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Abstract 

Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning har visat att lärare ägnar mer tid åt 

undervisningen kring ämnet biologi än andra NO-ämnen. Mot denna bakgrund har 

jag genomfört denna kvalitativa studie som syftar till att undersöka hur 

lågstadielärare fördelar sin undervisningstid i de naturorienterande (NO) ämnena och 

hur man kan arbeta med laborationer i NO-ämnena. Som teoretisk utgångspunkt till 

detta arbete används ett citat från pragmatismen vilket är, learning by doing, där 

eleverna lär genom att göra. De frågeställningar som denna studie kretsar kring är hur 

lågstadielärare säger att de fördelar sin tid till de olika NO-ämnena, hur de säger att 

de arbetar med laborationer i NO-undervisningen samt hur de förhåller sig till färdigt 

anpassat material för NO-ämnena. Studien genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer där fem lågstadielärare som arbetar inom samma skola medverkade. Det 

resultat som framkom i studie var att alla lärarna fördelade mest tid åt biologiämnet 

fast de försökte utgå från den timplan som skolverket tagit fram. Även om de lade 

mest undervisningstid åt biologiämnet så arbetade de mest laborativt i kemi och fysik. 

Detta gjorde lärarna eftersom de ansåg att kemi och fysik har väldigt abstrakta 

begrepp som behöver synliggöras för eleverna på ett konkret sätt. Lärarna vill att 

eleverna ska få använda alla sinnen för att nå kunskaper inom dessa ämnen. Ingen av 

lärarna har använt sig av färdigt anpassat material i NO-undervisningen men skulle 

gärna använda det om man fick utbildning om det. Skulle lärarna ha tillgång till 

färdigt anpassat material i NO-undervisningen så skulle det spara mycket tid och det 

skulle troligtvis resultera i att man laborerar mer i samtliga NO-ämnen.  

 

 

 

Nyckelord: fysik, kemi, biologi, praktiska övningar. 
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Inledning 

I läroplanen för grundskolan finns det tre kursplaner som behandlar de 

naturorienterande ämnena. Dessa kursplaner är uppdelade i tre ämnen, biologi, fysik 

samt kemi. I årskurs 1–3 så är det centrala innehållet samma när man läser kursplanen 

för biologi, fysik samt kemi (Skolverket, 2018a). Lärare har i uppdrag att undervisa 

och förmedla kunskap inom dessa ämnen till eleverna. Eleverna ska få möta olika 

arbetssätt i sin undervisning vilket delvis är genom naturvetenskapliga 

undersökningar (Skolverket, 2018a). Skolverket (2017) beskriver att 

naturvetenskapliga undersökningar har inslag av systematiska undersökningar. 

Färdigheten att genomföra systematiska undersökningar ska eleverna få chans att 

utveckla under hela sin utbildning i skolan. Eleverna ska genom att ställa frågor om 

sin omvärld, undersöka hur den fungerar samt hur den ser ut kunna jämföra sina 

resultat med andra människor. Genom detta lär sig eleverna att de kan ta reda på 

saker själva.  

 

Skolinspektionen (2012) har gjort en kvalitetsgranskning gällande NO-undervisningen 

i årskurs 1–3. Resultatet ur denna granskning visar brister där undervisningen inte 

behandlar alla punkter i det centrala innehållet för NO-ämnena. Lärare lägger allt för 

stor vikt åt att undervisa i kunskapsområden som omfattar biologiämnet. I samma 

granskning framför skolinspektionen olika förklaringar till varför det kan vara så. 

Första förklaringen är att lärare har mer kunskaper i området biologi och väljer då att 

undervisa mer i det ämnet. Den andra förklaringen är att skolan har dålig tillgång till 

bra material i just NO-ämnena. Den tredje förklaringen som skolinspektionen tar upp 

är att andra ämnen i skolan prioriteras mer än just NO-ämnet. Dessa ämnen är 

svenska, matematik samt engelska. Rektorer har dessutom dålig inblick i hur lärare 

undervisar i NO-ämnet. I granskningen kommer det också fram att lärare som har 

utbildning inom NO-ämnet undervisar mer i alla kunskapsområden och ägnar sig inte 

bara åt biologiämnet. Under granskningen som gjorts såg skolinspektionen även att 

lärare som använder sig av mer färdigt material i sin undervisning undervisar mer 

jämnt inom alla kunskapsområden. Detta färdiga material kallar skolinspektionen för 

NO-lådor (Skolinspektionen, 2012). Söker man i forskningen kring färdigt anpassat 

material i NO-undervisningen så hittar man väldigt lite. Eftersom jag har identifierat 

denna kunskapslucka tycker jag att det är intressant att undersöka detta område lite 

närmare.  

 

Skolinspektionen (2012) skriver även i sin kvalitetsgranskning att eleverna i de yngre 

åldrarna allt för sällan får möta ett naturvetenskapligt arbetssätt. Detta arbetssätt 

syftar mot systematiska undersökningar där eleverna får göra fältstudier, observera, 

samla in data, sorter, gruppera, jämföra samt reflektera. I skolinspektionens 

granskning av 30 skolor så har mer än hälften av dessa ett bristande arbetssätt som 

innebär att eleverna inte får möta naturvetenskapliga metoder och arbetssätt. Detta 

blir problematiskt eftersom det är viktigt att introducera detta för eleverna redan i 

lågstadiet just för att väcka intresse för NO, dessutom står det i kursplanen för de 

naturorienterande ämnena att de ska få möta och utveckla denna förmåga (Berg, 

Löfgren och Eriksson, 2007; Skolverket, 2018a).  
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Bakgrund 

I denna del presenteras en genomgång av litteratur och tidigare forskning kring 

naturvetenskap i grundskolans tidigare år. Jag kommer att behandla hur man 

definierar laboration samt vad styrdokumentet säger om de naturorienterande 

ämnena i skolan. De naturorienterande ämnena, biologi, kemi samt fysik, kommer att 

benämnas NO i arbetet. Sedan kommer ett stycke som handlar om vilka fördelar det 

finns med ett laborativt arbetssätt samt vilket färdigt anpassat material som lärare kan 

använda i sin NO-undervisning. 

Styrdokumenten och naturvetenskap 

Den undervisningstid som eleverna ska få i respektive ämne beskrivs i en timplan 

som Skolverket (2018b) har tagit fram. Den undervisningstid som eleverna ska få i de 

naturorienterande ämnena i årskurs ett till tre är 143 timmar. De ämnen som ingår i de 

naturorienterande ämnena är fysik, kemi och biologi. Den undervisningstid som 

eleverna ska få i respektive ämne är inte erlagt. Detta skiljer sig från de högre 

årskurserna där timmarna är utdelad till respektive ämne. Skolverket (2018b) skriver i 

timplanen att elever som går i mellanstadiet ska få 193 timmar till de 

naturorienterande ämnena. Av dessa timmar ska eleverna få 55 timmar till respektive 

ämne, alltså 55 timmar i biologi, 55 timmar i fysik och 55 timmar i kemi. De övriga 28 

timmarna som är över för de naturorienterande ämnena i mellanstadiet får fördelas 

fritt mellan de tre ämnena.  

 

När man läser i grundskolans kursplaner för de naturorienterande ämnena så är det 

centrala innehållet lika för årskurs ett till tre. När man läser kursplanerna för fyra till 

sex och sex till nio så är det centrala innehållet uppdelat till respektive ämne. Läser 

man det centrala innehållet i kursplanen för kemi så står det samma i fysik och biologi 

för årskurs ett till tre. Läser man det centrala innehållet i kemi för årskurs fyra till sex 

så är det baserat på vad de ska lära sig i just ämnet kemi (Skolverket, 2018a). För 

respektive kursplan i NO-ämnena så står det om metoder och arbetssätt som eleverna 

ska möta. För årskurs ett till tre så ska eleverna möta enkla fältstudier och 

observationer i närmiljön, genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar samt 

klara av att dokumentera naturvetenskapliga undersökningar (Skolverket, 2018a). 

Dessa metoder och arbetssätt ska ha inslag av systematiska undersökningar. Ett 

långsiktigt mål med undervisningen är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att 

utföra systematiska undersökningar. Denna förmåga behandlar allt från hur eleverna 

formulerar frågor, väljer metod att göra undersökningar på samt hur man planerar 

undersökningen. Kursplanen behandlar även hur man hanterar material och 

utrustning, värderar resultat och slutsatser. Läser man vad det står om enkla 

naturvetenskapliga undersökningar för ämnet fysik är det en början mot att utveckla 

sin förmåga att arbeta systematiskt (Skolverket, 2017).   

Definition av begreppet laboration  
När man läser i kursplanen för de naturorienterande ämnena så redogör den inte för 

vad laboration eller ett laborativt arbetssätt innebär eller hur det definieras. Eftersom 
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denna studie handlar om hur lågstadielärare arbetar med laborationer i NO-

undervisningen så tänkte jag klargöra vad begreppet laboration betyder. 

 

När man slår upp ordet laboration så beskrivs det på följande sätt ”praktiskt 

naturvetenskapligt arbete, experiment, vanligen i undervisningssyfte” 

(Nationalencyklopedin, 2019b). Slår man upp ordet laborera så beskrivs det på 

följande sätt ”laborera kallas det när man gör experiment för att undersöka omvärlden 

på olika sätt” (Nationalencyklopedin, 2019a).  

