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Sammanfattning  
Denna kvalitativa fallstudie utgår från ett elevperspektiv där syftet är att få förståelse 
för elevers föreställningar om de naturvetenskapliga fenomenen årstider och årstids-
växlingar, vilka begrepp eleverna använder när de förklarar dessa fenomen samt ta del 
av hur eleverna beskriver naturvetenskapens ämnesinnehåll och arbetssätt. Studien 
undersöker även den eventuella progression som sker mellan förskoleklassens elever 
och eleverna i årskurs 2 som är de årskurser som deltar i studien. Detta är av intresse 
då det enligt tidigare forskning framgår att det kan vara av vikt att som lärare vara 
medveten om elevers tidigare erfarenheter och föreställningar i planering av under-
visning. Det är även viktigt för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt utifrån de kunskapskrav som eleverna förväntas uppnå.  

Studiens resultat visar att eleverna i de utvalda årskurserna har förståelse för 
årstider och årstidsväxlingar utifrån vad som sker konkret på jorden men där svårig-
heterna ligger i att förklara fenomenen ur ett vetenskapligt perspektiv. En slutsats som 
kan dras efter genomförd studie berör vikten av att ge tid till att synliggöra elevernas 
perspektiv för att skapa förståelse för deras erfarenheter och tankar. Elevernas erfa-
renheter, oavsett om de har med sig dem från livet utanför skolan eller i form av skol-
kunskap, är som en skattkista som öppnas när de väl får berätta. Med detta som 
grund kan lärare i sin tur planera undervisning som skapar goda förutsättningar för 
eleverna att lära och utvecklas.  
 
Nyckelord: Naturvetenskap, elevers föreställningar, årstider och årstidsväxlingar 
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1 Inledning  
Alla barn har vid skolstart med sig en ryggsäck full av kunskaper och erfarenheter de 
fått med sig från livet före skolan. Dessa kunskaper har förvärvats tillsammans med 
barnets omgivning kanske med familj, pedagoger på förskolan eller andra som finns 
nära barnet. Forskning visar på vikten av att lärare i sin planering av och i själva 
undervisningen tar vara på vad barnen har med sig in i skolans undervisningssituat-
ioner och vad de sedan tar med sig ut i världen efter avklarad utbildning i form av 
uppnådda lärandemål (Hattie, 2012). Barns erfarenheter är viktiga att ta i beaktande 
då dessa har betydelse för vad och hur barn uppfattar och förstår. Hänsyn bör tas till 
det sammanhang som varje individs föreställningar har skapats ur i syfte att förstå 
barnets funderingar och tankar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

Barns perspektiv och erfarenheter är därför viktiga i forskning som berör just 
barns villkor i vårt samhälle. Barn har rätt till att forma och uttrycka sina uppfatt-
ningar om det som rör dem. Barnintervjuer är av den anledningen nödvändiga inom 
forskningen eftersom vuxna i barnens omgivning, exempelvis lärare, inte räcker som 
informanter när det kommer till att förklara just barns upplevelser (Källström Cater, 
2015). Denna studie riktar därför fokus mot skolans elever, deras erfarenheter och fö-
reställningar, eftersom undervisningen som bedrivs i allra högsta grad berör dem. De 
flesta har idag förståelse för att barn har ett annat sätt att tänka och uppfattar vår om-
värld på ett helt annat sätt än vad vuxna gör. Lärare kanske inte alltid reflekterar över 
detta men elevernas förståelse för omvärlden påverkar arbetet som sker i klassrum-
men (Doverborg & Pramling Svensson, 2012).  

Barn som växer upp i dagens samhälle har stora krav på sig att tidigt bli delakt-
iga och förstå symboler och i sin tur utveckla förmågan till att tänka abstrakt. Både 
hemmet och skolan ger i större utsträckning beröm om barn visar att de exempelvis 
kan skriva bokstäver än om de lyckas göra en kullerbytta första gången. Vad som an-
ses vara skäl för beröm eller uppmuntran är olika beroende på samhälle och är där-
med ingen självklarhet. Barns förståelse för omvärlden är sen tidig ålder konkret och 
långt från det abstrakta ideal som vår samhälle anser bör uppmuntras trots att väldigt 
få barn har förmågan till ett abstrakt tänkande (Doverborg & Pramling, 2012). Det blir 
med detta sagt intressant att i denna studie ta del av elevernas förståelse för omvärl-
den genom att lyssna till deras föreställningar om ett naturvetenskapligt fenomen, vil-
ket inte anses ligga inom ramen för vad som ska berömmas eller uppmuntras i vår ab-
strakta värld. Doverborg och Pramling (2012) menar att barns erfarenheter skiljer sig 
åt beroende på var i världen de går i förskola eller skola på grund av att erfarenhet-
erna är olika utifrån den kultur de lever i. Detta påverkar i sin tur elevernas sätt att få 
kunskap om omvärlden och tänka. Om lärare tar sig tid att upptäcka omvärlden ur 
elevernas perspektiv blir det svårt att inte intresseras av det och att inte fortsätta ar-
beta i deras delvis outforskade värld.  

Enligt Skolverket (2018) ska skolans lärare ta hänsyn till varje elevs tänkande, 
erfarenheter, förutsättningar samt behov och utifrån detta planera och genomföra 
undervisningen för att främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande. I 
ämnet biologi ska eleverna utveckla intresse och nyfikenhet för att ta reda på mer om 
naturen och sig själva samt utveckla kunskap om olika biologiska sammanhang (Skol-
verket, 2018). Jag har därför valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med fokus på 
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elevernas föreställningar om det naturvetenskapliga fenomenen årstider och årstids-
växlingar i naturen. Det är intressant då lärare, som jag själv utbildar mig till, med in-
sikt i elevernas förkunskaper kan skapa en god miljö för utveckling och lärande. Jag 
ser därför denna studie som en möjlighet att inför min kommande yrkesutövning få ta 
del av elevers erfarenheter och föreställningar, något som det kanske inte kommer fin-
nas lika mycket tid för i den dagliga skolverksamheten. Studien kan visa på fördelar 
med att ta elevernas erfarenheter i beaktan beträffande planering, genomförande och 
utvärdering av undervisning trots att tiden inte alltid räcker till. Det är även intressant 
utifrån de mål som förväntas att eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3. Ele-
verna ska, enligt läroplanen, kunna berätta om de förändringar som sker i naturen 
samt ge exempel på hur djur och växters livscykler förhåller sig till dessa årstidsväx-
lingar (Skolverket, 2018). För att eleverna ska uppnå målen kan det vara fördelaktigt 
att läraren har insikt i vad de kan för att kunna planera en anpassad undervisning.  
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2 Bakgrund  
I kapitel 2 presenteras inledningsvis skolans styrdokument. Därefter redogörs den ti-
digare forskning samt valt teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Av-
slutningsvis klargörs viktiga begrepp som används i denna studie.   

2.1 Styrdokument 
Skolans ska förmedla den kunskap som krävs och som är gemensam för alla i samhället, 
den referensram som vi alla behöver för att leva tillsammans. Eleverna ska kunna agera 
och orientera sig i vår värld som utvecklas i snabb takt. De behöver därför rustas med 
metoder, studiefärdigheter och förmågor för att kunna tillägna sig och använda sig av 
det som finns omkring dem. Undersökande, skapande och lek är viktiga delar av läran-
det där leken har extra stor betydelse för de yngre barnen. Skolans ska lyfta elevernas 
självförtroende, kreativitet och nyfikenhet till att våga omsätta och pröva sina idéer i 
handling och de ska även ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att arbeta på egen 
hand men även tillsammans med andra (Skolverket, 2018). Skolan ska ge varje elev möj-
lighet att växa och lära utifrån en varierad undervisning i en miljö av social gemenskap 
som präglas av respekt för elevens person och uppgifter och som inger trygghet och 
lust att lära. Skolan ska hela tiden sträva efter att eleverna får de bästa förutsättningarna 
för tänkande, bildning och kunskapsutveckling (Skolverket, 2018). 

I skollagen påtalas att alla elever har rätt till den stimulans och ledning de är i 
behov av för att utvecklas i sitt lärande och på ett personligt plan. Eleverna ska utifrån 
sina individuella förutsättningar ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt uti-
från skolans mål. Elever som har lätt att lära och når kunskapskraven ska utmanas för 
utvecklas längre. Undervisningen ska vara strukturerad, innehålla ett aktivt och konti-
nuerligt lärarstöd i förhållande till vad som behövs för att eleverna ska nå kunskaps-
kraven eller utvecklas så långt som det är möjligt inom utbildningens ram (Skolverket , 
2011). Enligt läroplanen ska skolan ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande 
ökar med stigande ålder och mognad” (Skolverket, 2018, s. 14). Som lärare ska man i 
planeringen av elevernas undervisning bland annat utgå från elevernas erfarenheter, 
föreställningar och intressen (Skolverket, 2011) vilket kommer vara fokus i denna studie. 
 
2.1.1 Ämnet biologi 
Ämnet biologi har som övergripande syfte att eleverna ska utveckla kunskap om olika 
biologiska sammanhang inom miljö, jordbruk och hälsa. De utvalda områdena berör 
individen på olika sätt dels som samhällsmedborgare, dels på individnivå. Kunskaper 
inom dessa områden är av största vikt för att eleverna ska kunna vara en del av sam-
hällsdebatten men även för att kunna besluta i frågor som rör vardagen. Ämnet syftar 
även till att utveckla ett intresse och en nyfikenhet hos eleven för att veta mer om natu-
ren och sig själv. Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna möjlighet att ställa 
egna frågor om både människa och natur baserat på egna upplevelser eller händelser 
som är aktuella i tid. Undervisningen ska stötta eleverna till att bygga upp en förtro-
genhet med de olika begrepp, teorier och modeller som är relevanta inom biologin. De 
ska även stöttas i att bygga upp en förståelse för hur samspelet mellan dessa och ele-
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vernas erfarenheter från undersökningar om just människan och naturen bidrar till de-
ras utveckling. I slutet av årskurs 3 förväntas eleverna kunna ge exempel på och besk-
riva enklare samband i naturen baserade på egna upplevelser och utforskande i elevens 
närmiljö. Eleverna ska även kunna berätta om förändringar som sker i naturen vad gäl-
ler årstider samt kunna ge exempel på några växter och djurs livscykler (Skolverket, 
2018). För att uppnå dessa kunskapskrav ska eleverna arbeta med följande centralt in-
nehåll som även är intressant för denna studie;  
 

• ”Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykel 

och anpassningar till olika årstider. 
• Vattnets olika former: fast, flytande, gas. 
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra ut-

trycksformer såväl med som utan digitala verktyg”  
(Skolverket, 2018, s. 165–166). 

 
Skolverket (2017) skriver att vi människor alltid varit intresserade av att veta hur vår 
tillvaro är beroende av naturen. Det som läroplanen sen berör handlar om något som 
är extra intressant för denna studie nämligen individens vilja att veta mer och elevernas 
möjlighet till att arbeta efter sina egna frågeställningar. Individens nyfikenhet är grun-
den till att vilja lära sig mer vilket i sin tur leder till ett kunskapssökande som bidrar till 
djupare kunskap eller som Skolverket (2017) kallar det, en fascination och nya frågor. 
Människans intresse för vår natur kan leda till viktiga fynd. Skolverket (2017) skriver 
att undervisning som utgår från elevernas erfarenheter eller händelser i nutid kan bidra 
till att eleverna utvecklar ett större intresse för ämnet biologi vilket senare resulterar i 
djupare kunskapsutveckling inom biologins olika områden. Elevernas förväntningar 
och erfarenheter kan även ha stor betydelse för hur de kommer att uppleva samt ge-
nomföra det praktiska arbetet inom biologiämnet 
 
 
2.1.2 Förskoleklassen 
I denna studie representerar förskoleklass tiden innan eleverna börjar grundskolan 
även om förskoleklass sedan höstterminen 2018 är obligatoriskt i Sverige. Läroplanen 
(Skolverket, 2018) är därför reviderad med syfte och centralt innehåll för just förskole-
klassen. Den undervisning som sker i förskoleklassen ska precis som övriga årskurser i 
grundskolan utgå från det gemensamma uppdraget, värdegrunden samt de riktlinjer 
och mål som finns i läroplanens första och andra del. 

