
Högskolan i Halmstad 
Lärarutbildningen 
Examensarbete 10p 
HT 2006 
 

Författare:  Handledare:  
Åsa Kulla  Jan-Olof Johansson 
Linda Wiklander  Pernilla Nilsson 
 
Medexaminatorer:  Examinator: 
Anders Nelson   Anders Persson  
Eva Twetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strävansmål och uppnåendemål i NO 
Lärares och skolledares inställningar och elevers kunskapsnivå 



 
 

Sammandrag 
 
I undersökningen vill vi ta reda på mer om lärarnas inställning till kursplanernas strävans- och 
uppnåendemål gällande NO för grundskolans tidigare del. Vi vill också ta reda på om 
eleverna når uppnåendemålen för NO i år 5. På grund av olika omständigheter, kunde inte alla 
mål undersökas.  
 
Skolverket genomförde 2003 ett kunskapsprov med eleverna i år 9 som mätte deras kunskaper 
i NO. I biologi var en fjärdedel godkända och i fysik och kemi var en tredjedel godkända.  
Samma år genomfördes en internationell undersökning, rörande NO kunskaper, där svenska 
elever i år 8 deltog. I jämförelse med de övriga 20 deltagarländerna placerade sig de svenska 
eleverna bättre än genomsnittet. Resultatet var dock sämre än motsvarande undersökning från 
1995.  
 
Vi gjorde tre kvalitativa intervjuer med lärare och två med skolledare. Intervjuerna 
analyserades därefter med hjälp av diskursanalys. Vi delade ut ett kunskapsprov till nio 
klasser i år 6 för att mäta kunskapsnivån. Provet utgick från kursplanernas uppnåendemål i år 
5.  
 
Vi ser ett flertal olika diskursdrag beträffande vad lärarna strukturerar sin planering utifrån, 
vilka olika metoder lärarna anser vara viktiga samt vilken syn de har på kursplanernas 
utformning och hur de används. Resultatet på kunskapsprovet visar att totalt sett har 59 % 
godkänt resultat. I biologi är 66,5 % godkända, i fysik 53 % och i kemi 51 %. 
 
Någon specifik orsak som förklarar resultatet kan inte urskiljas, däremot finns flera möjliga.   
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1. Inledning 
 
I samband med VFU: n (verksamhetsförlagd utbildning) i grundskolans senare del har vi, 
såväl som våra handledare, upplevt att eleverna har dåliga förkunskaper i NO.  Detta 
gjorde oss nyfikna på hur lärarna i grundskolans tidigare del arbetar med NO samt vilka 
förkunskaper eleverna egentligen har och vad vi som framtida lärare kan förvänta oss av 
eleverna. Vi valde därför att skriva om lärares uppfattning om kursplanerna och hur 
uppnåendemålen inom NO-ämnena uppnås i år 5 
 
Om en lärare inte känner sig bekväm med sina kursplaner är det en brist i 
lärarprofessionen. Vi vill inte riskera att hamna i den situationen när vi ska ut i arbetslivet 
som verksamma lärare. En stor utmaning för nyblivna lärare är att veta vilken 
kunskapsnivå eleverna ligger på. Vi har inte fått så stor träning på sådant under 
utbildningen då 15 veckors sammanhängande VFU, samt ett antal enstaka dagar, är för 
lite tid för att hinna blida sig en uppfattning i en så omfattande fråga. 
 
Vi har läst undersökningar från Skolverket samt en internationell studie där elevers 
kunskapsnivå i olika länder undersöktes. Samtliga av de undersökningar vi funnit har 
inriktat sig mot grundskolans senare del. Generellt visar de olika undersökningarna på 
kunskapsbrister inom NO-ämnena hos svenska elever. 

 
Eftersom de studier vi har tagit del av vänder sig mot grundskolans senare del, ser vi ett 
stort behov av att vidare undersöka situationen i grundskolans tidigare del. Innan sådana 
studier gjorts, kan inga konkreta slutsatser dras om vad i den svenska NO-undervisningen 
som inte fungerar. Det är först med en större helhetsbild av NO-undervisningen i ett F–9 
perspektiv som det går att analysera var bristerna ligger och vilka åtgärder som kan sättas 
in för att förbättra situationen. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att belysa några infallsvinklar på arbetet med kursplanernas 
mål i No för grundskolans tidigare del. Vi har utgått från följande frågeställningar: 
 