 

Enligt Hult (2000) så blandar man ofta ihop begreppen laboration, praktiskt arbete och 

experiment. Hult beskriver att man ofta använder begreppen som synonymer till 

varandra och man reflekterar inte över dess egentliga betydelse. Hult förklarar att det 

är få personer som har försökt att reda ut vad de tre olika begreppen egentligen 

betyder men en av dem är Derek Hodson som arbetar vid ett universitet i Auckland, 

Australien. Hult beskriver att det är svårt att redogöra för dess exakta betydelse men 

han har försökt så gott han kan med hjälp av Hodsons teorier kring de olika 

begreppen. Hult menar att ett experiment som genomförs i utbildning är en aktivitet 

där elever får möjlighet till att testa och bekräfta en tanke eller en teori. Man får även 

möjlighet till att arbeta med olika metoder som man använder sig av i 

naturvetenskapen. Eleverna får möjlighet även möjlighet till att mäta och observera i 

olika experiment. När Hult beskriver laboration så beskriver han att i laborationen så 

får eleverna möjlighet till att testa och bekräfta en tanke eller en teori. Men 

laborationen kan även ha fler beskrivningar. En laboration kan även belysa något 

specifikt såsom en teori. 

Syftet att arbeta med laborationer 
I många länder används ett laborativt arbetssätt när man undervisar i NO (Abrahams 

& Millar, 2008). I skolans tidigare år är det viktigt att man introducerar NO-

undervisning på ett laborativt sätt. Lärare behöver göra detta för att väcka elevernas 

intresse till att vilja lära naturvetenskap. Lyckas lärare att väcka denna nyfikenhet och 

intresset hos eleverna så är chansen att eleverna får en bra attityd till just NO-ämnena 

(Berg, Eriksson & Löfgren, 2007).  

 

Högström, Ottander och Benckert (2010) har gjort en undersökning om varför man 

använder sig av laborationer i NO-undervisning. I undersökningen så kom man fram 

till att lärare använder sig av laborationer i sin undervisning för att eleverna ska lära 

sig om naturvetenskapliga fenomen, fakta samt begrepp. Det var även viktigt att 

använda sig av det för att eleverna ska få lära sig praktiska laborativa färdigheter och 

användandet kan få eleverna att bli mer intresserade av att lära sig naturkunskap.  

 

Högström, Ottander och Benckert (2006) beskriver att man kan dela in ett laborativt 

arbetssätt i tre olika kategorier. Den första kategorin knyter ett laborativt arbetssätt till 

kunskap och förståelse vilket också kallas för den kognitiva domänen. Den andra 

kategorin knyter man till motivation och attityd vilket man kallar för den affektiva 

domänen. Den tredje kategorin kopplar man till laborativa färdigheter och arbetssätt 

vilket man kallar för psykomotoriska domänen. Den kognitiva domänen har som mål 
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att eleverna skapar förståelse för begrepp inom naturvetenskapen samt skapar 

förståelse för naturvetenskapligt arbete. Affektiva domänen handlar om att skapa 

intresse, bra attityder samt uppskattning för naturvetenskap. Den sista domänen som 

var psykomotoriska handlar om att eleverna ska utveckla sitt undersökande 

färdigheter men också sin förmåga att lyssna och följa instruktioner samt observera 

olika demonstrationer. 

 

I den undervisning som bedrivs inom naturvetenskap så är laborationer viktigt att 

genomföra. Hult (2000) skriver i sin kunskapsöversikt om varför det är så väsentligt 

med laborationer i naturvetenskapliga ämnen och teknikämnet. Skälen till att 

laborationer är positiva och kan delas in i två kategorier, tekniska och icke-tekniska. 

De tekniska anledningarna är bland annat att laborationer skapar motivation och 

intresse att tillämpa teori samt att laborationer ger en tydligare förståelse. Den ger en 

tydligare förståelse eftersom man får tillämpa teorin fysiskt i en laboration. En annan 

anledning till att använda laborationer i undervisningen är för att inlärning bör ske 

med alla sinnen. Genom att utföra en laboration så ges man möjlighet att se, känna 

samt höra. Den sista tekniska anledningen som Hult tar upp är behovet av 

teknikerfarenhet. Hult menar att dagens elever inte har samma möjlighet till att 

plocka isär, laga, skruva och sätta ihop föremål idag. Möjligheterna till detta har 

minskat eftersom mängden elektronik har ökat i föremål idag. Sedan finns det icke-

tekniska anledningar till att använda laborationer i undervisningen. Dessa icke-

tekniska anledningar är den sociala kompetens som eleverna får eftersom man oftast 

samarbetar med någon annan under en laboration. Kommunikationsförmågan tränas 

både muntligt och skriftligt och man tränar även på sin analytiska förmåga. Man 

tränar sin förmåga att sätta upp mål, planera, genomföra samt nå målen som man satt 

upp inom en specifik tid. Den sista anledningen som Hult tar upp är att man tränar på 

den ingenjörsmässiga förmågan. Med den ingenjörsmässiga förmågan så menar man 

att kunna kombinera olika delar till en helhet. Det är dels kombinationen av teori, 

komponenter, instrument och verktyg till ett fungerande system (Hult, 2000).  

Hur lärare kan arbeta med laborationer 

Hult (2000) skriver i sin forskningsöversikt att man kan dela in laborationer i flera 

olika kategorier. Först skriver han att man kan dela in laborationer i våta och torra 

laborationer. Med våta laborationer menar han att eleverna får ta på något, känna 

lukten av något samt manipulera med saker i verkligheten. När Hult (2000) skriver 

om den torra laborationen så menar han att man använder datorer eller andra 

hjälpmedel. När man gör torra laborationer så kan man behöva en virtuell 

laborationsmiljö för att lättare kunna få en verklighets anknytning till laborationen. 

Hult (2000) skriver även om två andra sätt som man kan dela in laborationer på. Dessa 

två sätt är öppna och slutna laborationer. I en sluten laboration får eleven göra en 

färdigplanerad laboration och följa givna punkter där det även finns ett givet svar. 

Vid en öppen laboration så kan det vara så att eleven ska planera och genomföra 

laborationen på egen hand.  

 

När man arbetar med laborationer så kan det vara svårt att uppfylla alla viktiga mål 

som laborationer kan ha men även att göra laborationer som är bra för eleverna. 
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Elever kan ofta ha svårt med att identifiera, tolka och värdera resultat. I och med detta 

så är läraren en viktig person då man behöver hjälpa till att förklara för eleverna vad 

de ska observera i en laboration (Kanari & Millar, 2004). Abrahams och Millar (2008) 

skriver i en studie om en annan svårighet som kan förekomma när man arbetar med 

laborationer. I denna studie har man undersökt hur 25 laborationer genomfört i de 

naturorienterande ämnena, alltså biologi, fysik och kemi. Det som man kom fram till i 

denna undersökning var att lärarna tyckte att det var viktigt att eleverna lärde sig de 

naturvetenskapliga innehållet när man genomförde en laboration. Det som lärarna 

inte hade planerat var hur eleverna skulle lära sig de övergripande idéerna och de 

berättade inte heller för eleverna hur de skulle gå till. Många av dessa lärare tog för 

givet att eleverna skulle lära sig detta direkt från själva observationen. 

 

Högström et al. (2010) beskriver olika faktorer som kan påverka vilket lärande som 

eleverna får när de arbetar med laborationer. En sak som har stor betydelse för vilket 

lärande som sker under en laboration är hur instruktionen till laborationen är. 

Lärarens förhållningssätt har också betydelse för vilket lärande som sker. Den 

kommunikation och interaktion som läraren har med eleverna är mycket viktig. Det är 

genom den som läraren förmedlar idén med laborationen. De frågor som läraren 

ställer till eleverna kan även hjälpa eleverna att utveckla sitt eget självständiga 

tänkande. Genom de frågor som läraren ställer till eleverna så kan man se vad läraren 

tycker att det är viktigt att förstå när man gör en laboration.  

 

Högström et al. (2010) har kommit fram till att lärare tycker att det är lättast att 

laborera i fysik och mer problematiskt i kemi och biologi. Fysik anses vara lättast 

eftersom man kan knyta det till vardagen och det ansågs vara lättast att genomföra. 

Kemi är svårt eftersom de innehåller väldigt mycket abstrakta begrepp som kan vara 

svåra att förklara och laborationer i biologi tar väldigt mycket tid att genomföra vilket 

gör att man laborerar minst i det. Abraham och Miller (2008) anser också att lärare 

laborerar minst i just biologiämnet. Högström et al. (2010) skriver om övriga 

svårigheter som lärare tycker att laborativt arbete medför. Exempel på dessa 

svårigheter är att det finns för lite tid till att laborera samt att laborationer görs bäst i 

halvklass och det kan vara svårt att få tillräckligt med tid för dessa halvklasslektioner. 