Syftet med den undervisning som bedrivs i förskoleklass är främst ”att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling och lärande” (Skolverket, 2018). Undervisningen som be-
drivs ska utgå från elevernas intressen och behov men även den kunskap och erfarenhet 
som eleverna har tillägnat sig innan de börjat förskoleklass. Genom att ta avstamp i 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper ska eleverna, genom undervisning, ut-
manas och inspireras till att utveckla nya kunskaper och göra nya upptäckter. Försko-
leklassens undervisning ska bidra till en gynnsam övergång mellan förskola, skola och 
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fritidshemmet i syfte att bidra till progression i elevernas lärande och utveckling samt 
kontinuitet och förberedelser för fortsatta studier. 

Undervisningen i förskoleklass ska även bidra till att eleverna utvecklar kun-
skaper och intresse för natur, samhälle och teknik genom att få möjligheten att samtala 
om, utforska samt ställa frågor kring samband och företeelser i vår omvärld. De ska 
även genom undervisningen utveckla kunskap om hur människans val bidrar till håll-
bar utveckling men även utveckla en mångsidig rörelseförmåga genom att vistas i na-
turmiljöer (Skolverket, 2018). Nedan presenteras för denna studien relevanta delar av 
det centrala innehållet för natur, samhälle och teknik i förskoleklassen; 
 

• ”Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exem-
pel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeel-
ser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och 
diagram. 

• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika ti-
der, utifrån elevernas erfarenheter och intressen. 

• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång 
från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen”  
(Skolverket, 2018, s. 20–21).  

 
2.1.3 Skillnad mellan läroplanens syften för förskoleklassen och årskurs 2 
Vad som blir tydligt i en jämförelse mellan syftet med undervisningen i ämnet biologi 
och undervisningen generellt i förskoleklass är att undervisningen i förskoleklass ska 
utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Skilda syften tydliggör pro-
gressionen som eleverna förväntas göra mellan förskoleklass och årskurs 3 och i vilket 
undervisningen ska grunda sig i, erfarenhet eller kunskap. När eleverna har börjat 
grundskolans årskurs 1 tolkar jag att vissa kunskaper bör ha befästs under året i försko-
leklass vilket i sin tur gör att den fortsatta undervisningen inte längre enligt Skolverket 
(2018) behöver utgå från de erfarenheter och kunskaper som eleverna hade med sig vid 
förskoleklassens start. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) uppmanar dock till att 
undervisningen inom biologiämnet bör ta avstamp i elevernas nyfikenhet, erfarenheter 
och förväntningar. 

2.2 Elevernas erfarenheter och tänkande som utgångspunkt  
Elever har, innan de deltar i undervisning, vardagsföreställningar om olika naturveten-
skapliga fenomen. Andersson (2001) skriver att den typen av föreställningar ser an-
norlunda ut än föreställningar baserade på vetenskap och menar att de vetenskapliga 
begreppen som skolan lär ut ofta glöms bort av eleverna. Istället kvarstår just de var-
dagliga föreställningarna. Helldén (2002) är inne på samma spår som Andersson (2001) 
och skriver att de begrepp som elever utvecklat tidigt har visat sig vara viktiga för ele-
vens fortsatta begreppsutveckling. Om eleven introduceras för naturvetenskapliga be-
grepp vid en tidig ålder kan det hjälpa eleven att senare utveckla djupare förståelse för 
dessa begrepp. I Helldéns (2002) studie blev sambandet mellan elevernas tidiga erfa-
renheter samt begreppsförståelse och deras fortsatta utveckling tydlig. Eleverna hade 
en avsevärd begreppsutveckling över tid och kontinuiteten var tydlig. Eleverna hade 
inte ersatt sin förståelse men en ny utan istället vidgat den tidigare med olika tillägg. 
Det har dock visat sig att tidiga erfarenheter kan ställa till problem för elever när det 
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gäller deras begreppsliga utveckling beroende på individens sammanhang, som påver-
kar lärandeprocessen. Helldén (2002) menar att eleverna i studien själva kunde peka på 
delar i sina resonemang som var tydligt sammankopplade med erfarenheter de fått ut-
anför skolan och som de baserat sin kunskap på. Lärare behöver därför ha förståelse för 
hur elevers förståelse för olika fenomen utvecklas med tiden men även skapa lärande-
situationer där elevernas föreställningar om olika naturvetenskapliga fenomen blir ut-
manade. 

Jidesjö (2012) skriver att forskning visar hur elevernas intresse för ämnet natur-
vetenskap minskar ju äldre de blir men att det finns en skillnad mellan fysik och biologi 
beträffande det minskade intresset. Elevernas intresse för biologi minskar inte lika 
mycket som deras intresse för fysik av den anledning att biologin, av eleverna, uppfatt-
tas som en vän till oss människor då ämnesinnehållet berör miljö- och medicinska pro-
blem. För att trenden med ett minskat intresse för ämnet ska brytas behöver föränd-
ringar göras tidigt i elevernas utbildning genom varierad undervisning och ett varierat 
sammanhang för denna samt tydligare elevperspektiv.  

Studier har visat att stereotypa föreställningar om naturvetenskap finns hos barn 
från tidig ålder och följer dem genom deras skolgång. De diskussioner som eleverna 
fått ta del av i hemmen, med deras familjer, spelar stor roll för elevernas förutsättningar 
i mötet med skolas undervisning. Vidare skriver Jidesjö (2012) likt Helldén (2002) att 
läraren har stor betydelse för elevernas utveckling och intresse för ämnet samt vikten 
av att eleverna får vara delaktiga i undervisningen. Jidesjö (2012) poängterar dock att 
elevinflytande inte innebär att eleverna ska få vara med och bestämma precis vad de ska 
lära utan att det handlar om att som lärare besitta en förståelse för elevernas olika för-
utsättningar till lärande. Johansson (2012) menar att för att hålla kvar elevernas intresse 
för ämnet naturvetenskap, utan att avstå från vad eleverna ska lära sig enligt styrdoku-
menten, behöver lärare göra noggranna val under planeringen men även i undervis-
ningen. 

Goda och väl genomtänka interventioner är något som krävs för att undervisa. 
Detta för att kunna vara säker på att en kognitiv utveckling sker hos eleverna. Lärare 
kanske inte reflekterar dagligen över att elevernas förståelse för omvärlden påverkar 
arbetet som sker i klassrummet under skoltid (Doverborg & Pramling Svensson, 2012). 
Med detta som utgångsläge behöver man som lärare bygga en bro mellan elevernas 
erfarenheter, förkunskaper och de mål som undervisningen syftar till (Hattie, 2012). För 
att göra det möjligt måste läraren ha goda kunskaper om lärandemålen och det ämne 
som undervisningen berör men även om elevernas erfarenheter, lärandeförmåga, kog-
nition, språkfärdigheter, motivation och annat som kan vara av vikt för att planera en 
givande undervisning. Läraren behöver även besitta kunskap om olika inlärningsstra-
tegier med olika perspektiv och infallsvinklar som eleverna kan tänkas använda för att 
förstå undervisningens innehåll för att nå måluppfyllelse (Hattie, 2012). 

En elev som är medveten om dels lärandemålen, dels framgångsfaktorerna för 
lärande underlättar undervisningen och lärandet. En trygg miljö för den som ska lära 
är i sin tur ytterligare en viktig komponent för att eleverna ska nå målen. Hattie (2012) 
menar att en miljö som präglas av att vara idérik och av omtänksamhet leder till att 
eleverna vågar göra rätt och fel i sina egna tankar, i innehållet samt hitta sambanden 
mellan olika tankar och idéer. I den trygga miljön får man göra misstag eftersom synen 
på lärande är att vi lär av våra misstag och återkopplingen som följer under resans gång. 
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För att som lärare skapa denna trygga miljö, som tar avstamp i elevernas förkun-
skaper, behärskar inlärningsstrategier och som är medveten om de pedagogiska meto-
der som får elever att lära behöver man vara passionerad. Denna typ av lärare måste 
vara medveten om sina egna undervisningsstrategier, både de som fungerar och som 
kanske inte fungerar. Läraren måste kunna anpassa och förstå elevernas tidigare erfa-
renheter och den situation och sammanhang de befinner sig i. Om den förståelsen finns 
kan lärare och elever dela lärandeupplevelsen på ett öppet och trevligt sätt (Hattie 2012). 

Gustavsson och Pramling (2014) skriver att kommunikationen mellan lärare och 
elev är avgörande för hur barnet kommer att utveckla förståelse för ett fenomen. Som 
lärare måste man samtala med eleverna om och redogöra för varandras uppfattningar 
då det kan finnas flera tolkningar av exempelvis ett objekt. Lärare behöver även upp-
täcka och tydliggöra elevernas uppfattningar för att kunna bidra till vidare utveckling 
för elevernas lärande och förståelse för olika fenomen och objekt. Andersson (2001) me-
nar att den naturvetenskapliga undervisningen som planeras och bedrivs i skolan måste 
utgå från elevernas föreställningar då dessa i kombination med ett vetenskapligt tanke-
sätt utvecklar förståelse och lärande. Skolan måste utveckla båda tankesätten genom att 
kombinera dem och skapa interaktion dem emellan. 

2.3 Progression i lärandet 
För att eleven ska förbli engagerad behöver lärarens undervisning hela tiden vara på 
rätt nivå och utmanande för den enskilde eleven, med mål som hela tiden är precis över 
elevens kunskapsnivå. Det är utifrån där eleven påbörjar sitt lärande och utveckling 
som progressionen sker (Hattie, 2012). Om eleverna får vara en del av den undervisning 
som bedrivs och får möta tilltalande utmaningar kvarstår elevernas lust till att lära vil-
ket i sin tur bidrar till goda övergångar och progression i lärandet (Jidesjö, 2012). 

Förskoleklassen, skolan och fritidshemmet ska samverka för att eleverna ska ut-
vecklas och lära genom hela sin skolgång. Detta kräver att en överlämning sker mellan 
de olika skolformerna men även fritidshemmet där erfarenhet, kunskap och informat-
ion som berör utbildningen delges. Detta i syfte att skapa kontinuitet, sammanhang 
samt progression i elevernas lärande och utveckling (Skolverket, 2018). Det centrala in-
nehållet i kursplanen för biologi visar en progression där ämnesinnehållet vidgas men 
även fördjupas genom hela grundskolan. Styrdokumentens grundtanke är att progress-
ionen inom ämnet och de olika årskurserna ska gå från konkret och elevnära i de lägre 
årskurserna, till abstrakt i de högre årskurserna (Skolverket, 2017). 

2.4 Naturvetenskapliga undersökningar som arbetssätt 
Olika former av lärande och deltagande kan ske i undervisningen beroende på hur 
undervisningen planeras (Andrée, 2007). Författaren menar att en inkluderade natur-
vetenskapsundervisning där eleverna får vara delaktiga kan ses som en didaktisk ut-
maning men som på sikt underlättar för elevernas utveckling. Ett undersökande arbets-
sätt är ganska vanligt inom naturvetenskapsundervisningen i skolans tidiga årskurser. 
I avsnitt 2.1.1 presenterades naturvetenskapliga undersökningar som en del av läroplanens 
centrala innehåll för de lägre skolåren vilket Johansson (2012) även menar ofta används 
som metod i naturvetenskapsundervisningen. Detta för att eleverna ska lära sig natur-
vetenskapliga fenomen och begrepp eller med andra ord lära sig vad naturvetenskapen 
har bringat till kännedom. Det vanligaste målet i amerikanska skolor när de använder 
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sig av undersökande arbetssätt i undervisningen är just de precis nämnda. Med detta 
som utgångsläge har studier dock visat att eleverna inte alls behöver lära sig hur de gör 
naturvetenskapliga undersökningar bara för att de i undervisningen arbetar med ett 
undersökande arbetssätt (Johansson, 2012). 