1. Vilken inställning har lärare gentemot kursplanernas strävans- och uppnåendemål i 

NO för år 5? 
2. Vilken inställning har skolledare gentemot kursplanernas strävans- och uppnåendemål 

i NO för år 5? 
3. Vilka kunskaper har eleverna i förhållande till några av uppnåendemålen i NO för år 

5? 
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2. Litteraturstudier 

2.1 Skolverket med flera om kursplansmålen  

För att uppnå likvärdig undervisning i alla Sveriges skolor finns styrdokument, de består 
av skollagen, läroplanerna och kursplanerna. Skollagen behandlar skolans uppdrag och 
övergripande mål. Läroplanen behandlar värdegrunden och kunskapsuppdraget i skolan. 
Kursplanerna anger vilka mål undervisningen i det enskilda ämnet har. Styrdokumenten 
ger läraren ganska stor frihet gällande exakt innehåll och arbetssätt. Men för att eleven ska 
kunna nå många av kursplanernas mål måste vissa delar av undervisningen vara av 
praktisk natur. Det ger i sin tur positiv inverkan eftersom det erbjuder andra arbetssätt än 
de traditionella (Skolverket, 2003).  

Läraren som börjar med uppnåendemålen, för att sedan i mån av tid gå in på 
strävansmålen, når inte på bästa sätt kursplanernas mål. Ett arbetssätt som utgår från 
uppnåendemålen skulle innebära en omkullkastning av den reform som de ”nya” 
kursplanerna innebar (Skolverket, 2003). Skolverket anser att det måste ske fortlöpande 
diskussioner om hur undervisningen ska bedrivas och organiseras. Det bör även diskuteras 
vilka ämnesområden som anses vara viktiga, så att lärarna har ett gemensamt 
språk/förhållningssätt mellan lärarkollegerna i kommunikationen med elever och 
föräldrar. Genom att försvara sitt arbetssätt inför kolleger, föräldrar eller elever kan 
läraren också få insikt om nya arbetsmetoder och brister i de nuvarande (Skolverket, 
2003). 

Enligt Skolverket (2005b) har de flesta lärare tillgång till kursplanerna och låter dessa 
styra planeringsarbetet i större utsträckning än läromedlen gör. Lärarna anser att 
styrdokumenten är det viktigaste att ta hänsyn till i planeringen (Skolverket, 2005b; 
Skolverket, 2005c). En del av lärarna i grundskolans tidigare år uppfattar kursplanernas 
mål som otydliga. Vidare anser inte de flesta lärare, oavsett undervisningsstadium, att det 
är för många mål eller för svåra begrepp i målen (Skolverket, 2005b). 

År 2003 gjorde Skolverket en utvärdering gällande bland annat kunskapsnivån i NO hos 
elever i år 9. Kunskapsnivån mättes med hjälp av ett prov som utgick från kursplanernas 
uppnåendemål. Skolverket (2005 c) kom fram till att så få som en fjärdedel av eleverna 
klarade uppgifterna i biologi enligt kriterierna för G eller VG, en tredjedel i fysik och en 
tredjedel i kemi. De såg även att skillnaden mellan pojkar och flickors kunskaper var 
marginella med fördel åt pojkarna.  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersökning från 2003 
visar att svenska elever i år 8 är bättre än genomsnittet bland de 20 länder som deltog i 
studien (Skolverket, 2005a). Studien behandlar de ämnen som Sverige kategoriserar som 
NO. Studien tar även upp geovetenskap och miljökunskap. Geovetenskap ligger, i den 
svenska kursplanen, i såväl fysik som geografi. Miljökunskap är insprängd i dels NO-
ämnena och dels SO-ämnena. I biologi och fysik ligger det svenska resultatet mycket nära 
genomsnittet medan resultatet i kemi och geovetenskap ligger över genomsnittet. I 
miljökunskap å andra sidan ligger Sverige under genomsnittet (Skolverket, 2005a). 

TIMSS genomförde en liknande undersökning 1995, då samma poängsättning användes är 
resultaten jämförbara. De svenska resultaten hade försämrats under tidsperioden 1995-
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2003. Resultaten för elever i år 8 2003, låg på samma nivå som resultaten för år 7 gjorde 
1995, då även elever i den åldersgruppen deltog (Skolverket, 2005a). 

I grundskolans tidigare år är det inte vanligt med någon schemalagd naturvetenskaplig 
undervisning (Skolverket, 2005c; Sjøberg, 2000). Lärarna har oftast sin lärarkompetens 
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket gör att kärnämnena 
(matematik, svenska och engelska) oftast prioriteras. Många lärare anser dessutom att 
undervisningen i NO-ämnen kan vänta till år 6 (Skolverket, 2005c). Det går dock att se en 
höjning av kompetensen inom NO-ämnena efter införandet av 1–7 och 4–9 lärare. Även 
fortbildningen för befintliga lärare inom ämnet har ökat (Sjøberg, 2000). 
 