En laborativ miljö kan vara svårt att få till då man inte har tillräckligt med lokaler 

samt att det saknas material för att genomföra en laboration. Högström et al. (2010) 

beskriver också att lärarna värderar enskilda samtal med elever under laborationer för 

att eleverna ska få den kunskap som man planerat. Detta tycks vara bristande då 

elevgrupperna är stora och tiden räcker inte till. Kanari och Millar (2004) påpekar 

också denna problematik med stora elevgrupper, läraren hinner inte hjälpa eleverna 

att förklara vad som ska observeras. 

  

Berg et al. (2007) skriver om en tradition som växer fram gällande kemi - och 

fysikundervisning. Det som kännetecknar denna tradition är att lärarna, genom en 

laborationsbaserad undervisning, vill fånga elevernas intresse för NO-undervisning. 

Det som ingår i detta är att eleverna själva är delaktiga genom att göra, upptäcka samt 

dokumentera olika experiment i egna ord och bilder. Abd-El-Khalick, Boujaoude, 

Duschl, Lederman, Mamlok-Naaman och Hofstein (2004) beskriver en likartad 

Inställning till NO-undervisningen. Man skriver att det bästa sättet att undervisa NO 
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för eleverna är genom att låta eleverna agera själva. Man ska låta eleverna göra egna 

undersökningar som de sedan kan reflektera över för att komma fram till vad man har 

lärt sig genom just den undersökningen. Kollar man på färdigt anpassat material som 

finns så är det upplagt så att eleverna får just denna laborationsbaserade 

undervisning, där man får sätta egna ord och bilder i de experiment som man gör 

(NTA, u.å).  

Färdigt material man kan använda i NO-undervisningen 
I detta arbete så har jag letat i forskning kring färdigt anpassat material som man kan 

använda sig av i NO-undervisningen. När jag letat har jag har använt mig av Primo 

samt av databaser som: Google scholar samt JSTOR. Detta resulterade i att jag inte 

hittade någonting men av egna erfarenheter så vet jag att naturvetenskap och teknik 

för alla (NTA, u.å), och Skellefte tekniken har färdigt anpassat material för 

undervisning i de naturorienterande ämnena. Här kommer en presentation kring de 

två olika organisationerna och vilken typ av material de erbjuder.  

 

NTA är en organisation som står för Naturvetenskap och teknik för alla. Denna 

organisation har tagit fram ett skolutvecklingsprogram för både kommunala och 

fristående skolor inom naturvetenskap, teknik och matematik. I detta 

utvecklingsprogram så finns det olika teman som bygger på en eller flera ämnen inom 

naturvetenskap, teknik och matematik. I varje tema som detta program har så ingår 

det flera delar och dessa är: utbildning, en lärarhandledning samt material som ser till 

att undervisningen blir frågebaserat och laborativ (Om NTA, u.å). Genom detta 

skolutvecklingsprogram så får lärarna kompetensutveckling samt en utvärdering till 

varje tema som ger stöd till lärare att kontinuerligt utvärdera elevernas lärande 

(NTA). Materialet som NTA erbjuder är utformat så eleverna är aktiva under 

experimentets gång. Man kan dela upp arbetsprocessen i fem delar. Dessa delar är, jag 

citerar:  

1. Fundera på – Med hjälp av en intresseväckande introduktion och 

öppet formulerade frågor får eleverna fundera och dela med sig av 

sina erfarenheter. Fundera på-frågorna utgår ifrån uppdragets 

innehåll och hjälper eleverna att formulera egna frågor och 

diskutera hur de ska finna svaren på dem. 

2. Undersöka – Eleverna formulerar frågor och gör förutsägelser, som 

kan testas i ett experiment eller undersökas genom observationer 

eller med ett problem som kan lösas. Redan i de tidiga skolåren 

övar eleverna att arbeta systematiskt, för att i de senare skolåren 

kunna arbeta med allt större självständighet. Eleverna 

dokumenterar kontinuerligt sitt arbete. 

3. Sammanfatta och diskutera – Eleverna presenterar gruppvis sina 

erfarenheter och resultat och bidrar till klassens resultat. Med detta 

som underlag kan eleverna tillsammans se mönster och dra 

trovärdiga slutsatser. Läraren leder diskussionerna och 

sammanfattar elevernas slutsatser. 

4. Ta reda på mer – Eleverna breddar eller fördjupar sina kunskaper 

om innehållet i uppdraget. Under friare former fundera de över, 



9 
 

planera, genomför, drar slutsatser, diskuterar och dokumenterar 

egna undersökningar antingen utifrån egna frågor eller från färdiga 

förslag. 

5. Utvärdering av elevers lärande – Samtalen mellan elever och lärare 

är viktiga och ger läraren möjlighet att utvärdera sin egen 

undervisning och upptäcka om något behöver göras annorlunda, 

dels utvärdera elevernas lärande. Temanas arbetssätt med 

diskussioner, praktiskt arbete som dokumenteras samt 

redovisningar gör eleverna aktiva i lärandet. Det ger även läraren 

ett gott underlag för att bedöma elevernas lärande i formativt syfte 

(NTA, u.å).  
 

En annan organisation som tillverkar färdigt anpassat material är Skellefte tekniken. 

Man kan beställa dessa lådor med material till skolan och det är färdigt att använda. 

Lärare kan välja mellan olika lådor, till exempel innehåller en låda en uppsättning av 

fem lektioner för totalt 30 elever i ämnet kemi. Fördelen med att använda sig av detta 

upplägg är att läraren sparar mycket tid eftersom allt redan är färdigt. En annan 

fördel är att materialet utgår från Lgr 11, vilket innebär att innehållets kvalité är 

säkerställt. Det färdiga materialet som erbjuds innebär också att läraren har tid att 

arbeta mer med det sociala i klassen, man kan stötta de elever som behöver det mer. 

Man får en handledning och ett underlag som gör att man kan förklara NO på ett 

enkelt sätt så att barnen förstår funktionerna. Materialet innebär också att läraren kan 

följa elevers utveckling genom en NO-bok som eleverna dokumenterar i (Skellefte 

tekniken, u.å).   
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta arbete kommer jag att utgå från ett begrepp som heter Learning by doing som 

har utgångspunkt i pragmatismen. Översätter man learning by doing till svenska så 

blir det att lära genom att göra (Psykologiguiden, 2019)  

 

En av personerna som var central i pragmatismen och som hade inflytande i idén om 

learning by doing var John Dewey. John Dewey föddes 1859 är en av personerna som 

haft störst inflytande i utbildning och skola. Han hade även en betydande roll för 

skolan i Sverige där just learning by doing stod i centrum. Idéen om learning by doing 

speglar den pragmatiska kunskapssyn som han hade. Den pragmatiska 

kunskapsteorin betyder att man inte kan inhämta kunskaper genom att bara läsa eller 

genom abstrakta resonemang. Man behöver utföra praktiska handlingar för att se en 

verklig insikt. De kunskaper som en människa ska få ska man förstå och kunna 

använda i vardagen. Man ska kunna använda kunskaperna för att lösa problem och 

hantera olika situationer som man möter (Säljö, 2014). Säljö (2014) beskriver ytterligare 

att en man vars namn William James beskriver detta, jag citerar: vad är 

kunskapens ”cash-value”, det vill saga vad betyder kunskap för oss? Vilket värde har 

den för vad vi gör? Vad kan vi göra annorlunda om vi har ett visst slags kunskap? 

(Säljö, 2014, s. 289). En annan beskrivning av detta är att i vissa fall så skiljer man på 

teori och praktik. Man menar att vissa verksamheter är teoretiska och vissa är praktisk 

men denna syn har inte pragmatismen. Pragmatismen menar att teori och praktik 

integrerar med varandra. En praktisk handling kan till exempel vara att tillverka eller 

reparera ett föremål och detta menar man är inte möjligt utan reflektion och tanke. Ett 

exempel till detta som Säljö (2014) beskriver är att en snickare inte kan bygga upp en 

vägg utan reflektion och insikt över hur en vägg kan bygga för att fungera ur olika 

synvinklar. Dessa synvinklar kan vara vilket material som väggen ska byggas i, ska 

den vara bärande samt hur brandsäkerheten är.   

 

Eftersom pragmatismen har präglat sin kunskapssyn till begreppet learning by doing 

så behöver eleverna praktiskt tillämpa de kunskaper som de ska lära sig i skolan. 

Eleverna kan inte bara läsa och skriva sig till kunskaper i naturvetenskap utan 

behöver undersöka och reflektera över vad de gör. Eleverna behöver förstå hur de kan 

använda kunskaperna i sitt vardagliga liv vilket underlättar för eleverna att ta till sig 

kunskaper om de får en mening (Säljö, 2014). I detta arbete har jag valt att använda 

denna teoretiska utgångspunkt när jag har analyserat vad lärarna som medverkade i 

studien sade i intervjuerna angående hur eleverna lär genom att göra laborationer. I 

resultatdiskussionen kommer jag att förklara hur resultatet som jag kommit fram till 

kan ses ur denna synvinkel.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur fem lågstadielärare uppfattar 

att de lägger upp sin undervisningstid i de olika NO-ämnena samt undersöka hur 

lärare säger att de arbetar med laborationer i NO-ämnena och hur de förhåller sig till 

färdigt anpassat material i NO-undervisningen. Anledningen till att jag har valt att 

undersöka just detta beror på att skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning har 

visat att lärare ägnar mer tid åt undervisningen kring ämnet biologi samt att lärare 

som använder sig av färdigt anpassat material laborerar mer i alla NO-ämnena. 