Eleverna behöver, tillsammans med läraren, fokusera på och reflektera över de 
naturvetenskapliga undersökningarna för att utveckla förståelse för dem. De behöver 
stöd från läraren för att kunna koppla samman syftet med undersökningarna som ge-
nomförs eftersom eleverna inte per automatik lär sig de naturvetenskapliga begreppen 
endast genom att genomföra undersökningar. Eleverna behöver även ges möjligheten 
att utveckla och använda sitt språk för att utveckla begreppskunskaper (Johansson, 
2012). Johansson (2012) menar dock att lärare i de tidiga skolåren till viss del undviker 
att använda undervisningsformer som gör det möjligt för elevinflytande och diskuss-
ioner. Motsägelsefullt nog är ett undersökande arbetssätt väldigt vanligt inom de lägre 
skolåren men lärarnas utbildning och ämneskunskaper avgör vilket innehåll undervis-
ningen får. Johansson (2012) skriver att just utbildning och ämneskunskaper påverkare 
lärares sätt att besvara och ställa frågor inom ämnet. 

2.5 Elevernas förklaringar till varför vi har årstider 
Det naturvetenskapliga begreppet årstider är ett astronomiskt fenomen som är viktigt 
för elevernas liv. Om eleverna lär sig att förklara årstiderna utökas deras förståelse för 
en rad olika forskningsområden menar Plummer och Maynard (2014). Exempel på ett 
forskningsområde är klimatförändringar, det vill säga att eleverna utvecklar förståelse 
för olika väder och temperaturmönster och hur dessa hör ihop med den solenergi jor-
den tar emot. Elever beskriver mer ofta årstidsväxlingar genom att ha ett rymdperspek-
tiv istället för ett jordperspektiv och förklarar hur jorden rör sig i solsystemet och hur 
avståndet till solen genererar sommar eller vinter. De beskriver även att jorden rör sig 
i en elliptisk bana, att jorden lutar eller vickar mellan årstiderna eller att jorden är riktas 
mer mot solen på sommaren. 

Det kan vara svårt att förstå hur det kommer sig att det finns olika årstider och 
hur dessa bildas. Lika svårt kan det efter en tid vara att komma ihåg detaljer kring hur 
man bäst förklarar årstiderna menar Andersson (2001). Andersson (2001) lyfter även att 
det eventuellt kan vara svårt för elever att förklara detta fenomen när det gått ett tag 
sen undervisning inom området. Det finns få studier som gjorts på hur elever förklarar 
varför det finns årstider men resultaten i de studier som genomförts visar att elever i 
åldrarna 9–16 år, precis som Plummer och Maynard (2014) också lyfter, fokuserar på 
avståndsvariation, det vill säga jordens avstånd till solen och i vissa fall även att av-
ståndvariationen beror på jordaxelns lutning eller den vanligaste förklaringen som är 
”att jordens bana är elliptisk med solen i ellipsens mittpunkt” (Andersson, 2001, s. 28). 

Förståelsen för fenomenet ställer en hel del krav på elevernas kunskaper för jor-
dens cirkulärlika bana runt solen, jordaxelns lutning samt att lutningen förblir den-
samma. Förståelsen för varför det blir årstider kräver även en viss uppfattning om av-
stånd i vårt planetsystem, det vill säga att ha kunskap om att det avstånd som finns 
mellan solen och jorden gör att de strålar som träffar vår jord i princip är parallella. 
Denna insikt gör att det blir lättare att förstå relationen mellan energin som mottas av 
en bestämd yta och den vinkel där strålningen faller på (Andersson, 2001).  
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Varför är presenterad tidigare forskning intressant för denna studie? Som tidi-
gare nämnts är lärares uppdrag att ta hänsyn till varje elevs tänkande, erfarenheter, 
förutsättningar samt behov och utifrån dessa planera och genomföra undervisningen 
för att främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande. Inom biologiämnet 
ska eleverna utveckla intresse för att ta reda på mer om naturen och sig själva samt 
utveckla kunskap om olika biologiska sammanhang (Skolverket, 2018). Denna kvalita-
tiva fallstudie fokuserar därför på elevernas föreställningar om det naturvetenskapliga 
fenomenet årstider och årstidsväxlingar i naturen. Det är intressant då lärare med insikt 
i elevernas förkunskaper, kan skapa en god miljö för utveckling och lärande. Genom att 
jag som blivande lärare, eller för redan verksamma lärare, får möjlighet att ta del av 
elevers erfarenheter och föreställningar kan studien visa på fördelar med att ta elever-
nas erfarenheter i beaktan beträffande planering, genomförande och utvärdering av 
undervisning. Det är även intressant utifrån den måluppfyllelse som förväntas att ele-
verna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3. För att eleverna ska uppnå målen kan det 
vara fördelaktigt att läraren har insikt i vad de kan för att kunna planera en anpassad 
undervisning. Studien kan därför ge förståelse för hur elevers förkunskaper ser ut inför 
den undervisning lärare sen ska bedriva. Insikt i elevernas erfarenheter, föreställningar 
och förkunskaper ger läraren redskap för att planera en undervisning som är menings-
full för eleverna. 

2.6 Begrepp 
I denna studie används begreppen elevers föreställningar och erfarenheter i sammanhang 
som handlar om vad eleverna besitter för kunskaper inom ämnet inför olika arbetsmo-
ment. Dessa kan vara lärdomar som befästs innan grundskolans start, tillsammans med 
elevens omgivning, eller lärdomar som eleven har med sig från sin skolgång fram till 
idag. 

Årstider och årstidsväxlingar är även begrepp som förekommer i denna studie och 
som även kräver en vetenskaplig förklaring. Jorden rör sig hela tiden i en bana runt 
solen och det tar jorden ett år att röra sig ett varv runt solen. Jordens bana är inte riktigt 
cirkulär utan något elliptisk, det vill säga ovalformad. En årstid är ungefär en fjärdedel 
av ett helt år, vinter, vår, sommar och höst. Dessa årstider förekommer på grund av att 
jordaxeln har en lutning på 23, 4° i sin bana runt solen. Detta gör att jordens södra och 
norra halvklot växlar mellan att vara riktade mot solen under de årslånga varvet. När 
jordklotets norra del riktas mot solen har dessa platser fler soltimmar per dygn vilket 
resulterar i att solens energi värmer upp luften och vår jord och vi upplever årstiden 
sommar eller vår. När jorden sen fortsatt röra sig i sin bana runt solen och cirka sex 
månader har passerat kommer den södra delen av jordklotet vara riktad mot solen vil-
ket ger norra halvklotet mer skugga och vi upplever årstiderna höst eller vinter.  

Vid en kalendarisk årstidsindelning är årstiderna indelade efter månader. Årsti-
derna ser inte likdana ut på hela jorden. I områden med tropiskt klimat delas årstiderna 
in i torrtider och regntider medan de i sydöstra och södra Asien har årstiderna sommar- 
och vintermonsun (Nationalencyklopedin, u å). Årstidsväxlingar innebär i denna studie 
det som sker/förändras i övergången mellan vinter–vår, vår–sommar, sommar–höst, 
höst–vinter. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Denna studie grundar sig i Jerome Bruners (2010) teori om att människans kunskap är 
formad av omgivningen, det sociala, och att människans intellekt är i behov av stimu-
lans utifrån för att kunna utvecklas. I kulturer där människorna inte deltar i ett formellt 
lärande, det vill säga där skoltraditionen inte finns, imiterar barn och unga de vuxna i 
sin omgivning. Undersökningar i dessa kulturer har visat att människornas abstrakta 
tänkande inte utvecklas medan människor i kulturer som präglas av formella skoltrad-
itioner däremot utvecklat det abstrakta tänkandet. Det finns dock nackdelar med denna 
skoltradition då det har visat att barn inom det formella skolsystemet inte alltid förstår 
varför de ska lära sig innehållet i undervisningen. En anledning kan vara att innehållet 
inte är kopplat till ett sammanhang utan bara ses som skolkunskap. En annan anledning 
kan vara att det är lärarens syn på vad som är viktigt att lära ut som eleverna får under-
visning i. Det är viktigt att den undervisning eleverna får ta del av genererar kunskap 
som vidare resulterar i kompetenta individer kunskapsmässigt och socialt. 
 Bruner (1970) såg barnen som aktiva i sitt eget lärande och tog fram fyra viktiga 
faktorer för elevens lärande i undervisningsprocessen. Dessa handlade om vikten av 
struktur i undervisningen, elevernas mognad för lärande, intuition för analys samt mo-
tiv för lärande. Med dessa menade han att undervisningen måste skapa mening för ele-
verna och att som lärare alltid sikta på att väcka deras intresse. Eleverna måste tydligt 
se en röd tråd mellan deras tidigare kunnande och kommande kunskap. Han menar att 
elever med egen intuition tänker effektivt och att barn, oavsett ålder, kan lära sig även 
komplicerad kunskap om undervisningen anpassas för mottagaren. Läroplanen bör 
därför, enligt Bruner (1970), hela tiden återkomma till grundläggande begrepp eftersom 
att repetition binder samman gammal och ny kunskap. Genom att använda Bruners 
(1970; 2010) teori som grund i denna studie undersöks elevernas progression från det 
sociala lärandet, innan skolstart, till skoltraditionens abstrakta tänkande samt vad som 
sker med elevernas begreppsanvändning och föreställningar om valt naturvetenskap-
ligt fenomen, arbetssätt samt ämnesinnehåll. Det teoretiska ramverket ligger till grund 
för val av informantgrupper, formulering av intervjufrågor, analys av resultatet och 
som en del av resultatdiskussionen.  
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4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att utifrån läroplanen och det centrala innehållet för 
årskurs 1–3 ta del av elevers föreställningar om årstidsväxlingar samt hur de känner 
igen de olika årstiderna. Undersökningen ska ge en uppfattning om hur elever i olika 
årskurser resonerar kring årstider och årstidsväxlingar, det naturvetenskapliga ämne-
sinnehållet och de arbetssätt som används i undervisningen samt om och i så fall hur 
progressionen ser ut från förskoleklass till årskurs 2.  

 
1. Hur beskriver eleverna naturvetenskapens ämnesinnehåll och skolans naturve-

tenskapliga arbetssätt? 
2. Vilka föreställningar har elever om årstiderna och årstidsväxlingar? 
3. Vilka begrepp använder eleverna för att förklara årstider och årstidsväxlingar? 
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5 Metod och material 
I kapitel 5 presenteras inledningsvis metodval och val av intervjumetod.  
Därefter förklaras det urval som ligger till grund för studien, forskningsetiska övervä-
ganden, genomförande samt presentation av analysmetod. Kapitlet avslutas med att en 
metoddiskussion förs samt att studiens tillförlitlighet beskrivs. 

5.1 Metodval 
Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod där fokus riktas mot en specifik skola 
och genomförs därför som en fallstudie. En kvalitativ metod innebär enligt Ahrne och 
Svensson (2015) att den kvalitativa data som samlas in kan handla om yttranden, bilder, 
händelser eller beröring. Den här typen av data kan man som forskare välja att studera 
alternativt använda som underlag för att undersöka andra fenomen som kan vara 
aningen diffusa. Det kan vara fenomen som exempelvis upplevelser, känslor eller 
kanske intentioner. Kvalitativa studier är inte mätbara utan snarare ett konstaterande 
av att det existerar, hur någonting fungerar och när händelserna äger rum. 

Det är vanligt att kvalitativa undersökningar baseras på intervjuer vilket även är 
fallet i denna studie. Studien är jämförande med fokus på semistrukturerade intervjuer 
av elever från förskoleklassen och grundskolans årskurs 2. Punch (2009) skriver att se-
mistrukturerade intervjuer baseras på både planerade frågor och spontana följdfrågor 
som anpassas efter de svar informanterna ger. Intervjuer kan enligt Punch (2009) doku-
menteras på olika som genom skriftliga anteckningar eller via inspelningar av ljud eller 
video. Elevintervjuerna i studien kommer att dokumenteras via mobiltelefonens ljud-
inspelningsfunktion i kombination med skriftliga anteckningar vid behov. 

Den bakgrund som ligger till grund för denna undersökning är skolans styrdo-
kument i form av läroplan och kommentarmaterial, valt teoretiskt ramverk, tidigare 
forskning samt annan litteratur som behandlar det berörda området.  

