

En möjlig fortsättning på denna studie är att forska vidare på elevernas synvinkel på ämnet 

naturvetenskap. Se efter hur insatta de är i NO-ämnet och vad det står för, de tre delämnena fysik, 

kemi och biologi. Då denna studie främst syftat till att undersöka vilka metoder lärarna använder och 

vad de ser som viktigast samt mest framgångsrikt i undervisningen kan det vara intressant att höra 

hur eleverna upplever NO-ämnet. Vidare kan det även vara intressant att utforska hur utvärdering 

och uppföljning av elevernas kunskaper och färdigheter bör fungera i ämnet. Detta skulle kunna 

studeras genom att göra fältstudier på skolor och även att genomföra intervjuer med elever och lärare. 
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      Bilaga 1.  

 

 

Bilagor 

Enkätbrev 

Hej!  

 

Jag är en student på Grundlärarutbildningen F-3 vid Mittuniversitetet som just nu genomför en studie 

där jag tittar på hur undervisningen i naturvetenskap bedrivs för de lägre åldrarna i grundskolan. Jag 

skulle uppskatta om du vill besvara en enkät som du hittar via länken på slutet.  

 

Genom att delta i studien bidrar du med kunskap om hur lärare tänker kring undervisningen i NO 

och vilka arbetssätt som främst används och vad lärare anser styr och påverkar den praktiska 

undervisningen mest. Deltagandet är frivilligt, helt anonymt och du kan när som helst avbryta 

enkäten utan att ange orsak. Alla svar på enkäten kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Enkäten når du via följande länk:  

 

https://www.webbenkater.com/s/56906ef 

 

 

Om du undrar över något, tveka då inte att höra av dig till mig.  

 

Beatrice Karlström  

Beka1300@student.miun.se 
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Sida 8.  

 

 