Skolverket (2018a) beskriver också att elever ska få möjlighet att arbeta på ett 

undersökande sätt så de frågeställningar jag vill besvara med min undersökning är: 

 

• Hur fördelar lärare sin undervisningstid i fysik, kemi samt biologi för årskurs 

1–3?  

• Hur säger lågstadielärare att de arbetar med laborationer i de 

naturorienterande ämnena? 

• Hur förhåller sig lågstadielärare till färdigt anpassat material i NO-

undervisningen?  
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Metod 

Kvalitativ studie 

Det här är en kvalitativ studie där intervjuer av fem lågstadielärare genomförts. 

Studien har som syfte att skapa en förståelse för hur lärare arbetar med laborationer i 

de naturorienterande ämnena. Detta tyckte jag gjordes bäst via semistrukturerade 

intervjuer då man kan ställa följdfrågor. Bryman (2018) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer är bra när man ska göra intervjuer, just för att man ska 

kunna ställa följdfrågor och få in djupare information kring det man studerar. Bryman 

(2018) beskriver i sin bok att genom en kvalitativ studie så samlar man data i ord och 

inte siffror vilket man till exempel gör i en kvantitativ studie. Ahrne & Svensson 

(2015) beskriver detta på ett liknande sätt i och med att syftet med en kvalitativ studie 

är att skapa en djupare kunskap och förståelse om något specifikt. En kvantitativ 

studie har mer ett syfte att skapa ett resultat som man kan mäta vilket ofta görs via 

enkäter. Det är därför jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod framför en 

kvalitativ.   

Urval  

För att komma fram till vilka personer som ska intervjuas i denna studie så har jag 

utgått från mina intervjufrågor. Ahrne & Svensson (2015) skriver i sin bok att 

intervjufrågorna är väldigt avgörande för vilka personer eller vilken grupp av personer 

som ska intervjuas. Eftersom detta arbete handlar om hur lågstadielärare arbetar med 

laborationer i de naturorienterande ämnena så behövde jag söka efter lågstadielärare 

som undervisar i de naturorienterande ämnena. När jag kommit fram till den specifika 

gruppen som skulle medverka i denna studie så var det dags att välja ut specifika 

personer. Ahrne & Svensson (2015) skriver att detta kan ske på flera olika vis men jag 

valde att använda mig av lärare som jag kände och det gick snabbt att få tag på för en 

intervju. Bryman (2018) skriver i sin bok om bekvämlighetsurval och det var denna 

metod jag valde att använda mig av.  

 

Jag kontaktade fem kvinnliga lågstadielärare som undervisar i de naturorienterande 

ämnena på samma skola. Alla lärare som medverkade i studien är anonyma och jag 

har hittat på ett namn till respektive lärare för att få ett bättre flyt i texten när man 

läser, det finns ingen koppling mellan de riktiga och de påhittade namnen. Här 

kommer en kort presentation av respektive lärare. 

 

Klara har fritidspedagogutbildning och har även läst till kurser så hon är behörig att 

undervisa i årskurs F-3. Hon arbetar för tillfället i en årskurs 1. Hon har arbetat inom 

skolan i 26 år.  

 

Moa är grundskollärare svenska/so årskurs 1–7 och arbetar nuvarande i en årskurs 2. 

Hon har varit verksam lärare i 20 år. 

 

Amanda har en tidigarelärare utbildning 1–7 med inriktning mot naturvetenskap, 

matematik och samhällskunskap. Hon har läst en kurs som heter tidig 
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matematikinlärning efter utbildningen och arbetar för tillfället i en årskurs 2. Hon har 

varit verksam lärare i 4,5 år.  

 

Stina är tidigarelärare 1–7 och arbetar nuvarande i en årskurs 3. Hon har varit 

verksam lärare i 21 år.  

 

Lisa har grundskollärarutbildning med inriktning F-3 och arbetar för tillfället i en 

årskurs 3. Hon har varit verksam lärare i 2 år.  

 

Genomförande  

Eftersom jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer så valde jag att 

göra en intervjuguide, se bilaga 1. Bryman (2018) beskriver att man använder sig av en 

intervjuguide genom att skapa en lista med frågor som ska beröras under intervjun. 

När man skapar dessa frågor så är det viktigt att tänka på att skapa flexibilitet i 

frågorna. När frågorna skapades till denna studie så följde jag Brymans 

grundläggande råd. Bryman (2018) beskriver de grundläggande råden inför 

intervjuguiden på följande sätt. Frågorna till guiden får inte vara ledande på något vis. 

Man behöver strukturera upp i vilken ordning som frågorna ska vara i 

intervjuguiden. Detta kan man göra utifrån olika teman som man bestämmer för att få 

ett bra sammanhang i intervjun. Även om man strukturerar uppfrågorna på ett 

specifikt sätt så behöver man vara beredd på att få flytta om frågorna. När man 

formulerar dessa frågor så är det bra att formulera frågorna så det hjälper till att svara 

på undersökningens frågeställningar. Det sista rådet som Bryman beskriver för en 

intervjuguide är att man bör få med bakgrundinformation av den person som man 

ska intervjua. Man bör ha det eftersom man lättare ska kunna sätta in personen som 

man intervjuar i ett sammanhang. När dessa intervjufrågor formades så gjordes det 

tillsammans med min handledare och intervjufrågorna godkändes innan jag utförde 

intervjuerna.  

 

För att komma fram till vilka personer som skulle få vara med i denna intervju så 

använde jag mig av bekvämlighetsurval som Bryman (2018) skriver om i sin bok och 

som beskrevs tidigare i delen om urval. Detta skedde i en stad som ligger i mellersta 

Norrland på en skola där jag kände till lärarna som arbetade där. Jag gick till skolan 

och frågade respektive lärarna om de ville ställa upp på en intervju, vilket de ville. De 

krav som fanns på de personer som skulle få medverka i denna intervju var att de 

skulle vara lågstadielärare samt undervisa i de naturorienterande ämnena. Eftersom 

vi ska följa etiska krav när vi gör dessa undersökningar så informerades personerna 

som medverkade i undersökningen muntligt innan vi startade själva intervjun. En 

djupare förklaring av de etiska kraven kommer senare i detta arbete.  

 

När intervjuerna genomfördes så valde jag att göra en ljudinspelning av samtliga 

intervjuer. Innan jag gjorde denna ljudinspelning så frågade jag efter ett godkännande 

att göra detta och fick det på alla intervjuer. Ahrne & Svensson (2015) skriver i sin bok 

om att inspelning av intervjuer är bra att använda eftersom man kan lägga allt fokus 

på personen som man intervjuar. Bryman (2018) beskriver att kvalitativa forskare är 
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inte bara intresserade över vad personen som man intervjuar säger utan även hur man 

säger det. Man kan vara intresserad över hur personens ansiktsuttryck är medan man 

redogör för olika saker. Spelar man inte in intervjuerna så måste man sitta och 

anteckna aktivt vilket gör att man kan missa viktiga detaljer eftersom man kanske inte 

hinner anteckna allt eller se alla ansiktsuttryck personen gör. Ljudinspelningen 

spelades in via min mobiltelefon och det skedde i respektive lärares klassrum. I 

klassrummet så satt vi mitt emot varandra vid ett bord med telefonen mitt på bordet. 

Bryman (2018) beskriver att när man genomför intervjuer som spelas in så behöver det 

ske på ett ställa där det är lugn och ro. Det finns väldigt mycket som kan distrahera en 

inspelning. Det som kan distrahera en inspelning kan vara buller både i och utanför 

klassrummet. En annan viktig aspekt är att ingen annan ska höra vad som sägs i 

intervjun eftersom den är anonym. Det är därför viktigt att platsen man väljer gör att 

personen man intervjuar känner sig trygg.  

Bearbetning och analys av data 

Den data som samlades in under intervjuerna bearbetades genom transkribering. 

Bryman (2018) beskriver att transkribering är en viktig del av en kvalitativ 

undersökning som består av intervjuer. Det är viktigt eftersom man inte vill missa 

viktig information som man fått under själva intervjun. Transkriberingen av 

intervjuerna gjorde jag efter att alla intervjuer var genomförda. Jag gjorde 

transkriberingen i mitt hem på min dator i ett Word-dokument. Jag lyssnade på 

intervjun som var inspelad på min telefon och stannade inspelningen efter att jag 

lyssnat på ungefär två meningar för att skriva ner vad som sades ordagrant.  

 

När transkriberingen var klar så gjorde jag en tematik analys av materialet som jag 

fått in. Det jag gjorde var att leta efter delar som var gemensamma i materialet men 

även det som skilde lärarna åt. Bryman (2018) beskriver att i en tematisk analys så 

letar man efter koder. Dessa koder bildar sedan teman utifrån det man letar efter i 

materialet. Jag utgick från mina frågeställningar samt min teoretiska utgångspunkt 

när jag letade i det transkriberade materialet. Jag utgick efter frågorna: hur lärare 

fördelar sin undervisningstid i fysik, kemi samt biologi för årskurs 1–3? Hur säger 

lågstadielärare att de arbetar med laborationer i de naturorienterande ämnena? Hur 

förhåller sig lågstadielärare till färdigt anpassat material i NO-undervisningen?  