5.2 Elevintervjuer 
När det handlar om att genomföra strukturerade samtal med barn, eller intervjuer som 
i det här fallet, menar Doverborg och Pramling (2012) att det finns vissa yttre faktorer 
som är viktiga att den som leder samtalet/intervjuar funderar kring. För att barnen ska 
våga och vilja samarbeta krävs ett samspel mellan de olika parterna. Något som kan 
vara av vikt inför samtalen är att samtalet sker på en lugn plats där det går att koncen-
trera sig, att den teknik eller material som ska användas är framtagen och klar att an-
vända och att den som leder samtalet sitter framför barnet. Även tidpunkten på dygnet 
och längden på samtalet kan spela stor roll. Barnen ska inte vara trötta och ska inte 
heller hinna tröttna under samtalets gång (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

Intervjuerna genomförs med detta som grund i en miljö som eleverna är vana 
vid, det vill säga i ett grupprum i nära anslutning till deras hemklassrum. Intervjuerna 
sker i par, alltså två barn per intervju, där alla känner varandra sedan tidigare. Eleverna 
informeras om studien och dess innehåll vid det tillfälle missivbrevet skickas hem. Ele-
vernas klasslärare ska dagen innan intervjuerna återigen ta upp varför, hur och vad 
som kommer att hända. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att det kan 
vara svårt att genomföra strukturerade barnsamtal och att det kan ta tid att utveckla 
god samtalskompetens. Det är lätt att i efterhand komma på vilka frågor som borde 
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ställts till barnen. Det kan också vara svårt för eleverna att förstå frågorna och kanske 
skulle det ställts i en annan ordning. Av dessa anledningar menar författarna att det 
kan vara bra att pröva sina frågor på en eller flera elever för att eventuellt behöva om-
formulera frågorna innan samtalen kan fortsätta. Med hänsyn till detta genomförs en 
pilotintervju med två elever. Om intervjufrågorna fungerar väl, det vill säga att frå-
gorna ger relevanta svar för studien, används pilotintervjun som underlag för resulta-
tet. Skulle det visa sig att intervjufrågorna behöver förändras används inte de svar som 
pilotintervjuns informanter uppgett som underlag för studien.  

Under intervjuerna får eleverna vid ett tillfälle ta del av bilder som visar de olika 
årstiderna. Bilderna ska bidra till att väcka elevernas föreställningar och tankar kring 
området som intervjun berör och kring de intervjufrågor som de fått besvara utan bild-
stöd, hur skulle ni beskriva de olika årstiderna? Finns det några speciella kännetecken?. Dover-
borg och Pramling (2012) menar att när vi vuxna vill veta hur eleverna tänker måste vi 
låta dem tänka. Eftersom eleverna behöver få tid för till att formulera och uttrycka sina 
föreställningar och tankar kan bilderna stötta eleverna i att utveckla deras tankar om 
det vetenskapliga fenomenet. Bilderna kan även ses som ett stöd till frågeställningen 
som hjälper barnet att uttrycka sig. Bildstödet som används är lånat material och före-
ställer fotografier över landskap tagna under vinter, vår, sommar och höst. 

5.3 Urval 
Denna undersökning baseras på intervjuer av åtta elever i grundskolans förskoleklass 
och årskurs 2. Fyra elever från respektive årskurs intervjuas två och två i par. Den för 
studien valda skolan, där samtliga elever går, ligger i en större stad och ger en intressant 
infallsvinkel. Detta eftersom skolans elever kommer från familjer som bedöms ha olika 
socioekonomisk bakgrund, varierade familjekonstellationer och ursprung. När Statisk-
myndigheten SCB (u å) beskriver socioekonomisk bakgrund tar de hänsyn till omstän-
digheter som invånarnas utbildning, yrken och inkomst. Anledningen till att valet av 
skola ger en intressant infallsvinkel är att eleverna, med olika bakgrund, möjligen kan 
besitta olika föreställningar om de naturvetenskapliga fenomen som studien berör. Sko-
lan är vald på grund av att området inte är homogent samt på grund av tillgänglighet 
för egen del, både geografiskt och via tidigare kontakter.  

Lärarna till de elever som deltar i studien har kontaktats personligen under den 
tid jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning som blivande lärare i försko-
leklass och årskurs 1–3. Lärarna har i sin tur förmedlat de missiv- och samtyckesbrev 
(se bilaga 1) som samtliga vårdnadshavare har tagit del av och godkänt. Eleverna, vars 
vårdnadshavare godkänt sitt barns deltagande i studien, har sedan själva fått avgöra 
om de velat bli intervjuade eller ej. För att få fram den grupp om fyra elever per årskurs 
har lottning skett. Elevernas samtyckesblankett har utan vetskap om vilken som tillhör 
vilken elev dragits fram parvis. Nedan presenteras de fyra intervjupar som studien ba-
seras på. Namnen är fiktiva.  

Förskoleklass Förskoleklass Årskurs 2 Årskurs 2 
Intervjupar1 fsk 
• Gabriella  
• Joline  

 

Intervjupar 2 fsk 
• Samuel  
• Thor  

 

Intervjupar 1 åk2 
• Bianca  
• Elias  

 

Intervjupar 2 åk2 
• John  
• Lova  
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5.4 Forskningsetiska överväganden 
De elever som medverkar i denna studie deltar med hänsyn till forskningsetiska prin-
ciper. En kvalitativ undersökning innehåller information som är både personlig och in-
dividuell eftersom informanterna delar med sig av sina egna erfarenheter. Det är därför 
viktigt att informanterna som deltar i studien inte går att identifiera. Till grund för dessa 
forskningsetiska principer ligger Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att ele-
verna, och dess vårdnadshavare, har fått information om studien samt vad den inform-
ation de delar med sig av kommer att användas i för syfte, att deltagandet är frivilligt, 
att elevernas namn ersätts med fiktiva namn i syfte att bevara anonymitet och integritet 
samt att den information som lämnas av eleverna endast kommer att användas i forsk-
ningsändamål. De informanter som deltar i denna studie är unga, 6–9 år gamla. Enligt 
Källström Cater (2015) ska vårdnadshavare till minderåriga godkänna barnets medver-
kan i studier. Samtliga deltagares vårdnadshavare har därför lämnat samtycke till att 
deras barn deltar i studien. 

5.5 Genomförande 
Eleverna fick vid intervjutillfället ta del av de forskningsetiska överväganden som berör 
dem som informanter i studien. De har fått information om att deras vårdnadshavare 
har godkänt deras deltagande men att de själva får välja om de vill delta eller inte. Samt-
liga som blivit framlottade har velat delta. De har även informerats om att studien berör 
det naturvetenskapliga fenomenet årstider och årstidsväxlingar samt hur de arbetar 
med ämnet naturvetenskap i skolan. Varje intervju har genomförts i par, varav den 
första intervjun genomfördes som pilotintervju. Intervjufrågorna fungerade under pi-
lotintervjun väl och justerades därför inte. De svar som lämnades under pilotintervjun 
kunde därför användas som underlag för studiens resultat. Intervjufrågorna fick dock 
följa elevernas samtal. Efter att eleverna informerats om studien har ljudinspelningen 
via mobiltelefon startat och de förbestämda intervjufrågorna samt följdfrågor har 
ställts. Enkla stödanteckningar har tagits och intervjufrågorna har inte alltid ställts i den 
ordning som de presenteras i denna studie (se bilaga 2) eftersom att elevintervjuerna 
ibland tagit olika riktning. Varje parintervju varade i cirka 15–20 minuter vardera. 

5.6 Analysmetod 
För att förstå elevernas föreställningar och det som eleverna uttrycker under parinter-
vjuerna behöver insamlad data transkriberas, kategoriseras, analyseras samt tolkas. 
Medan intervjuerna finns kvar i minnet bör transkribering ske vilket är starten för det 
analysarbete som ska genomföras (Kvale & Brinkmann, 2014). Både Kvale och Brink-
mann (2014) samt Doverborg och Pramling (2012) beskriver kategorisering som en an-
vändbar analysmetod. I denna studie används kategorisering av den information som 
eleverna uppgett där kategorierna utgår från studiens forskningsfrågor. De kategorier 
och analysverktyg som använts finns i Bilaga. 3. 

Som utgångspunkt för analys och tolkning av insamlad data används det teore-
tiska ramverket format av Jerome Bruner (1970; 2010) (se kapitel 3. Teoretiskt ramverk) 
som studien grundar sig i. Genom att ha förståelse för att elevernas föreställningar och 
erfarenheter formats av deras omgivning i kombination med det formella lärandet i 
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skolan analyseras intervjuerna med stöd av styrdokumenten och vad eleverna förvän-
tas utveckla och lära under grundskolans tidigare år. Genom att jämföra den insamlade 
data, det vill säga elevernas svar utifrån respektive årskurs, med varandra kan en för-
ståelse för elevernas eventuella progression mellan förskoleklass och årskurs 2 skapas.  

5.7 Metoddiskussion 
Den genomförda studien tydliggör områden som förblir svåra att få en klar uppfattning 
om. En orsak är att studien enbart belyser elevers föreställningar, begreppsanvändning, 
uppfattning om ämnesinnehåll och arbetssätt i en förskoleklass och en årskurs 2. En an-
nan anledning är att det dessutom endast är ett urval av elever  från dessa klasser som 
deltar i studien.  Det finns både för- och nackdelar med att använda en kvalitativ metod 
i denna studie. Fördelarna handlar om att denna metod ger mig som forskare möjlig-
heten att ta reda på elevernas föreställningar, det som Ahrne och Svensson (2015) menar 
kan vara diffusa fenomen. En kvalitativ metod är dessutom ett måste för att kunna ge-
nomföra elevintervjuer enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) riktlinjer. 
Ahrne och Svensson (2015) menar även att kvalitativa studier inte är mätbara vilket 
styrker den nackdel som finns med metodvalet i denna studie. Elevernas föreställningar 
om det naturvetenskapliga fenomenet, arbetssätt och arbetsinnehåll blir mer ett konsta-
terande än mätbar data vilket hade kunnat blivit aktuellt vid användning av en kvanti-
tativ metod.  

Eleverna har innan skolstart, som numera sker i förskoleklass, med sig både tidi-
gare erfarenheter och föreställningar. För att få en tydlig bild över vilka erfarenheter och 
föreställningar de faktiskt besitter vid tiden för förskoleklassens start och hur progress-
ionen ser ut genom grundskolans tidigare årskurser hade en longitudinell studie varit 
att föredra. Genom att följa samma elever, kanske från olika skolor i landet, över tid 
hade studiens frågeställningar som berör elevernas föreställningar, begreppsanvänd-
ning samt skillnader/likheter mellan dessa gett ett mer tydligt och generaliserbart re-
sultat.  

För att i denna kvalitativa fallstudie få en djupare insikt och förståelse för det 
resultat som presenteras hade intervjuer med läraren i dessa klasser varit ett intressant 
komplement. Lärarna kunde därmed förklara när och hur de berört arbetsområdet för 
att sedan kunna jämföra deras svar med elevernas. Det hade även varit intressant att, 
beträffande progression, få insikt i hur kontinuiteten sett ut gällande elevernas under-
visande lärare i ämnet biologi samt eventuella lärarbyten under elevernas skolgång. 

5.8 Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) används reliabilitet samt validitet för att bedöma in-
nehållet i en studie. Med reliabilitet menas att den kvalitativa undersökningen och dess 
presenterade resultat är tillförlitligt, att samma typ av studie kan genomföras av andra 
forskare. Inom kvalitativa och kvantitativa forskningsområden syftar validitet till om 
den genomförda studien verkligen undersöker det som är tänkt att undersöka. I ge-
nomförda kvalitativa studier presenteras sällan det material som är ligger till grund för 
både resultat och analys. Med anledning av detta måste presentationen av genomförd 
studie vara tillförlitlig så att tänkta mottagare kan lita på det innehåll som presenteras 
i studien. I denna studie presenteras därför vissa delar av resultatet med stöd av tabeller 
för att tydliggöra för elevernas svar i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
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Något som även är av stor vikt för reliabiliteten är de svar som informanterna 
gett menar Kvale och Brinkmann (2014). I denna studie har informanterna fått ta del av 
de frågor som ska ställas först under intervjutillfället vilket enligt författarna stärker 
reliabiliteten. Informanternas svar kontrollerades även genom vidare följdfrågor för att 
säkerställa tillförlitligheten i den lämnade informationen, det vill säga att de svar ele-
verna lämnat inte motsäger varandra. För att stärka reliabiliteten ytterligare hade andra 
följdfrågor kunnat ställas i syfte att få mer djupgående svar. Följdfrågorna hade säker-
ligen kunnat blivit bättre om den som intervjuade hade tidigare erfarenhet av elevin-
tervjuer alternativt erfarenhet i att genomföra intervjuer överlag.  