2.2 Inlärningspsykologi      

2.2.1 Konstruktivism 
Konstruktivismen menar att kunskap konstrueras genom en aktiv process. Processen 
utvecklar vetenskapliga begrepp och föreställningar, som kan hjälpa oss människor att 
förklara och hantera vår tillvaro (Sjøberg, 2000). En lärare med ett konstruktivistiskt 
tankesätt måste angripa undervisningen på ett personligt plan och fokusera på att väcka 
intresse för inlärning hos alla elever i klassen (Ramos, 1999). Det anses att kunskap inte är 
något som kan lämnas över från en person till en annan, människan måste skapa den själv. 
Det är först när eleven tvivlar på något som den processen startar (Sjøberg, 2000).  

 
Konstruktivister tror att alla människor skapar sina egna förklaringar till såväl den sociala 
som den fysiska verkligheten, så kallade vardagsföreställningar (Sjøberg, 2000). Det finns 
två olika skolor inom konstruktivismen; Den kognitiva konstruktivismen, där Jean Piaget 
är den mest framstående anhängaren. Piaget menar att det är interaktionen mellan den 
enskilda individen och dess omvärld som skapar möjligheter till kunskap (Imsen, 2000). 
Den kognitiva inriktningen anser också att det inte finns någon objektiv sanning – den 
uppstår i gemenskapen mellan forskare. Den andra inriktningen är den sociala 
konstruktivismen, där en framstående anhängare är Lev Semënovič Vygotskij. Han menar 
att inlärning endast kan ske i sociala sammanhang och då främst med hjälp av språket 
(Imsen, 2000). 

 
I många undervisningssystem har ett konstruktivistiskt tankesätt fått en stark position. 
Trots det finns det flera lärare som anser att de kan lära ut NO genom muntliga övningar. 
Ramos (1999) skriver att lärare bör inse att ett sådant arbetssätt knappast leder till 
förståelse och kunskapsinhämtning hos eleverna. En konstruktivistisk undervisning är till 
stor del individanpassad och ser inte på NO som ett ämne bara för framtida forskare. Detta 
uppmuntrar eleverna till att hålla sig uppdaterade inom vetenskapen och ger dem 
möjligheter att få sina frågeställningar besvarade. Genom denna didaktiska hållning, kan 
det konkretiseras för eleverna hur vetenskap och teknologi är med och formar framtidens 
samhälle (Ramos, 1999). Den kritik som finns mot synsättet är att det blir svårare att 
genomföra med äldre elever då de ofta fastnar i irrelevanta diskussioner och inte följer 
instruktioner i samma utsträckning som yngre elever (Ramos, 1999).  
 
2.2.2 Lev Semënovič Vygotskij 
Vygotskij anser att det viktigaste för människans utveckling är samspelet mellan 
människan och den sociokulturella omgivningen (Maltén, 1995). Den viktigaste delen av 
miljön, menar Vygotskij, är språket (Imsen, 2000). Han hävdar även att utvecklingen 
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måste uppfattas som ett resultat av flera olika utvecklingsprinciper som träder fram under 
olika perioder i livet (Imsen, 2000). Vygotskij anser att läraren ska fungera som en 
inspiratör och dialogpartner till eleverna samt att elevernas utveckling gynnas av mål 
ställda strax ovanför den nivå de befinner sig på för tillfället (Maltén, 1995). 
 
Vygotskij menar att grunden till inlärning ligger i en stimulerande miljö där eleverna 
aktivt får utforska omvärlden (Ramos, 2000; Vygotskij, 1995). Han var först med att 
erkänna den betydelse miljö och kultur runt människan har för inlärningsprocessen. Detta 
innebär att människans levnadsvillkor påverkar vilket tankesätt hon utvecklar (Imsen, 
2000; Vygotskij, 1995).  

 
2.2.3 Jean Piaget 
Piaget försöker förena två kunskapssyner, den positivistiska och den rationalistiska.  Han 
skiljer på processen, vägen till kunskap, och produkten, inhämtad kunskap, i sina teorier 
(Sjøberg, 2000). Han är mest känd för sin stadieteori som beskriver hur barns 
tankemönster utvecklas (Imsen, 2000). Piaget delade in utvecklingen i fyra huvudstadier, 
som leder till sensomotorisk intelligens (Piaget, 1971).  
 