 

För att få en bra struktur när jag skulle få fram bra information ur det transkriberade 

materialet så skev jag ut det från en skrivare. När jag hade materialet utskrivet så 

kunde jag använda markeringspennor i olika färger till respektive tema. En färg för ett 

tema och sedan en annan färg för ett annat tema. Detta gjorde det enklare när jag 

sedan skulle jämföra informationen till respektive tema.  

Trovärdighet 

När man gör en undersökning så är det väsentligt att man funderar över dess 

trovärdighet. Detta kan man göra på olika sätt men Bryman (2018) tar upp två 

begrepp som man kan mäta trovärdigheten på. Dessa två begrepp är validitet och 

reliabilitet. Validiteten syftar till att se om metoden som man har valt att använda för 
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studien kan mäta rätt saker. Reliabiliteten mäter om studiens genomförande är 

tillförlitlig. Med det menar man om man skulle gjort om den igen så skulle man få 

samma resultat.  

 

Ser man till reliabiliteten i detta arbete så tycker jag att den är den är hög. Jag tycker 

att den metod som jag har använt till detta arbete är bra till det syfte som studien har. 

Eftersom det är en kvalitativ studie där intervjuer har stått i fokus så har jag även 

transkriberat detta. Bryman (2018) beskriver att transkribering är en bra metod att 

använda på intervjuer eftersom man inte missar viktig information. Om jag skulle 

göra om denna studie igen så skulle jag nog få liknande resultat eftersom hela arbetet 

utgår från de frågeställningar som jag format. Frågorna till intervjuerna som jag 

genomförde formades utifrån frågeställningarna och alla fem lärare som medverkade 

i denna studie fick samma förutsättningar för intervjun. Ingen av lärarna gick 

frågorna i förväg och intervjuerna formades lika för alla. Man kan dock inte ta förgivet 

att resultatet skulle blivit detsamma om annat urval skulle väljas. Eftersom denna 

studie gjordes på fem kvinnliga lågstadielärare som kommer från samma skola så kan 

man inte generalisera detta resultat på alla lärare som finns. Bryman (2018) beskriver 

att detta är ett problem med intervjuer i en kvalitativ studie. Detta är just för att de 

brukar göras på en liten mängd deltagare samt att deltagarna är från samma stad eller 

samma organisation. Det kan alltså bli annorlunda om den skulle göras bland andra 

lärare i andra städer.   

 

Validiteten i detta arbete tycker jag är hög eftersom hela arbetet utgår från de 

frågeställningar som jag formulerat till detta arbete och det slutsatser som jag dragit 

besvarar dessa frågeställningar. Validiteten syftar till att om metoden som man har 

använt sig av fungerar för att mäta rätt saker i studien och tycker jag att den gör det. 

En sak som man kan tänka på när man läser denna studie är att studien endast mäter 

fem lågstadielärares syn kring detta område. En studie av detta slag kan alltså inte 

uttala sig om hur lågstadielärares uppfattning generellt är. Detta är något som 

Bryman (2018) också tar upp i sin bok. Det kan vara så att eftersom alla lärare arbetar 

på samma skola så kan det påverka att resultatet blev som det blev. Skulle lärarna 

arbeta på olika skolor så skulle resultatet kunna blivit annorlunda.  

Forskningsetik 

För att göra denna studie så har jag följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa etniska riktlinjer är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa fyra olika riktlinjer har olika 

betydelser och man behöver informera de personer som deltar i studien om dessa 

principer, vilket jag gjorde muntligt innan intervjuerna genomfördes. Den första 

riktlinjen som är informationskrav betyder att man behöver informera den som deltar 

i undersökningen om syftet med studien samt de villkor som deltagaren har när man 

deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde jag med varje lärare som deltog i studien 

innan vi genomförde intervjuerna. Jag framförde att det är frivilligt att delta i 

intervjun och att man har rätt att avbryta deltagandet när man vill.  Samtyckeskravet 

betyder att man behöver ha ett godkännande från personen som väljer att delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta godkännande fick jag när jag frågade 
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om lärarna ville delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet betyder att man ska 

informera deltagaren att alla som medverkar i undersökningen är anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde jag genom att förklara för respektive lärare att 

de kommer delta anonymt och jag kommer använda mig av slumpmässiga namn när 

jag redovisar resultatet. Det kommer alltså inte gå att spåra vilka som har deltagit i 

undersökningen. Sedan kommer vi till den sista riktlinjen vilket är nyttjandekravet. 

Med nyttjandekravet menar man att all den data som man samlar in används endast 

till undersökningen. När man använt den data man samlat in färdigt så raderas den 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta berättade jag för alla lärarna innan intervjuerna 

påbörjades. All den data som jag fått in från respektive lärare har raderats efter detta 

arbete slutförts. 
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Resultat 

Jag har valt att presentera mitt resultat från intervjuerna genom att dela upp det i tre 

olika rubriker som utgår från mina frågeställningar. Den första rubriken heter hur 

lågstadielärare fördelar sin undervisningstid i NO-ämnena. Den andra rubriken är 

hur lågstadielärare säger att de arbetar med laborationer i NO-ämnena. Den tredje 

rubriken kommer handla om hur lågstadielärare säger att de förhåller sig till färdigt 

anpassat material i NO-undervisningen. I slutet av denna del kommer jag även att 

göra en kort sammanfattning av resultatet. 

Hur lågstadielärare säger att de fördelar sin undervisningstid i NO-

ämnena 

Alla lärarna som medverkade i denna studie berättade att de försökte fördela tiden för 

NO-ämnena utifrån den timplan som skolverket har men att detta var svårt. 

Svårigheter med fördelning av tiden för NO-ämnena var att man läser dessa ämnen i 

block och inte varje ämne för sig. Detta medför att lärarna inte alltid är medveten om 

vad som hör till de olika ämnena i det centrala innehållet.  

 

Jamen det är ju, det är ju ibland.. att ibland är det ju till och med 

svårt att veta om det är kemi eller fysik, Haha, och så när vi jobbar 

med.. Alltså läroplanen är ju också uppdelad så att det är ju inte 

fysik, kemi och biologi utan det är ju NO. Det är ju som ett block. 

Därför blir, eller ja, jag kanske inte är riktigt medveten om är det 

fysik, kemi eller biologi som jag jobbar med nu. Jag säger ju inte till 

eleverna att nu är det kemi eller nu är det fysik utan jag säger att 

nu är det NO (Moa). 

 

Det som alla lärare hade gemensamt var att de hävdade att de lade mest tid på 

biologi. Klara beskriver att hon tror att man gör det eftersom det ligger närmare både 

elever och lärare. Klara beskriver ytterligare att hon tror att lärare har bättre kunskap 

inom biologi vilket gör att man känner sig säkrare att undervisa i det ämnet.  

 

Därför att jag tror att den är enklast för dom flesta, haha, jag tror 

det. Blommor, naturen, allt det där... Det ligger närmare tillhands 

hos alla, mindre svårt. Lättare att visa på (Klara).  

 

Amanda förklarar också detta utifrån att naturen, kroppen, djuren ligger nära alla 

parter samt att det är lätt att fånga elevernas intresse.  

 

Jag tycker jättemycket om att vara ute i naturen titta på djur och 

växter. Man kan vara ute mycket med barnen. Rita, göra mycket 

praktiskt man observerar. Det är ju mycket djur och natur men sen 

är det ju mycket kroppen men det är ju också väldigt konkret och 

nära barnen. Det är ju ganska lätt att fånga deras intresse. Det är ju 

inte jättesvårt (Amanda). 
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Andra aspekter som gör att man lägger mer tid åt biologiämnet är att man kan baka in 

det i andra ämnen ganska lätt. Moa beskrev att när man arbetar med bokstäver i 

årskurs ett så är det väldigt lätt att jobba med djur samtidigt. Ska man arbeta med 

bokstaven M på svenskan så kan man läsa om myran och undersöka den. Klara 

beskrev detta på liknande sätt när hon arbetar med sina ettor. Hon väver in mycket av 

NO ämnet med svenskan.  

 

Jag har ju tillexempel med ettorna jobbat med djur och växter i 

närmiljön kopplat till bokstäver som jag jobbar med varje vecka 

(Moa). 

 

Om jag utgår från mina ettor nu så har vi ju gjort det. Men man 

tänker ju inte så mycket på det eftersom vi har vävt in så mycket av 

dom här NO-ämnena, framförallt då biologin med djuren och i 

svenskajobb (Klara). 

 

Alla lärarna var överens om att kemi och fysik var de ämnen som var svårast att 

undervisa i vilket bidrar till att man undervisar mindre i det på grund av osäkerhet. 

Lärarna som medverkade i denna studie tycker att dessa ämnen är för abstrakta för 

yngre elever vilket gör det svårt att förstå sig på. Detta utmanar läraren och lärarens 

kunskaper vilket kan göra lärare som själv är osäkra på dessa ämnen ännu mer osäker 

när man ska undervisa och lära eleverna.  