Genom att redogöra för forskningsprocessen samt att studiens innehåll är rele-
vant för det som studien är ämnad att undersöka stärks validiteten. Eliasson (2018) me-
nar även att en pilotstudie, likt den som genomfördes vid den första parintervjun med 
eleverna, kan ge studien en ökad validitet eftersom att den information som informan-
terna lämnar säkerställer att de planerade intervjufrågorna går att använda för att be-
svara studiens forskningsfrågor. 
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6 Resultat 
I kapitel 6 presenteras det resultat som framkommit efter insamling av data i form av 
fyra elevintervjuer med åtta elever. Den intervjudata som presenteras i resultatet är 
direkt kopplad till de forskningsfrågor som denna studien utgår från. Presentation av 
studiens informanter finns under 5.3 Urval. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av studiens resultat. 

6.1 Eleverna om naturvetenskapens ämnesinnehåll och arbetssätt 
Skolans ämne naturvetenskap var ett begrepp som uppfattades av eleverna som svårt att 
beskriva. Under intervjuerna visade det sig att vissa av eleverna i större utsträckning 
hört NO som begrepp för ämnet. Det blir även tydligt att det ämnesinnehåll som ele-
verna kopplar samman med ämnet är vad det just nu arbetar med i naturvetenskapen. 
Elevernas fokus när de beskriver ämnets innehåll riktas mot naturen dock med olika 
inriktning. Intervjupar1 fsk menar att ämnets innehåll handlar om hur man är vänlig 
mot naturen, det vill säga hållbar utveckling. Joline säger; 
 

”Jag tror det handlar om naturen och att ehm man inte ska kasta skräp eller nåt i 
naturen eller så. Om man kan vara vänlig mot naturen och ha allt som det ska 
vara så man ha det rent i naturen så slipper man ha städdag på gårdar och så”. 
(Joline) 

 
Samma par lyfter ett experiment som de just nu arbetar med som handlar om förmult-
ning där de undersöker föremål som människan kan ha slängt i naturen och dess för-
multningstid. Intervjupar2 fsk menar att ämnet handlar om växter medan intervjupar1 
åk2 menar att ämnesinnehållet bland annat handlar om träd och djur. De äldre eleverna 
arbetar under tiden för studien med ett temaarbete i kropp och hälsa vilket gör att båda 
intervjuparen lyfter det som exempel på ämnesinnehåll. Bianca i intervjupar1 åk2 och 
Lova i intervjupar 2 åk2 menar att ämnet även handlar om att ställa olika hypoteser. 
Lova säger ”Jag skulle säga att det är väldigt mycket experiment att man skriver först 
vad man tror och sen så får man säga vad man vet och undersöker för att få ett resultat”. 

Eleverna berättar om en rad olika arbetssätt som används inom ämnet. Samtliga 
elever lyfter samtal, experiment, undersökningar och observationer som arbetssätt de 
minns från undervisningen. När det kommer till de hypoteser som eleverna i årskurs 2 
menar att de arbetar med i naturvetenskapen beskriver eleverna det som att de inled-
ningsvis får berätta eller skriva vad de vet om det experiment som ska genomföras, för 
att sedan berätta eller skriva vad de tror ska hända. Därefter genomförs experimentet 
och resultatet dokumenteras. Något som förskoleklassens elever nämner som arbetssätt 
i deras undervisning är samlingar, utomhusaktiviteter och skapande. Ingen av dessa 
arbetssätt beskrivs av eleverna i årskurs 2. 
  



 

18 
 

 
 
Tabell 1. Nedan presenteras de olika arbetssätt som eleverna belyser under intervjuerna. Be-
nämningarna är inte elevernas. De fetmarkerade förtydligar de arbetssätt som är specifika 
för respektive årskurs. 

Arbetssätt i  förskoleklass Arbetssätt i årskurs 2 
Experiment 
Undersökningar 
Observationer 
Samtal  
Arbetsböcker 
Samlingar  
Utomhusaktiviteter 
Skapande 
 

Experiment 
Undersökningar 
Observationer 
Samtal 
Arbetsböcker/stenciler 
Ställa hypoteser 
Film 
Dokumentation 
Fältstudier 

 

6.2 Elevernas föreställningar om årstiderna och årstidsväxlingar 
Intervjuerna av de fyra eleverna i förskoleklass och de fyra eleverna i årskurs 2 visar 
flera likheter men även en del olikheter vad gäller deras föreställningar om årstiderna, 
det vill säga hur de beskriver årstiderna utifrån egna erfarenheter och föreställningar 
men även beträffande årstidsväxlingar och vad som sker i samband med dessa. Samt-
liga elever som deltagit i studien är införstådda i att vi i Sverige har fyra årstider, vinter, 
vår, sommar samt höst. Alla utom en elev  har befäst årets månader. När de olika inter-
vjuparen beskriver årstiderna utifrån sina egna föreställningar väljer samtliga att beröra 
väder- och temperaturförhållanden som de anser är förknippade med respektive årstid. 

En tydlig skillnad mellan årskurserna är elevernas föreställningar om hur det ser 
ut i andra länder beträffande variation av årstider samt hur det kommer sig att vi har 
olika årstider under året. Intervjupar1 fsk menar att det kanske ser annorlunda ut med 
årstiderna i andra länder men att de inte vet säkert. De berättar att det vet att det exem-
pelvis alltid är varmt i Afrika vilket gör att det blir torrt. De menar att vattnet i Sverige 
bevaras på grund av att det fryser till is under vintern. Detta gör att människor som har 
ont om vatten kan komma till vårt land för att få tillgång till vatten. När de får frågan 
om hur det kommer sig att vi i Sverige har fyra årstider svarar de att anledningen är att 
vi ska slippa frysa och ha vinter hela tiden. Även intervjupar2 fsk menar att det är fyra 
årstider överallt men hejdar sig när de resonerar kring att det faktiskt inte stämmer för 
ökenområden. De är dock, till skillnad mot intervjupar 1 fsk, inne på att solen är orsaken 
till att vi har olika årstider. Samuel säger ”För att solen syns till” och Thor fyller i och 
säger ”Solen är i rymden och om den skulle gå sönder skulle vi kanske inte klara oss”. 

Eleverna i årskurs 2 har andra föreställningar vad gäller förekomsten av årstider 
runt om i världen samt orsaken till de olika årstiderna. Båda intervjuparen i årskurs 2 
menar att årstiderna inte ser likadana ut runt om i världen. Intervjupar1 åk 2 lyfter 
Thailand som ett exempel likt förskoleklassens resonemang om Afrika och menar att 
det väldigt sällan snöar i Thailand. De menar att de snarare regnar för att de har regn-
perioder och liknar dessa perioder med vår höst. Intervjupar2 åk2 föreställer sig att när 
vi har sommar så finns det länder som har betydligt mycket varmare än vi. De resonerar 
kring att ett land som är placerat på jordklotet på ett sätt som gör att det, under jordens 
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rotation kring solen, hela tiden lutar relativt lika mot solen inte har flera olika årstider. 
Lova säger ”Det brukar vara vinter högst upp på jorden och längst ner för där spelar 
det ingen roll hur jorden snurrar, för dit nåt inte solen lika lätt”.  

Elias menar till en början att det förmodligen funnit årstider sedan lång tid till-
baka och att människan valt att benämna dem som just årstider. Bianca beskriver orsa-
ken till årstidsväxlingarna genom att säga;  
 

”Jorden den snurrar ju, förut hade vi tema rymden, […].Den snurrar runt och solen den 
är stilla och då är det ju ibland sol på ett ställe och den är ju sne också (eleven visar med 
händerna hur jorden lutar). Jordens lutning och hur den visar sig mot solen visar vilken 
årstid vi har på jorden”. (Bianca) 

 
Även eleverna i intervjupar2 åk2 menar att jorden cirkulerar runt solen samt att månen 
cirkulerar runt jorden vilket också gör att månen cirkulerar runt solen. Vidare förklarar 
de att jorden hela tiden lutar, precis som den gör om man tittar på en jordglob, och 
beroende på hur jorden lutar i förhållande till solen skiftar årstiderna på jorden. Avslut-
nings menar eleverna att det som framkommit under intervjun är kunskap de mesta-
dels lärt sig i skolan men att de kanske visste en del av vad som sagts redan innan. 
 
6.2.1 Vinter 
Intervjupar1 fsk, Gabriella och Joline, och intervjupar 2 fsk, Samuel och Thor, menar att 
vintern är kall och att man behöver ha halsduk på sig när man går ut. Under vintern 
kan det finnas snö, massor av is och på träden är det bara grenar, inga löv. När de tittar 
på bildstödet som finns med under intervjun menar Thor att man på grund av att det 
inte är löv på träden under vintern kan se över till den ö som skymtar ute i vattnet. De 
båda anser att vintern är i december, januari och februari. Gabriella kopplar samman 
hennes egen födelsedag med den årstid som hon själv menar är sist av alla och säger 
sen jul vilket hennes intervjukamrat rättar och tillägger att hon menar vintern. Det kom-
mer att visa sig att det under samtliga intervjuer görs en koppling mellan någon elevs 
födelsedag alternativt en högtid under vilken årstid den äger rum. Intervjupar1 fsk har 
svårigheter med att definiera om vi just nu befinner oss i årstiden vinter eller vår på 
grund av att det är så kallt ute. Något som andra intervjupar även lyfter när de samtalar 
men framför allt kopplat till deras föreställningar om årstiden vår. 

Intervjupar 1 och 2 från åk2 menar att vintern är superkall, att det snöar och är 
slaskigt. De menar att vi i Sverige har vinter under samma månader som eleverna från 
förskoleklassen förklarat, det vill säga december- februari, men att våren nästan börjar 
i mitten av februari. Båda intervjuparen lyfter klimatförändringar som ett problem både 
när det berättar om deras föreställningar om sommar och vinter. I samband med deras 
föreställningar om vintern säger Lova; 
  

”En bra sak och en dålig sak med vintern som handlar om nu när klimatet börjar förändras 
är att det blir mycket varmare, att det inte är så mycket snö utan bara blir slask. Snö är ett 
tydligt tecken men här i stan är det inte så mycket snö”. (Lova) 
 

Vidare delger eleverna i årskurs 2 sina föreställningar om årstidernas och årstidsväx-
lingarnas djurliv. Elias lyfter förutom att det snöar på vintern hur vissa djur, men inte 
alla, går i idé. Han menar att det inte är lika många djur som är vakna under vinter som 
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det är på våren och sommaren men att de som fortsätter vara vakna under vintern får 
vinterpäls. Samtalen om årstiden vinter för även de fyra intervjuparen in på aktiviteter 
som de anser är roliga att genomföra under den tid då det är snö utomhus. 
 
6.2.2 Vår 
Intervjupar1 fsk menar att våren har vårtecken, som de själva uttrycker det, som exem-
pelvis blommor och att det luktar rök överallt på grund av att människor eldar på sina 
gårdar. Joline menar också att det börjar bli trevligt utomhus trots att det även kan vara 
kallt väder. Intervjupar2 fsk, berättar att det på våren finns knoppar, pollen, snödrop-
par, blommor och gräs. Samuel säger att ”björnen har vaknat för att det blir varmare 
och fåglarna har börjat kvittra”. Eleverna i årskurs 2 berättar, som tidigare nämnts i 
samband med att förskoleklassens elever ansåg det som svårt att veta vilken årstid vi 
befinner oss i just nu, på grund av kalla temperaturer, att våren hör ihop med svårig-
heten att veta hur kallt eller varmt det är utomhus. Båda intervjuparen lyfter att det ena 
dagen kan vara kallt som en vinterdag medan det några dagar senare är temperaturer 
som mer liknar sommarens. ”Aprilväder” säger Bianca. De berättar att träden börjar få 
blad, att det blir grönare i naturen och likt förskoleklassens elever att träd och buskar 
börjar få knoppar. Lova från intervjupar2 åk2 menar att snödropparna är den första 
blomman som slår ut under våren. 
 