• sensomotoriska stadiet (0-2år),  
• preoperationella eller intuitiva stadiet (2-7 år),  
• konkretoperationella stadiet (7-11 år)  
• formelltoperationella stadiet (från 11-årsåldern)  

    
 

Elever i skolåldern befinner sig normalt i de konkret- och formellt operationella stadierna. 
Oavsett vilket stadium någon befinner sig i tankemässigt, lär han/hon sig genom att 
uppleva (Fluellen, 2003). Vid jämförelser av läroböcker i NO-ämnena, med de 
tankemönster som eleverna kan antas behärska i en viss ålder visar det sig att författarna 
till läroböckerna ofta överskattar elevernas förmåga till abstrakt tänkande (Sjøberg, 2000). 
 
I undervisningssituationen tar Piagets stadieteori bort uppmärksamheten från det 
undervisade ämnet, för att istället rikta den mot undervisningsmetoden. För djupt fokus på 
stadieteorin i undervisningen ger därför resultatet att läraren bortser från att motivera 
eleverna och att se ämnets relevans (Sjøberg, 2000). Kritiker mot teorin säger att eleven 
inte är i ett stadium hela tiden, utan att han/hon växlar mellan de olika beroende på vilket 
sammanhang han/hon befinner sig i. Är eleven i ett sammanhang där denne känner sig 
hemma befinner han/hon sig högre upp i utvecklingstrappan än om han/hon är ovan i 
situationen (Imsen, 2000). Något som också talar emot stadieteorin är att barn (och vuxna) 
förklarar omvärlden med hjälp av hemsnickrade idéer. Trots att de lärt sig den 
vetenskapliga förklaringen använder de sina egna idéer för att förklara hur saker fungerar 
och hänger ihop (Sjøberg, 2000). 

 
I dag tror forskarna inte längre på Piagets stadieteori i sin helhet. Men den är ändå 
relevant eftersom det fortfarande anses att människan måste gå igenom de tankemässiga 
stadierna inom varje ämnesområde (Sjøberg, 2000). För att finna en struktur till kunskap 
måste vi, om utgångspunkten ligger i Piagets teori, själva skapa den. Om teorin i stället 
utgår från Vygotskij ligger fokus på språket som skapare av strukturen för människans 
gemensamma strävan mot kunskap (Imsen, 2000). 
 



 
 

9 

2.2.4 Jerome S. Bruner 
Bruner har fokuserat på att få en sammanhängande struktur av den kunskap läraren 
ålägger eleverna. I hans teori han undervisningen och presentationen av lärostoffet samt 
läroplanen en avgörande roll för att eleven ska få kunskap som är användbar utanför 
skolan (Maltén, 1995). Fram för allt i NO-ämnena och i matematik, där bestämda lagar 
och strukturer är avgörande för förståelsen, har Bruners grundläggande idéer fått fäste. 
Förståelsen för hur en struktur fungerar innebär att eleven ser samverkan mellan olika 
faktorer i strukturen (Imsen, 2000). Idén bygger på ett återkommande koncept av 
arbetsområden, där läraren för varje gång avancerar undervisningen med mer terminologi 
och mer avancerade arbetssätt (Maltén, 1995). 
 
Detta arbetssätt gör att skolan tidigt kan börja med NO-ämnen, redan i förskolan, då 
barnens utvecklingsnivå är utgångspunkten. Under barnets utbildningsperiod återkommer 
områdena och därmed adderas svårare och svårare terminologi till barnens kunskapsbank, 
en spiralprincipsidé som fick stort fäste i skolorna världen om efter Bruners publikation 
1960 (Imsen, 2000).  Fram för allt fick det stort värde för NO-ämnena och matematiken 
under 1960- och 1970-talet (Imsen, 2000).  Spår av Bruners idéer återfinns i läromedlen 
från 1970-talet, speciellt i ämnena kemi och fysik. Detta ledde till teoretisering av ämnena 
och få experiment som definitivt inte baserats på vardagliga företeelser, mer 
förekommande i dag (Imsen, 2000). Problematiken med spiralprincipen kan vara att 
hastigheten är för hög och skiftet mellan kunskapsområden går för fort. Detta kan leda till 
förvirring för eleverna, därmed har grundidén med arbetssättet tappat sin funktion (Imsen, 
2000).  

 
2.2.5 Robert Gagné 
Bruner förespråkade en återkommande struktur för att förstå hur saker och ting hör 
samman. En annan form av inlärnings teori står Gagné för, han bygger sin teori på åtta 
olika inlärningskategorier som är hierarkiska i förhållandet till varandra (Imsen, 2000).  
 