 

Det är nog kanske... fysik tror jag faktiskt. Det kan ju vara för att 

liksom fysik på barnen, på dom här barnens nivå, när dom går i en 

årskurs 2, hur... vad ska man göra då, hur ska man lägga upp det... 

vad är det dom ska förstå, vad är det dom ska kunna... Man är ju 

lite för osäker själv, så känner jag de i alla fall. Att jag är lite för 

osäker på fysik i en årskurs 2, hur gör man då på ett roligt och bra 

sätt (Amanda).  

 

Nu är dom ju så unga och jag har ju inte undervisat så himla länge 

men jag skulle nog säga att fysik eller kemi... Det är ju så 

svårbegripligt... Jag skulle nog säga kemi, den är svårast att förstå 

sig på, det går liksom inte att visa den. Vissa delar inom fysiken 

också... Båda ämnena kan vara svåra att förstå (Klara).  

 

Lärarna i studien försöker alltså fördela sin tid utifrån den timplan som skolverket har 

tagit fram för de olika ämnena. Men i praktiken så blir det inte så på grund av lärares 

osäkerhet i kemi och fysik. Lärarna beskriver ytterligare att de tycker att dessa ämnen 

är för abstrakta för eleverna och det är svårt att synliggöra detta för eleverna. 

Biologiämnet är ett ämne som ligger nära till hands för alla vilket gör det lättare att 

undervisa i. Man kan göra mycket praktiskt med eleverna samt baka in detta i andra 

ämnen. I och med detta så bidrar det till att man lägger mer undervisningstid till detta 

ämne.  
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Hur lågstadielärare säger att de arbetar med laborationer i NO-

ämnena 

För att komma fram till hur lågstadielärare arbetar med laborationer i NO-ämnena så 

fick de först definiera vad ett laborativt arbetssätt är för dem. Alla lärarna vad överens 

om att man gör undersökningar och att det är viktigt att eleverna får upptänka själv 

samt dra slutsatser. Amanda beskriver att ett laborativt arbetssätt kan vara väldigt 

mycket. 

 

Ett laborativt arbetssätt kan vara undersökningar, observationer. 

Det kan egentligen vara ganska mycket. Fast det är inte det här 

rena läsa, skriva, lyssna. Utan det är oftast att man får göra 

någonting annat. Man får använda kroppen eller sina sinnen man 

får konstruera något, bygga något, studera någonting (Amanda). 

 

Moa har en liknande infallsvinkel med att man inte bara läser sig till kunskap utan att 

man genom just experiment och undersökningar får se, göra och upptäcka själv. Ett 

exempel som hon tog upp var att när man undervisar vattnets egenskaper för 

eleverna så är det jättebra att göra undersökningar för att eleverna ska få se med egna 

ögon, det blir konkret.  

 

Nu när definitionen av ett laborativt arbetssätt enligt lärarna är klarlagt så ska vi 

redogöra för hur lärarna säger att de arbetar med laborationer i NO-undervisningen. 

Klara beskriver att det är viktigt med elevernas delaktighet när man arbetar med 

laborationer. Hon beskriver att det inte bara är läraren som ska utföra det laborativa 

utan eleverna ska också få vara aktiva. 

 

Man testar med konkreta material och hålla på att prova, att 

eleverna får testa. Och framförallt att eleverna får vara med att 

testa och inte bara läraren som visar. Det är ju lätt att tänka att vi 

står och visar som lärare och då tänker vi att vi haft laborativt 

arbete men då kan jag ju tycka att dom ska få vara med (Klara). 

 

Amanda och Klara tog upp ett exempel när man arbetar med fysik och begreppet 

friktion. Detta beskrev man på flera olika vis, dels att man gör undersökningar och 

observationer ute men man kan även göra det inne i klassrummet. När man gör detta 

ute så använder man sig ofta av en rutschkana och låter olika material glida nerför. 

Under tiden så får eleverna observera vad som händer beroende på vad det är som 

glider nerför rutschkanan. En av lärarna beskrev också att man kan låta eleverna åka i 

rutschkanan med olika material. Då får eleverna känna om det går lättare eller svårare 

med vissa material. Amanda beskrev även att man kan göra sådant inomhus med 

hjälp av olika material. Eleverna kan få dra olika saker längs ett bord i klassrummet 
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för att undersöka friktionen eller låta något glida nerför en vinklad bräda. Klara tog 

upp ytterligare laborationer som hon har gjort med magnetism och jämnvikt.  

 

Vi var arbetade med jämnvikt, det gjorde vi båda inne och ute. Vi 

balanserade saker ute, vi gick omkring i klassrummet med en 

pinne. Magnetism gjorde vi jättemycket med, magneter på varsin 

sida av bordet, vatten, med gem... Det är tacksamma ämnen att 

jobba med och man måste få visa (Klara). 

 

Amanda beskrev att när man arbetar med biologi så kan man gå ut och studera olika 

ting. 

 

När det gäller växter och djur så kan det ju vara mer att man går ut 

och verkligen känner på dom, måla av dom, titta på dom i 

mikroskop om man har tillgång till det. Hämta lite små djur ute 

brukar vi göra så man får titta på dom (Amanda).  

 

Moa beskrev att hon inte arbetar lika mycket laborativt i biologiämnet. Hon tog upp 

ett exempel när man arbetar om djur. Hon beskriver att det är svårt att leta reda på 

alla djur som man arbetar med. Men hon tog också upp flera saker som man kan 

undersöka ute i naturen. 

 

Jag tänkte säga att i biologin så blir det ju inte lika mycket 

undersökningar... alltså när man ska lära sig om djuren, naturen 

och växterna. Men då går vi ju ut. Man kan ju inte alltid leta djuren 

som man ska lära sig om. Ska vi lära oss om alen så går vi och tittar 

på alen och kikar, känner... känner på stammen, försöker se den i 

verkligheten. Myror om man läser om myrorna så kan man gå ut 

och undersöka dom, iaktta dom. Men jag arbetar nog mer 

laborativt i kemi och fysik (Moa). 

 

Laboration i helklass var även något som Moa inte skulle göra eftersom man inte 

hinner lägga tid på alla elever. Hon menar att det är alldeles för många i en hel klass 

för att kunna ge eleverna vad de behöver i en laboration och se till att eleverna får ut 

de kunskaper som är tänkt. 

Hur lågstadielärare säger att de förhåller sig till färdigt anpassat 

material i NO-undervisningen  

För att komma fram till hur dessa lärare förhåller sig till färdigt anpassat material i 

NO-undervisningen så fick lärarna svara på en fråga vad färdigt anpassat material är 

för dem. Denna fråga tyckte samtliga lärare var väldigt svårt och lärarna tänkte 

väldigt mycket innan de svarade på denna fråga. Det första som Moa svarade när hon 

fick den frågan var: 
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Färdigt typ att använda bara sådär eller? Ops nu öppnar vi den här 

lådan och gör såhär? (Moa) 

 

Hon beskrev ytterligare att det färdiga material som hon använde i undervisningen 

var färdiga läseböcker och arbetsböcker men att det inte var färdigt anpassat material 

för laborationer. Hon beskriver också att när hon gör laborationer med eleverna så gör 

hon det materialet själv. Men hon skulle tycka att det var väldigt skönt om det fanns 

ett färdigt material att använda sig av men att man behöver använda det kontinuerligt 

annars är det lätt att det glöms bort.  

 

Jamen det borde väl... alltså typ med skellefte tekniken, det är ju 

skönt om allting bara finns liksom och man bara kan använda det. 

Men det är väl mycket så att… nu vet jag att jag ska jobba om 

luften till exempel… och då letar jag undersökningar och 

experiment, alltså laborativt material till det, det är behovet som 

styr (Moa). 

 

Amandas förklarade färdigt anpassat material på följande sätt: 

 

Jag tänker på det vi har här, jag har ju oftast hämtat saker själv eller 

försökt leta reda på det. Så att visst det kan ju vara ett färdig 

anpassat material ah som typ av en låda där man, om det är typ 

ljud, att det finns då... För när vi har jobbat med ljud så har vi 

kanske tillverkat av typ burkar, tändsticksaskar och man kanske 

har gjort, ja man tillverkar massa saker. Att det då finns en färdig 

låda med färdiga lektionsförslag, färdiga experiment, uppgifter, 

och att det finns material som man kan använda eller bygga själv 

(Amanda). 

 

Amanda berättade i intervjun att hon inte har arbetat med något färdigt anpassat 

material själv utan hon tillverkar det själv i så fall. Skulle det finnas dessa lådor som 

hon förklarar så skulle hon självklart vilja använda sig av det. Hon beskriver att det 

skulle spara väldigt mycket tid om dessa lådor fanns.  

 

Man nog hinna mer för det är ju också så att tiden, att ta reda på, 

köpa material själv, leta reda på material själv, att hinna komma 

ihåg det, liksom, att bara tänka ut det... Fanns det färdigt, absolut! 

Då skulle man använda det. 