6.2.3 Sommar 
Vilka föreställningar har eleverna vad gäller årstiden sommar och den årstidsväxling 
som sker i anslutning till denna? Samtliga elever menar att sommaren pågår under 
juni—juli. Även maj och augusti kandiderar till sommarmånader men är enligt eleverna 
gränsfall på grund av att maj kan vara både kall och varm samt att sommarlovet slutar 
i augusti. Eleverna i förskoleklass menar att sommaren är varm för att solen tittar fram. 
De berättar att träden har löv, det finns blommor på marken, himlen är mer blå och att 
molnen ser annorlunda ut på sommaren. De lyfter även ljuset, att det är ljusare längre 
på dagarna samt likt förskoleklassens tidigare reflektioner kring klädesplagg, att de un-
der sommaren kan gå barfota. Här skiljer sig förskoleklassens föreställningar mot ele-
verna i årskurs 2. Åtminstone i vad de väljer att berätta om årstiden. Förskoleklassens 
elever nämner ingenting om förra sommarens extremt varma temperaturer med många 
bränder som följd. De lyfter inte heller djurlivet i förhållande till sommaren. 

Eleverna i årskurs 2 redogör för liknande föreställningar som de yngre eleverna. 
De lyfter att träden är gröna, att det blommar väldigt mycket och att himlen är blå. De 
lyfter även att sommaren både kan vara grön och gul beroende på om det är varmt så 
att det blir väldigt torrt i naturen eller om växterna fått tillräckligt med vatten. Lova 
menar att något som hon anser är typiskt för sommaren är att hon ser stenar med mossa 
på. Båda intervjuparen menar att sommaren är väldigt varm och refererar till fjolårets 
bränder runt om i landet. Intervjupar1 åk2 lyfter även att Sveriges grundvatten är på en 
väldigt låg nivå på grund av den höga värmen. Intervjupar2 åk2 menar att förra som-
marens bränder är en negativ följd av att det är varmt på sommaren. John säger ”Det 
som jag inte tycker om med sommaren är två saker….det är getingar, jag hatar dom(!) 
och så är det som Lova sa ”…det kan bli torrt och börja brinna stort”. Intervjupar2 åk2 
resonerar även kring de stora bränderna som härjat i andra länder som det rapporterats 
om i media och berättar då att de ser på SVT Lilla aktuellt. Något som de äldre eleverna 
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kopplar samman med årstiden sommar, tillskillnad från de yngre eleverna, är insekter. 
Båda intervjuparen i årskurs 2 nämner getingar och myggor som något de förknippar 
med sommaren.  
 
6.2.4 Höst 
Löv är ett begrepp som återkommer flitigt när eleverna berättar om sina föreställningar 
beträffande årstiden höst. Som tidigare nämnt anser eleverna att hösten börjar i augusti 
när skolans hösttermin startar. Elevernas föreställningar om årstidsväxlingen från som-
mar till höst och höst till vinter beskrivs sammantaget som att löven ändrar färg, dör 
samt faller till marken och ruttnar. Eleverna i förskoleklassen berättar om utomhusak-
tiviteter där löven har legat på marken som ett stort hav och att de använder löven för 
att pyssla med på sina arbetspass. Ett sätt att ta vara på naturen menar Joline. Intervju-
par2 fsk berättar att det bli kallare under hösten och att det är blött utomhus. De äldre 
eleverna i båda intervjuparen nämner hösten som en mörkare årstid med kyla, regn, 
gegga och tid för inomhusaktiviteter. De menar även att den typiska höstmånaden är 
oktober. 

6.3 Elevernas begreppsanvändning  
Elevernas begreppsanvändning har grundläggande likheter. Som tidigare nämnt an-
vänder de begreppen vinter, vår, sommar och höst när de talar om årstiderna och använ-
der även årets månader med undantag för en elev som inte riktigt befäst dessa. Eleverna 
beskriver årstiderna och årstidsväxlingarna på liknande sätt när de utgår från väder- 
och temperaturförhållanden samt vissa omständigheter orsakat av dessa som varmt, 
kallt, torrt, blött, snö, is, sol och ljus. Regn och slask används endast av intervjuparen i 
årskurs 2. Samtliga elever använder begreppet natur och beskriver naturen med be-
grepp som löv, träd, blommor, snödroppar och knoppar. De använder även olika färger som 
grön, brun, svart, gul och blå i sina beskrivningar av naturen under de olika årstiderna. 
Dock använder inte samtliga par alla färger. Exempel på sammanhang då färgerna 
nämns är när eleverna delger sina föreställningar om att himlen är blå, träden är gröna, 
det är svart på träden för att de är blöta eller att naturen är gul på grund av att det är 
torrt. 

Både förskoleklassens elever och eleverna i årskurs 2 nämner arten snödroppar 
när de berättar om sina föreställningar gällande årstiden vår vilket är den enda växt de 
specifikt uppger. I övrigt används blommor och träd i beskrivningen av växter under 
olika årstider. Ett undantag är dock för intervjupar 2 fsk som även använder begreppet 
växter. Gabriella i förskoleklassen använder begreppet vårtecken när hon delger sina fö-
reställningar om våren. Vidare nämner förskoleklassens elever även grenar, artgruppen 
gräs och pollen, vilket eleverna i årskurs 2 inte berör. De äldre eleverna har till skillnad 
från de yngre eleverna använt begreppen buskar, artgruppen mossa, stenar, skog, gegga 
och blad. När Lova beskriver att det finns olika trädarter använder hon begreppet raser. 
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Tabell 2. Nedan presenteras, i bokstavsordning, de begrepp eleverna använder beträffande 
årstider, årstidsväxlingar och naturen i förhållande till dessa. De fetmarkerade förtydligar de 
begrepp som är specifika för respektive årskurs. 

Begrepp elever i förskoleklass Begrepp elever i årskurs 2 
Bli brunt 
Blommor 
Blå himmel 
Blött 
Fina moln 
Grenar 
Gräs 
Höst 
Is 
Iskallt 
Jättekallt 
Jättevarmt 
Kallt 
Knoppar 
Ljust på himlen 
Löv 
Naturen 
Pollen 
Snö  
Snödroppar 
Sol 
Sommar 
Torrt 
Träd 
Varmare 
Varmt väder 
Vinter 
Vår  
Vårtecken 
Växter 
Årets månader 
Årstider 

Blad 
Blommor 
Blommar/blommorna blommar 
Blått på himlen 
Blött 
Buskar 
Gegga 
Gult och torrt 
Höst 
Is 
Kall 
Kallt 
Klimatet 
Knoppar 
Ljust 
Löv 
Mossa 
Mörker 
Natur 
Raser 
Regn 
Regnar 
Skog 
Skogar 
Slask 
Snö  
Snöar 
Snödroppar 
Sol 
Sommar 
Stenar 
Superkallt 
Svart på träden 
Torrt 
Träd 
Träden är gröna 
Varmare 
Varmt 
Vinter 
Vår  
Vått 
Väldigt varmt 
Årets månader till viss del 
Årstider 
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Inget av intervjuparen fördjupar sig särskilt i djurlivet när de beskriver årstider eller 
årstidsväxlingar. Här nämns dock några fler arter i jämförelse med vad eleverna delade 
med sig av när det gäller växtriket. Eleverna i förskoleklass talar om att björnen vaknar 
och att fåglarna kvittrar medan eleverna i årskurs 2 mer generellt nämner att fler djur 
lägger sig för att sova på vintern eller är vakna på sommaren. Eleverna i årskurs 2 näm-
ner mygg och getingar i sina föreställningar om årstiden sommar och använder även 
begreppet vinterpäls vad gäller föreställningarna om djuren under årstiden vinter.  

Av intervjusvaren att döma berör eleverna från både förskoleklassen och årskurs 
2 hållbar utveckling i någon form även om de utgår från olika perspektiv. Endast de 
äldre eleverna använder begreppet klimatet i sammanhang där de som tidigare nämnt 
beskriver Sveriges temperaturförhållanden under förra sommaren och vintern. Ele-
verna i förskoleklassen har ett annat fokus under samma tema och lyfter vikten av att 
ha rent i vår natur. Samma elever använder även begrepp som ruttna, dör, blir brunt eller 
blir jord när de delger hur olika föremål har förmåga att förmultna. De äldre eleverna 
nämner ingenting om denna process men talar istället om att löven faller från träden när 
det bli höst.  

Användningen av begrepp som är kopplade till den vetenskapliga förklaringen 
till fenomenet årstider och årstidsväxlingar, det vill säga hur det kommer sig att dessa 
existerar och sker, samt de naturvetenskapliga arbetssätten som presenterades inled-
ningsvis i detta kapitel är områden som tydligt visar att årskurserna skiljer sig åt mellan 
årskurserna som deltar i studien. Här synliggörs en stor skillnad i begreppsanvänd-
ningen och föreställningarna beträffande varför årsidsskiften sker i naturen men även 
progressionen mellan årskurserna. När det gäller elevernas föreställningar om orsaken 
till olika årstider och årstidsväxlingar använder Samuel och Thor i intervjupar 2 fsk 
begreppet solen. Eleverna i årskurs 2 använder ord och begrepp som jorden, solen, månen, 
snurrar runt solen, snurrar runt jorden, cirkulerade, jordens lutning, jorden lutar samt jorden 
är sne. När det gäller de ämnesspecifika naturvetenskapliga arbetssätten som eleverna 
menar att de får möta i undervisningen använder intervjuparen i årskurs 2 begrepp som 
hypotes, undersökningar, experiment och resultat medan eleverna i förskoleklassen mer be-
skriver vad det är de får göra under dessa moment.  

6.4 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns både skillnader och likheter 
mellan förskoleklassen och årskurs 2. Detta beträffande begreppsanvändning och de 
föreställningar och erfarenheter eleverna besitter gällande naturvetenskapens ämnes-
innehåll, arbetssätt, årstider och årstidsväxlingar. Samtliga elever beskriver ämnesinne-
håll som de berört i undervisningen inom den närmaste tiden. Det finns dock likheter i 
deras svar vad gäller vad de tror att ämnet naturvetenskap handlar om, nämligen natu-
ren. Eleverna i årskurs 2 beskriver de naturvetenskapliga arbetssätten mer ämnes-
adekvat än vad eleverna ur förskoleklassen gör. Det framgår inte heller om eleverna i 
förskoleklassen arbetar med att ställa exempelvis hypoteser eller om de dokumenterar 
sina undersökningar på något sätt.  

Eleverna beskriver årstider och årstidsväxlingar med grundläggande likartade 
begrepp där de talar om väder- och temperaturförhållanden som hör samman med de 
olika årstiderna och årstidsväxlingarna. Samtliga elever beskriver även dessa med hjälp 
av olika färger. Ytterligare en likhet är att eleverna drar paralleller mellan deras egen 
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födelsedag och den årstid då födelsedagen infaller. Eleverna i förskoleklassen har lät-
tare att para ihop årets månader med årstiderna då en elev från årskurs 2 inte befäst 
månaderna ännu. När det kommer till skillnaden gällande elevernas begreppsanvänd-
ning använder årskurs 2 fler begrepp där arter och artgrupper nämns i större utsträck-
ning, om än inte frekvent. När de beskriver den vetenskapliga förklaringen till varför 
vi har olika årstider tydliggörs en viktigt skillnad då eleverna i förskoleklass endast 
lyfter solen som en bidragande faktor medan eleverna i årskurs 2 utvecklar sina förkla-
ringar. De talar bland annat om jordens lutning som en viktig komponent. 
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7 Diskussion 
I kapitel 7 presenteras inledningsvis en diskussion av studiens frågeställningar base-
rad på studiens syfte, teori, tidigare forskning och resultat. Därefter förs en diskussion 
om förslag till vidare forskning innan kapitlet avslutas med en slutsats. 
 