 

Moa beskrev att hon skulle arbeta på ett annat sätt än vad hon gör nu. Hon beskriver 

att hon inte vet om hon skulle använda det om det fanns. Finns det ett färdigt 

anpassat material så kan man inte bara ta det och använda det. Man behöver vara 

insatt i materialet för att kunna använda det. Hon beskriver ytterligare att man skulle 

vilja ha en utbildning i det färdigt anpassade materialet. Detta var även någon som 
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Stina beskrev. Hon menar att man behöver ha kunskap om materialet för att låta 

eleverna använda det. Det blir svårt att lära eleverna något om man inte kan själv. 

Klara beskrev att det skulle vara bra om dessa lådor finns på skolan. Det finns många 

lärare som är osäkra med att utföra laborationer och vet inte riktigt hur man ska göra. 

Då kan det vara skönt att ha dessa lådor att hämta.  

Sammanfattning av resultat 

För att göra en kort sammanfattning av detta resultat så lägger lärarna mer 

undervisningstid åt biologiämnet. Lärare gör detta eftersom man har mer kunskaper 

inom de området vilket gör att man blir tryggare samt att man ofta väver in biologi i 

andra ämnen, som svenska. Ett laborativt arbetssätt är när man gör undersökningar, 

observationer samt experiment. Man använder sig inte bara av läsebok och arbetsbok 

utan eleverna ska få se, göra och upptäcka själv. Lärarna tar upp många olika sätt som 

man kan arbeta laborativt. Man kan låta eleverna åka rutschkana med olika material 

eller undersöka jämnvikt genom att väga saker ute men även gå runt och balansera en 

pinne inne. När det kommer till färdigt anpassat material i NO-undervisningen så 

skulle lärare använda sig av det om de fanns tillgängligt på skolan. Det skulle spara 

tid och man skulle till och med laborera mer i NO-ämnena. En viktig aspekt är att man 

vill ha utbildning av det färdigt anpassade materialet eftersom man behöver ha 

kunskaper och förstå det man undervisar med.  
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Diskussion 

I denna del kommer jag att föra en diskussion utifrån de frågeställningar som valts till 

detta arbete. Det resultat som jag fått fram genom intervjuer med fem olika 

lågstadielärare kommer att jämföras med den bakgrund som jag skrivit i början av 

arbetet samt den teoretiska utgångspunkten som jag valt för detta arbete. Sedan 

kommer jag att föra en metoddiskussion där för och nackdelar beskrivs i hur detta 

arbete genomförts. Som avslutning kommer jag att presentera fortsatt forskning inom 

detta område men även några avslutningsord. 

Resultatdiskussion  

Denna studie innehåller hur fem kvinnliga lågstadielärare fördelar sin 

undervisningstid i de olika NO-ämnena. Studien innehåller också hur dessa lärare 

definierar ett laborativt arbetssätt samt hur de arbetar laborativt i de olika NO-

ämnena. Sist men inte minst så tog även dessa lärare ställning till färdigt anpassat 

material i NO-undervisningen. I den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen har 

gjort angående NO-undervisningen i årskurs 1–3 så visade det brister där 

undervisning i de olika NO-ämnena inte rör alla punkter i det centrala innehållet. 

Granskningen visade att man lägger större vikt på biologiämnet än de övriga NO-

ämnena. En av förklaringarna till detta var att lärare hade mer kunskap inom detta 

område (Skolinspektionen, 2012). Detta sammanfaller med det resultat som jag fick 

fram. Det är väldigt intressant eftersom de flesta lärarna som medverkade i denna 

studie beskrev att de lade mest tid på biologiämnet. Detta gjorde man eftersom man 

var säkrare i det området och hade mer kunskap men även för att det ligger närmare 

eleverna och därmed tycker eleverna att det är lättare att ta till sig kunskaper. Kemi 

och fysikämnet ansågs vara väldigt abstrakt och svårt för eleverna.  

 

För att komma fram hur lärare arbetar laborativt i de olika NO-ämnena så behövde 

jag ta reda på hur de definierar ett laborativt arbetssätt. Ser man till 

nationalencyklopedin så beskriver de att definitionen av laboration är ett praktiskt 

naturvetenskapligt arbete, experiment som oftast sker i ett undervisningssyfte 

(Nationalencyklopedin, 2019b). Nationalencyklopedin (2019a) beskriver ytterligare 

hur man definierar begreppet laborera. Det är när man gör experiment för att 

undersöka omvärlden på olika sätt. Lärarna som medverkade i denna studie hade 

liknande beskrivningar för vad ett laborativt arbetssätt betyder. Det är när man 

arbetar praktiskt och gör undersökningar, observationer eller experiment. Amanda 

och Moa beskrev det som att det är inte bara är det här att läsa och skriva sig till 

kunskaper utan man behöver tillämpa saker praktiskt. Utifrån begreppet learning by 

doing så beskriver man att elever lär genom att göra saker praktiskt (Säljö, 2014). 

Amanda beskrev att man ska få använda kroppen, sina sinnen eller man får 

konstruera, bygga eller studera något. Detta sammanfaller med tidigare forskning 

kring detta ämne. Hult (2000) beskriver att en av anledningarna till att använda 

laborationer i undervisningen är för att inlärning bör ske med alla sinnen. Han 

förklarar att genom att utföra en laboration så ges man möjlighet att se, känna och 

höra. 
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Det är viktigt att man introducerar ett laborativt arbetssätt tidigt för de yngre 

eleverna. Detta behöver man för att bland annat synliggöra abstrakta begrepp för 

eleverna (Berg et al., 2007). Hult (2000) beskrev också att man får möjlighet att 

tillämpa en teori praktiskt samt att de skapar motivation och intresse. Detta 

exemplifieras av att detta var något som Klara i denna studie tyckte var viktigt. 

Praktiskt arbete är särskilt viktigt i kemi och fysik eftersom det är väldigt abstrakt och 

svårt för de yngre eleverna. Säljö (2014) beskriver att när eleverna gör saker praktiskt 

där eleverna förstår hur kunskaperna kan tillämpas i verkligheten så har de lättare att 

ta till sig det som ska läras. När eleverna får begrepp som är svåra att förstå så är det 

lättare för eleverna att förstå om de kan sätta in det i ett sammanhang. I denna studie 

exemplifieras detta av att flera av lärarna tog upp att de arbetade mycket med 

begreppet friktion ute. Man gjorde detta ute i lekparken där det fanns en rutschkana 

eftersom det är väldigt nära eleverna vilket, enligt begreppet learning by doing, får 

eleverna att lättare ta till sig kunskaper (Säljö, 2014). Enligt lärarna i denna 

undersökning får eleverna testa att åka ruschkana med olika material för att 

undersöka begreppet friktion. Arbetar man med jämnvikt så kan man försöka 

balansera en pinne på fingret eller gå ut och väga saker. Klara, en av lärarna i denna 

studie, beskrev att det är viktigt att eleverna får testa själva och reflektera över vad 

som händer. Innan de gör en undersökning brukar Klara fråga vad eleverna tror 

kommer hända och sedan efter undersökningen om de blev som eleverna trodde, 

detta för att eleverna ska lära sig att tänka systematiskt. Att eleverna får fundera innan 

försöket och sedan reflektera över resultatet är något som sammanfaller med tidigare 

forskning, Exempelvis beskriver Abd-El-Khalick et.al (2004) att det är viktigt att 

eleverna får lära sig att reflektera över undersökningarna. När eleverna har gjort en 

undersökning så är det bra om eleverna får fundera över om det blev som man 

trodde.   

 

Även fast lärarna lade mest undervisningstid på biologiämnet så är det de ämnet man 

laborerar minst i. Mest laborativt arbete har man i kemi och fysik eftersom de är 

svårast att förstå för eleverna. Detta sammanfaller även av tidigare forskning. 

Abraham och Miller (2008) ansåg också att det laborerades minst i biologiämnet. 

Högström et al. (2010) beskrev att lärare tyckte det var lättast att laborera i fysik 

eftersom det är nära elevernas vardag men mer problematiskt i kemi och biologi. 

Granskningen som Skolinspektionen (2012) hade gjort visade att lärare som använder 

mer färdigt anpassat material i sin undervisning även undervisar mer i alla 

kunskapsområden. Det färdiga materialet kallar Skolinspektionen för NO-lådor. När 

frågan om vad färdigt anpassat material är för lärarna så visste de knappt vad de var 

för något. De använde sig inte av något färdigt anpassat material men de flesta av 

lärarna som medverkade i studien var intresserade av att använda det om det fanns 

tillgängligt på skolan. Högström et al. (2010) beskrev att man laborerar minst i 

biologiämnet eftersom det tar längst tid att göra det. Amanda beskrev att om det 

fanns färdigt anpassat material som man kan använda så skulle man spara väldigt 

mycket tid. Hon beskrev att det tar väldigt mycket tid att planera laborationer 

eftersom man behöver söka efter material själv. Hon skulle laborera mer, i alla ämnen, 

om hon hade tillgång till färdigt material. Detta var även en anledning som 
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Skolinspektionen (2012) hade till varför man inte laborerade så mycket i alla NO-

ämnen. Det är bristen på bra material i skolan.  

 

Laboration i helklass var även något som Moa inte skulle göra eftersom man inte 

hinner lägga tid på alla elever, detta var något som tidigare forskning också visar på. 

Högström et al. (2010) beskriver att lärare lägger stor vikt på enskilda samtal med 

elever under laborationer. Detta gör man för att eleverna ska få den kunskap som är 

planerat under laborationen. Däremot tycks det vara svårt att få till enskilda samtal 

eftersom då elevgrupperna är stora och tiden räcker inte till, något som också 

framkom i denna studie. Kanari och Millar (2004) beskriver också detta problem med 

stora elevgrupper, läraren hinner inte hjälpa eleverna att förklara vad som ska 

observeras. 

 

En viktig sak som lärarna tog upp var att man behövde kunna materialet som man 

använder i sin undervisning. Om man ska använda ett färdigt anpassat material i 

form av NO-lådor så behöver man vara insatt i det och gärna ha någon utbildning i 

det. NTA, naturvetenskap och teknik för alla, är ett material som är färdigt att 

använda. Till detta material så får lärarna en utbildning, lärarhandledning, material 

samt frågor så det blir en frågebaserad undervisning (Om NTA, u.å). Skellefte 

tekniken (u.å) har också färdigt material som lärare kan använda. Till detta material 

får man lärarhandledning samt planerade lektioner med material. 

 

Metoddiskussion  
Denna studie har pragmatismen som teoretisk utgångspunkt och jag har använt mig 

av ett centralt begrepp inom pragmatismen som heter learning by doing. Detta 

begrepp har jag använt mig av eftersom studien handlar om hur lågstadielärare kan 

arbeta med laborationer i de naturorienterande ämnena. Man låter alltså eleverna 

genom teoretiskt arbete integrerat med praktiskt arbete nå kunskaper inom NO (Säljö, 

2012). Skulle denna studie ha en annan teoretisk utgångspunkt så skulle resultatet 

kanske inte blivit detsamma. Säljö (2014) skriver i sin bok om det sociokulturella 

perspektivet och mediering. Skulle jag använda mig av det sociokulturella 

perspektivets begrepp mediering så skulle jag kunna skrivit om vad för konkreta 

verktyg som läraren använder när man laborerar i de naturorienterande ämnena. Det 

skulle också kunna handla om hur man använder grupper för att lära sig, det vill säga 

att eleverna får arbeta två och två. 

 

Ytterligare en avgränsning i detta arbete som berör vilket resultat det blir är de urval 

som studien har. Denna studie består av fem lågstadielärares syn på hur man kan 

använda laborationer i de naturorienterande ämnena. Skulle jag använda mig av ett 

annat urval som till exempel män så skulle resultatet kunna blivit annorlunda eller om 

jag hade haft fler personer som medverkat i studien. Bryman (2018) beskriver ett 

problem som uppstår med kvalitativa forskningsresultat. Detta problem är att man 

inte kan säga att resultatet täcker alla som rör detta område utöver de som medverkar 

i denna studie. De som medverkar i studien är ofta få personer samt att personerna 
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ofta är från samma stad. Det skulle alltså också kunna blivit ett annat resultat om 

personerna varit från olika städer men även om jag gjort studien på en skola som jag 

vet använder sig av färdigt anpassat material i NO-undervisningen. Någonting som 

också kan ha påverkat de svar som denna studie fått är att jag inte skickade ut 

intervjufrågorna i förväg. Skulle dessa intervjufrågor skickas ut så skulle lärarna 

kunna förbereda sig. Då skulle de kunna läst på om färdigt anpassat material och 

kanske säga att de använder det fast de inte gör det. Nackdelen med att inte skicka ut 

frågorna i förväg är att man kanske inte får så detaljerade svar.  

 

När man gör en studie så finns det olika metoder som man kan använda sig av. En av 

metoderna som man skulle kunna använt är en kvantitativ metod. Skulle denna studie 

ha gjort utifrån en kvantitativ metod så skulle man kunna göra denna undersökning 

via enkäter. Dessa enkäter kan formas på olika sett. Man kan skicka ut dessa enkäter 

till elever i en klass eller lärare på en skola för att sedan samla in enkäterna igen. Om 

man låter eleverna svara själva på enkäterna så är det viktigt att man formar lättlästa 

frågor samt att de är lätt att besvara dem. Det finns både för - och nackdelar med att 

använda enkäter vid en undersökning. Det positiva är att man kan samla in väldigt 

mycket material samt att det går fortare än att göra intervjuer. Sedan medför det inte 

heller någon intervjueffekt. Med intervjueffekt menar man att frågorna under en 

intervju kan påverkas av intervjuaren samt personen som blir intervjuad. Nackdelar 

med att använda enkäter vid en undersökning är att man inte kan ställa ytterligare 

frågor samt att man kanske inte får med all den information som man behöver. När 

man intervjuar en person så kan man notera flera saker i miljön där man utför 

intervjun. Det kan vara saker i hemmet, klassrummet eller kontoret som är relevanta 

för undersökningen (Bryman, 2018). Utifrån detta så tyckte jag att en kvalitativ metod 

där semistrukturerade intervjuer passade bättre för mitt ändamål. Utifrån mina 

frågeställningar så ville jag kunna ställa motfrågor om så behövdes för att få ett så bra 

resultat som möjligt och för att inte riskera att missa viktig information. 

Slutsats 

Innan jag går in på vidare forskning kring detta område så tänkte jag kort beskriva det 

viktigaste som jag har kommit fram till i denna studie. Det resultat som jag fått fram 

genom dessa intervjuer sammanfaller i hög utsträckning av tidigare forskning. Alla 

lärarna som medverkade i denna studie försökte utgå från den timplan som 

Skolverket har tagit fram för de naturorienterande ämnena. Lärarna förklarade att 

detta inte var lätt och att de lade mest undervisningstid på biologiämnet eftersom det 

är enkelt, ligger alla nära till hands samt att man kan väva in det i andra ämnen. 

Lärarna som medverkade i denna studie lade mest laborativt arbete till fysik och kemi 

ämnet eftersom det anses vara svårast samt har väldigt mycket abstrakta begrepp som 

behöver synliggöras för eleverna på ett konkret sett. Ingen av lärarna använde sig av 

färdigt anpassat material men skulle gärna ta del av det om de fanns att tillgå 

tillsammans med en utbildning samt material. Utbildningen av materialet ansågs 

viktig eftersom man behöver kunna det material som man använder med eleverna. 

Sist men inte minst så skulle det spara mycket tid som man skulle kunna lägga på 

annat än göra egna laborationer.  
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Vidare forskning  

Under tiden när denna studie genomfördes så insåg jag hur lite det har forskats kring 

färdigt anpassat material för NO-undervisningen och jag hittade inte mycket kring 

detta ämne. Därför tycker jag att det skulle vara relevant att forska vidare kring just 

färdigt anpassat material i NO-undervisningen. Hur pass det främjar elevernas 

lärande eller formar en lärares undervisning. Det skulle vara intressant att göra en 

undersökning där man vet att lärarna använder sig av det för att se hur de förhåller 

sig till det. Sedan tyckte jag att det fanns ganska lite forskning om hur man kan arbeta 

rent konkret med laborationer på lågstadiet. Det skulle alltså vara intressant att forska 

vidare kring hur lärare på lågstadiet, rent konkret, kan arbeta med laborationer.  

 

Avslutningsord 

Nu när jag har skrivit klart detta arbete så skulle jag vilja tacka alla människor som 

har hjälpt mig att göra denna studie. Jag skulle vilja tacka min handledare Jennie som 

har läst igenom mitt arbete samt gett feedback på förbättringar. Sedan skulle jag vilja 

tacka min studiekamrat Lovisa för allt peppande vilket har bidragit till att man har 

kämpat på. Jag skulle vilja ge det sista tacket till min sambo Marcus som gett mig den 

tid jag behöver för att slutföra detta arbete genom att ta hand om vår son och hund. 

Utan dig hade detta inte varit möjligt.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Vilken utbildning har du? 

Vilken årskurs undervisar du i? 

Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 

Intervjufrågor för frågeställning 1 

Vilket No-ämne upplever du som lärare är roligast att undervisa? Varför?  

Vilket No-ämne anser du är svårast att undervisa? Varför? 

Vilket ämne inom NO skulle du säga att det läggs mest tid på? Varför? 

Skulle du kunna uppskatta hur du fördelar tiden mellan kemi, fysik, 

biologi? 

 

Intervjufrågor för frågeställning 2 

Vad är ett laborativt arbetssätt för dig? 

Hur arbetar du laborativt i de olika No-ämnena?  

Kan du ge något exempel?  

Arbetar du mer laborativt i något specifikt No-ämne?  

 

Intervjufrågor för frågeställning 3 

Vad är färdig anpassat material i No-ämnena enligt dig? 

Vad tycker du om färdig anpassat material i No-ämnena? 

Använder du dig av det? I så fall vilket?  

Vad tycker du att färdig anpassat material bidrar till elevernas lärande? 

 

Om lärarna inte vet att färdig anpassat material finns 

Skulle du vilja använda dig av färdig anpassat material om de visste att det 

fanns? 

Skulle du laborera mer ifall du hade tillgång till färdigt anpassat material? 