8 Resultatdiskussion  
När elever börjar skolan har de med sig vardagsföreställningar om naturvetenskapens 
olika fenomen. Dessa föreställningar är som tidigare nämnt annorlunda i jämförelse 
med föreställningar baserade på vetenskap (Andersson 2001). I ämnet biologi tar läro-
planen avstamp i att människan till sin natur är nyfiken. Med individen som utgångs-
punkt syftar ämnet till att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna under deras resa 
mot att ta reda på och lära sig mer om både sig själva och naturen. 

Ett sätt att ta reda på vad eleverna har med sig i sina ryggsäckar, menar Dover-
borg och Pramling (2012), är att lyssna på vad eleverna faktiskt har att berätta. Ett annat 
sätt menar Skolverket (2011) är lärarens planering. Lärare ska nämligen, i sin planering 
av elevernas undervisning, bland annat utgå från elevernas erfarenheter, föreställ-
ningar och intressen. Det låter enkelt när texten formuleras i styrdokumenten och även 
grundläggande för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt inom kunskapsmå-
len men gör lärare detta? Stora klasser, elever med väldigt olika erfarenheter från livet 
med tanke på hur samhället ser ut idag och den tid detta förmodligen tar. Johansson 
(2012) menar att lärare till de yngre eleverna undviker att planera undervisning som 
präglas av elevinflytande och diskussioner, är detta på grund av de faktorer som precis 
beskrevs? Detta är en svår ekvation helt enkelt. Barn är olika och deras erfarenheter 
likaså. Dessa är därför av vikt att ta i beaktande i planeringen av undervisning för ele-
verna då elevernas förståelse för sin omvärld påverkar skolans dagliga verksamhet, vil-
ket en del lärare inte reflekterar över i så stor utsträckning (Doverborg & Pramling, 
2012). Det bör därför, på grund av att elevernas erfarenheter och föreställningar har 
betydelse för hur de uppfattar och förstår, ur ett didaktiskt perspektiv inte gå att ute-
sluta i planering av undervisning om syftet är att eleverna ska uppnå kunskapskraven. 

8.1 Ämnesinnehåll och arbetssätt inom naturvetenskapen 
Förskoleklassen och årskurs 1–3 har styrdokument som till viss del skiljer sig åt då de 
yngre arbetar efter ett generellt syfte och de äldre mer specifika syften beroende på 
ämne. Det är dock tydligt att det i ämnesinnehållet förekommer en progression (Skol-
verket, 2017) och att delar till viss del återkommer genom årskurserna om än i djupare 
form. Inledningsvis behöver benämningen av ämnet naturvetenskap beröras för att vi-
dare kunna diskutera elevernas resonemang beträffande ämnet naturvetenskap, dess 
innehåll och arbetssätt. Enligt styrdokument ska eleverna utveckla förtrogenhet med 
modeller, begrepp och teorier som är relevanta för ämnet (Skolverket, 2018). Flera av 
eleverna i förskoleklass och årskurs 2 visade sig inte vara förtrogna med begreppet na-
turvetenskap utan var mer bekanta med benämningen NO. Om lärare använder sig av 
förkortningen i så stor utsträckning att eleverna inte hör begreppet naturvetenskap i 
undervisningen hur ska de då utveckla denna förtrogenhet för relevanta begrepp som 
Skolverket (2018) syftar till? 
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Vidare menar eleverna att naturen är vad ämnet handlar om och eleverna bekräf-
tar även den teori Andersson (2001) lyfter om att elever, en tid efter undervisning, glöm-
mer bort detaljer, även om författaren nämner detta i ett sammanhang gällande detaljer 
kring hur eleverna bäst kan förklara de olika årstiderna. Eleverna redogör för olika äm-
nesinnehåll men det visar sig att de främst berättar om innehåll de arbetar med vid 
tiden för studien. Dessa redogörelser, för undervisning nära i tid, skiljer inte eleverna i 
förskoleklass eller årskurs 2 åt och samtliga intervjupar lyfter ämnesinnehåll som är 
direkt kopplade till styrdokumenten. Naturen är enligt eleverna vad ämnet handlar om 
med undantag för två elever i årskurs 2 som menar att ämnesinnehållet berör hypoteser, 
att ställa hypoteser. Detta tyder på att den lärare som undervisar dessa elever i årskurs 
2 använder sig av ämnesspecifika begrepp i sin undervisning som eleverna i sin tur 
visar förtrogenhet med. 

Ett undersökande arbetssätt har visat sig vara vanligt att använda i naturveten-
skapsundervisningen för skolans yngre elever (Andrée, 2007) vilket även är en del av 
det centrala innehållet för årskurs 1–3 (Skolverket, 2018). Eleverna i både förskoleklass 
och årskurs 2 menar att de får ta del av denna form av arbetssätt i undervisningen som 
bedrivs. Att ställa hypoteser har redan nämnts men eleverna i årskurs 2 lyfter även 
andra ämnesspecifika arbetssätt som just undersökningar och experiment. Förskole-
klassens eleven beskriver även denna form av arbetssätt utan att använda de rätta be-
greppen. Det för tankarna vidare till att amerikanska skolor i första hand använder det 
undersökande arbetssättet för att uppnå mål som begreppsförståelse och förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen (Johansson, 2012). Kan det vara så att det även är fallet i 
den svenska skolor eftersom dessa elever fokuserar på just undersökningar? Frågan är 
då om undervisningen i svensk skola tagit del av den forskning likt Johansson (2012) 
som visar att elevernas lärande inte är självklart bara för att de genomför undersök-
ningar inom naturvetenskapsundervisningen. Förhoppningsvis är så fallet om man ser 
till vad Johansson (2012) menar är ett måste för att eleverna ska lära nämligen samspel 
mellan lärare och elever, kommunikation samt reflektion kring de naturvetenskapliga 
undersökningarna i förhållande till läroplanen. 

Detta är även av vikt i den teori som denna studie grundar sig i eftersom Bruner 
(2010) utgår från att människans kunskap är konstruerad utifrån omgivningen och är i 
behov av stimulans för att kunna utvecklas. Genom att lärare och elever kommunicerar 
och reflekterar kring de naturvetenskapliga undersökningar som genomförs i under-
visningen skapas ett tydligare sammanhang för eleverna. Om undersökningarna även 
grundar sig i elevernas erfarenheter bör elevernas kunskapsutveckling gynnas ytterli-
gare. Vad gäller elevernas möjlighet till progression inom naturvetenskapen och som 
Skolverket (2017) menar är grundtanken för elevernas lärandeprocess, genom hela 
grundskolan, tyder elevernas berättelser om arbetssätt på att undervisningen går från 
det konkreta och elevnära till att bli mer abstrakt. Förskoleklassens elever berättar ex-
empelvis om lekar och skapande verksamhet med löv medan eleverna i årskurs 2 redo-
gör för fältstudier, hypoteser och dokumentation. Denna progression innebär enligt 
Bruner (2010) att skolan, med elevernas tidigare erfarenheter från det sociala livet, ut-
vecklar det abstrakta tänkandet genom att stimulera och utmana elevernas intellekt i 
undervisningen. 
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8.2 Elevers föreställningar beträffande årstider och årstidsväxlingar 
Vi vet nu att undervisning som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och föreställ-
ningar gynnar elevernas möjligheter till lärande. Gemensamt för eleverna i studien, 
oavsett vilken årskurs de går i, är att de förenar årstider med födelsedagar eller andra 
högtider som förekommer under året. Detta gör att det blir tydligt hur elevernas per-
sonliga erfarenheter och föreställningar från deras sociala liv följer med dem in i skolans 
klassrum och undervisning. Detta leder tankarna till vad Andersson (2001) och Helldén 
(2002) skriver vad gäller de vetenskapliga begrepp som barn lär sig i tidig ålder och hur 
viktiga dessa är för deras kommande begreppsutveckling. Eftersom eleverna så starkt 
visar dessa kopplingar mellan årstid och den egna födelsedagen borde det ur ett didak-
tiskt perspektiv kunna vara ett ypperligt tillfälle för lärare att befästa nya vetenskapliga 
begrepp utifrån just elevernas egna föreställningar. Det går även att med födelsedagar 
som underlag, eller andra elevnära händelser, som Bruner (1970) beskriver väcka ele-
vernas intresse och mening samt tydliggöra sambandet mellan deras tidigare erfaren-
heter och de kommande. Bruner (1970) nämner även ålder och mognad i sin teori vilket 
gör att planeringen av undervisning, med elevernas erfarenheter som grund, underlät-
tar för en anpassad undervisning för eleverna där de befinner sig. 

Tidigare nämndes Hattie (2012) beträffande vikten av att lärare behöver vara 
passionerade för att skapa rätt förutsättningar för elevers lärande. Där nämndes bland 
annat vikten av att kunna anpassa och förstå vilken situation och sammanhang eleven 
befinner sig i samt de erfarenheter de bär med sig och sedan planera och skapa under-
visning därefter. Födelsedagar är något alla har och genom att eleverna förstår sam-
manhanget och bildar mening i undervisningen utvecklas i sin tur förståelse och lä-
rande. Precis som Andersson (2001) menar skulle elevernas lärande kunna utvecklas 
genom att läraren i planeringen utgår från födelsedagar, det vill säga elevernas erfaren-
heter och skapa interaktion med ett vetenskapligt tankesätt. 
 Både förskoleklassens elever och eleverna i årskurs 2 menar att vi i Sverige har 
fyra årstider och samtliga elever har förmågan att beskriva dessa och årstidsväxlingar 
utifrån sina egna föreställningar. De beskriver jordförhållanden som exempelvis blom-
mor och blad på sommaren, snö på vintern, löv på marken under hösten och knoppar 
på våren, när de delger sina föreställningar. Detta innebär att elevernas förklaringar 
skiljer sig mot vad studier visat enligt Plummer och Maynard (2014) då elever mer ofta 
beskriver årstidsväxlingar ur ett rymdperspektiv. Elevernas berättade kan associeras 
med vad Plummer och Maynards (2014) menar kan leda till en ökad förståelse för di-
verse forskningsområden som exempelvis klimatförändringar. Här nämner författaren 
förståelse för väder- och temperaturförhållanden vilket är föreställningar som eleverna 
väljer att förklara på olika sätt i sina beskrivningar av årstider och årstidsväxlingar. Vä-
derförhållandena används av eleverna även när de beskriver årstider i andra delar av 
världen trots att dessa föreställningar, årskurserna emellan, skiljer sig åt. Förskoleklas-
sen är inne på att det möjligtvis ser annorlunda ut beroende på vart i världen man be-
finner sig men konstaterar att Afrika och ökenområden är undantag medan eleverna i 
årskurs 2 verkar säkra på att årstiderna ser olika ut på olika platser i världen. Här gör 
eleverna en liknelse mellan den svenska hösten och regnperioder i Thailand. 
 För att återgå till Plummer och Maynards (2014) koppling mellan elevernas be-
skrivningar av årstider och ökad förståelse för olika forskningsområden inom naturve-
tenskapen är både förskoleklassens elever och eleverna i årskurs 2 inne och nosar på 
just hållbar utveckling och klimatförändringar. Förskoleklassens elever menar att det 
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är viktigt att hålla rent i naturen och berättar om hur de under sina arbetspass arbetar 
med förmultning. De äldre eleverna resonerar kring sina erfarenheter av förra årets vä-
der och temperaturer och berättar om den varma sommaren som gjorde att det brann 
på flera platser i Sverige och i världen. De drar även paralleller mellan klimatföränd-
ringar och vintern och menar att det är på grund av dessa förändringar som det inte 
riktigt blir snö längre, utan snarare slask. När det gäller förskolans resonemang om att 
hålla rent i naturen är det svårt att avgöra om det handlar om erfarenheter de har med 
sig in i undervisningen eller om det är undervisningen som gett eleverna dessa före-
ställningar. Ytterligare ett alternativ kan vara att det är elevernas föreställningar som 
lärarna i förskoleklass utgått från i sin planering av undervisningen. 
 Eleverna beskrev som nämnt årstider och årstidsväxlingar ur ett jordperspektiv 
men fick sedan svara på vad orsaken till att det finns olika årstider är och hur det kom-
mer sig att årstidsväxlingarna sker. Elevernas svar har ett rymdperspektiv, oavsett års-
kurs, men synliggör en förmodad progression i undervisningen då förskoleklassen me-
nar att solen har någonting med saken att göra medan de äldre eleverna i årskurs 2 för-
söker ge en vetenskaplig förklaring. Andersson (2001) menar att det kan vara svårt att 
förstå detta fenomen vilket även blir tydligt i elevernas föreställningar och förklaringar. 
En annan sak att ha i åtanke är det som tidigare nämndes om att just detta kan vara 
svårt att minnas om det gått en tid sedan undervisningen ägde rum. Eleverna i årskurs 
2 beskriver, likt förskoleklassen, solen som en viktig komponent och är sedan inne på 
liknande svar som Andersson (2001) menar att elever i åldrarna 9–16 tenderar att svara. 
De svarar att årstiderna varierar på grund av jordens lutning och hur den riktar sig mot 
solen, att jorden cirkulerar runt solen samt att det beror på hur jorden lutar i förhållande 
till solen. 

8.3 Begreppsanvändning och progression 
Skolans naturvetenskap ska ge eleverna möjlighet att bygga broar mellan elevernas ti-
digare erfarenheter och de begrepp, teorier och modeller som är relevanta inom ämnet 
biologi men även synliggöra att samspelet mellan dessa fyra komponenter och elever-
nas undersökningar om människa och natur utvecklar deras lärande (Skolverket, 2018). 
Med läroplanstexten som utgångspunkt har elevernas begreppsanvändning studerats. 
Elevernas begreppsanvändning har som nämnts i resultatet grundläggande likheter. 
De begrepp som bland annat är gemensamma för samtliga elever, oavsett årskurs, har 
en enklare karaktär och utgår från temperatur- och väderförhållanden samt omständig-
heter till följd av dessa. Den grundläggande begreppsanvändningen skulle kunna lik-
nas med de vardagsföreställningar som Andersson (2001) menar att elever har om olika 
naturvetenskapliga fenomen eller de stereotypa föreställningar om naturvetenskap 
som Jidesjö (2012) lyfter. Ord och begrepp som exempelvis snö, sol, regn, kallt, varmt, 
blommor, bli brunt, gegga, pollen och slask skulle kunna vara begrepp eleverna använt 
innan den skoltradition som Bruner (2010) i sin teori menar behövs för utvecklingen av 
ett abstrakt tänkande. Dessa kan naturligtvis även vara begrepp eleverna lärt sig i na-
turkunskapsundervisningen. Dock är denna typ av begrepp vanligt förekommande i 
våra vardagssamtal. 

Helldéns (2002) studie visade att elevernas begreppsutveckling var avsevärd 
över tid men att eleverna vidgat sin förståelse och inte ersatt deras tidigare kunskaper. 
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I en jämförelse mellan förskoleklassens elever och eleverna i årskurs 2 beträffande be-
greppsanvändning och förståelse finns likheter, skillnader och en eventuell progress-
ion. Likheter bland annat enligt inledningen av detta avsnitt. De skillnader som blir 
tydliga mellan årskurserna landar i att eleverna i årskurs 2 har en begreppsanvändning 
med generellt större variation där begreppen dessutom är mer ämnesspecifika och ab-
strakta. Förskoleklassens elever har en mer vardagsnära, målande och beskrivande be-
greppsanvändning. Exempel på dessa olikheter är när årskurs 2 beskriver att de ställer 
hypoteser och orsaken till årstider och årstidsväxlingar ur ett rymdperspektiv, eller när 
förskoleklassens elever beskriver sommarens fina moln. Förskoleklassen använder även 
de begrepp som kan tolkas som mer ämnesspecifika och abstrakta, exempelvis vår-
tecken, dock inte i samma utsträckning som de äldre eleverna. Detta kan bero på att de 
undervisande lärarna utgår från läroplanen i sin planering. Detta i sin tur bidrar till den 
progression som Skolverket (2017; 2018) redogör för där ämnesinnehållet i grundsko-
lans undervisning successivt ska vidgas och fördjupas. Det kan även bero på att lärarna 
planerat undervisningen utifrån elevernas erfarenheter (Hattie, 2012) eller att eleverna, 
i undervisningen, fått möta relevanta utmaningar vilket enligt Jidesjö (2012) leder till 
ett fortsatt intresse för ämnet, lust att lära och progression. 

Det resultatet visar i förhållande till kunskapsmålen för årskurs 3 inom ämnet 
biologi (Skolverket, 2018) är att eleverna är på god väg vad gäller att uppnå dessa i 
slutet av grundskolans årskurs 3. Ingen av eleverna beskriver dock på något sätt djur 
eller växters livscykler fullständigt utan berör endast delar av dessa, exempelvis hur 
löven ändrar färg och faller till marken som eleverna i årskurs 2 beskriver när de delger 
sina föreställningar om årstidsväxlingar mellan höst och vinter. I övrigt kan samtliga 
elever beskriva enkla samband som sker i naturen med deras egna erfarenheter som 
grund samt berätta om förändringar som sker i naturen när de talar om årstider.  

8.4 Vidare forskning 
Med genomförd studie som grund anser jag att det finns utrymme för vidare forskning 
ur ett elevperspektiv, både inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena men även 
elevperspektiv generellt. Skolans verksamhet är elevernas verksamhet och därav borde 
forskning baserad på vad eleverna har att berätta genomföras istället för forskning om 
eleverna. Det var under studiens bakgrundsarbete som jag först förstod att forskning 
med elever som informatörer är sällsynt. Det är även av vikt att använda elevernas fö-
reställningar i forskningen som berör skolans ämnen då det kan bidra till kunskap för 
verksamma lärare när det av olika anledningar inte finns tid för att ta reda på elevernas 
erfarenheter och föreställningar inför planering av undervisning. Vidare forskning kan 
även ske enligt det som tidigare nämndes i studiens metoddiskussion (se 5.7 Metoddis-
kussion) där en longitudinell studie skulle kunna ge ett mer generaliserbart resultat om 
elevernas föreställningar och progression.  

Eleverna i dagens skola bär som tidigare nämnts med sig en ryggsäck med erfa-
renheter. Ryggsäcken är packad med olika erfarenheter, föreställningar och förkun-
skaper beroende på vad eleverna varit med om i livet. Idag blir de olika ryggsäckarna 
extra viktiga då skolan exempelvis har elever med erfarenheter från miljöer som skiljer 
sig väldigt mycket åt. Det hade därför varit intressant att med elevernas bakgrund som 
grund undersöka de erfarenheter och föreställningar de bär med sig in i skolans verk-
samhet. Detta i syfte att planera en individanpassad undervisning som är meningsfull 
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för eleven oavsett vilken ryggsäck de har med sig. Förståelse för och kunskap om ele-
vernas erfarenheter skulle även kunna användas för att bygga broar och förståelse mel-
lan skolans elever. 

8.5 Slutsats 
Elevers föreställningar och erfarenheter påverkar skolans verksamhet i allra högsta 
grad. Detta borde därför innebära att lärare, och annan personal, som arbetar i skolan 
visar intresse för och tar för vana att lyssna till vad eleverna har att berätta, både inför 
planering av undervisning men även andra områden inom skolans verksamhet samt 
tar del av den begränsade forskning som finns inom området. Elevernas erfarenheter 
och föreställningar kan komma att bekräfta den bild vi har av deras kunskaper men de 
kan även synliggöra funderingar och föreställningar vi aldrig skulle kunna föreställa 
oss att de hade.  

Det är viktigt att avsätta tid för att synliggöra elevernas perspektiv i syfte att skapa 
förståelse för deras erfarenheter och tankar. Elevernas erfarenheter, oavsett om de har 
med sig dem från sitt liv utanför skolan eller i form av skolkunskap, är som en skattkista 
som öppnas när de väl får berätta. Genom att utgå från att eleverna, likt den teori stu-
dien grundar sig i, är aktiva i sitt lärande och har med sig kunskap in i skolans verk-
samhet som är konstruerad utifrån omgivningen (Bruner 1970; 2010) kan vi som lärare 
skapa en givande undervisning för eleverna.  

Eleverna i denna studie utgår till viss del från liknande grunder i sina förklaringar 
av arbetssätt, ämnesinnehåll, begreppsanvändning och deras föreställningar om de na-
turvetenskapliga fenomenen. Detta innebär inte att det som framgått på något sätt är 
självklart eller att eleverna inte lämnar områden för oss som lärare att bygga vidare på. 
Låt oss leka med tanken att de elever som intervjuas från förskoleklass var samma ele-
ver som i studien går i årskurs 2, dock två år senare. Möjligtvis skulle den progression 
som eventuellt skett mellan dessa olika klasser faktiskt kunna vara ett exempel på den 
progression Skolverket faktiskt vill uppnå med styrdokumenten. 
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Bilagor 
I detta kapitel finns bilagor med bifogat missiv- och samtyckesbrev, frågeställningar 
som använts i elevintervjuerna samt valda kategorier för analys och analysverktyg. 

 

Bilaga 1 – Missiv- och samtyckesbrev 
 
Hej alla elever och vårdnadshavare! 
Jag heter Emily Sears Smith och studerar min sista termin på Grundskolelärarprogram-
met med inriktning årskurs F-3 på Mittuniversitet i Sundsvall. Under min sista termin 
skriver jag ett självständigt arbete i naturvetenskap med fokus på elevers föreställ-
ningar om ett naturvetenskapligt fenomen, nämligen årstider och årstidsväxlingar.  
 
Den studie jag valt att genomföra innebär att jag är i behov av att intervjua elever i 
årskurs F-2. Elevintervjuerna kommer att ske klassvis och i par där vi för samtal utifrån 
redan planerade intervjufrågor och bildstöd. Intervjuerna kommer att spelas in på ljud-
filer och inspelningarna raderas efter att all information renskrivits. 
 
Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att delta-
gandet är frivilligt och den som intervjuas kan när helst välja att inte delta. Ert barns 
namn kommer i min studie att ersättas med fiktiva, det vill säga påhittade, namn för att 
bevara anonymitet och integritet. Det framgår inte heller på vilken skola studien är 
gjord och den information som lämnas i intervjuerna används endast i forskningssyfte.  
 
Jag planerar att genomföra intervjuer under veckorna 11-15. Har ni frågor eller funde-
ringar får ni gärna höra av er till mig via mejl.  
Mejladress: emse0900@student.miun.se 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning/ Emily Sears Smith 
 
Vänligen fyll i denna blankett och lämna den till ditt barns klasslärare. 
....................................................................................................................................................... 
Barnets namn och klass:______________________________________________________  
 
Kryssa i ett alternativ 
 
       Mitt barn får delta i studien. 
        
 
Vårdnadshavare 1, underskrift: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2, underskrift: 
 
___________________________________________________________________________ 
  



 

II 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
1. Är det någon som kan förklara för mig vad ämnet naturvetenskap/NO handlar om? 
 
2. Hur arbetar ni med naturvetenskap i skolan? 
 
3. Om jag säger årstider, vad tänker ni på då? 
 
4. Hur många årstider har vi? 
 
5. Hur skulle ni beskriva de olika årstiderna? Finns det några speciella kännetecken? 
 
6. Här ser ni olika bilder på de fyra årstiderna (visa bildstöd). Vilken årstid passar till 
vilken bild? Hur tänker ni? 
 
7. Om vi tänker på årets månader, finns det några månader som ni tycker hör ihop med 
vissa årstider? 
 
8. Hur kommer det sig att vi har fyra årstider? 
 
9. Har hela jorden fyra årstider eller finns det någon plats på jorden där det ser an-
norlunda ut? Berätta! 
 
9. Kan ni berätta om någonting som händer i övergången mellan de olika årstiderna?  
 
10. Hur har ni lärt er allt ni har berättat för mig idag?  

 

Bilaga 3 – Kategorier och analysverktyg 
 

 
Ord och begrepp elever i förskoleklass Ord och begrepp elever i årskurs 2 

fritext fritext 

Föreställningar elever i förskoleklass Föreställningar elever i årskurs 2 

fritext fritext 

Arbetssätt elever i förskoleklass Arbetssätt elever i årskurs 2 

fritext fritext 

Ämnesinnehåll elever i förskoleklass Ämnesinnehåll elever i årskurs 2 

fritext fritext 

 