  1. Signalinlärning  
  2. Stimulus–respons–inlärning  
  3. Inlärning av S–R-sekvenser  
  4. Verbala associationer  
  5. Diskriminationsinlärning  
  6. Begreppsinlärning  
  7. Princip- och regelinlärning  
  8. Inlärning av kognitiva strategier  
     (Imsen, 2000, s 210). 
 
Grundstenarna i teorin, stimuli – respons – inlärning, är hämtade från de kognitiva 
nyckelorden, inlärning, minne, tänkande och problemlösning (Imsen, 2000). Gagnés teori 
fokuserar på den nya kunskap som ska läras in, där förhållandet mellan gammal och ny 
kunskap har ett hierarkiskt förhållande (Imsen, 2000). Han menar att vetenskaplig 
kunskap bara kan nås genom vetenskapliga processer, till exempel observation, 
klassificering, att dra slutsatser med mera (Sjøberg, 2000). Inom NO och matematik ger 
en god baskunskap upphov till ett bättre helhetsperspektiv (Imsen, 2000).  

 
Barn lär sig oftast konkreta begrepp tidigt, så som bil, träd och blommor (Imsen, 2000). 
Däremot att dela upp dessa begrepp och se skillnaden inom dem kommer med tiden av 
barnets utveckling och intresse. Begreppsinlärningen är uppdelad i fyra olika delprocesser.   
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1. Abstrahering. Att kunna dra ut de gemensamma egenskaperna från många  
exempel och ignorera olikheterna.  
2. Symbolisering. Att sätt namn på de gemensamma egenskaperna  

 (verbala association). 
3. Diskriminering. Att kunna skilja mellan det som hör till och det som inte hör 
till begreppet.  
4. Generalisering. Att kunna överföra begreppskriterierna (de gemensamma 
egenskaperna) till nya situationer. Att kunna känna igen begreppen  

(Imsen, 2000 s  212-213).  
 

Inom NO förekommer en hel del abstrakta begrepp och principer, som tillhör den sjunde 
byggstenen i Gagnés kunskapsmur. Med hjälp av begreppen som har blivit till 
meningsfulla satser går undervisningen vidare till de lagbundna principerna. Hur eleven 
lär sig principer, i bland annat NO-ämnena, beror på hur god begreppsuppfattning eleven 
har (Imsen, 2000). I NO-undervisningen ska eleverna, enligt Gagné, lära sig att tänka 
logiskt och disciplinerat. Det är inte faktakunskaperna som är målet med undervisningen 
utan förmågan att tänka logiskt (Sjøberg, 2000). En av de kritiserade delarna av Gagnés 
teori är att all kunskap ska bygga på varandra i en strikt hierarkiskt struktur (Imsen, 2000). 

 
2.2.6 John Dewey 
Dewey anser att det kunskapsstoff som lärs ut i skolan måste vara knutet till elevernas 
intresse. Han menar också att utbildningen måste vara nyttoinriktad och svara på 
samhällets behov (Svedberg & Zaar, 1999). Deweys idéer har sin bakgrund i 
progressivismen, som utgick från fyra punkter.  
 

• Skolans innehåll skulle breddas så att eleverna även får kunskap om hälsa, yrke, 
familj och samhällsliv.  

• I sin undervisning skulle läraren tillämpa pedagogiska från vetenskaplig forskning. 
• Skolan skulle individanpassas. 
• Det går inte att demokratisera kulturen.  

 
Progressivister ansåg även att alla kan utveckla det estetiska/konstnärliga på samma sätt 
som det vetenskapliga och samhälleliga (Svedberg & Zaar, 1999). 

 
Dessutom trodde Dewey att utbildningen måste utgå från en nära förtrogen bekantskap 
med verkligt material och att den förförståelse som eleverna har och tillägnar sig måste 
tillämpas i praktiken för att vara relevant (Svedberg & Zaar, 1999). Det var Dewey som 
myntade begreppet learning by doing (Maltén, 1995). Dewey anser att inlärning är ett 
resultat av experiment och att människor bara kan lära sig genom att testa befintlig 
kunskap (Ramos, 1999). Undervisningen ska utgå från samtal, intervjuer och utforskande 
av omvärlden för att eleverna ska ta till sig den (Maltén, 1995). Lärarens roll är att lära ut 
tankemönster och strategier för att hitta kunskap snarare än att hålla faktaföreläsningar 
(Ramos, 1999). Det är även Deweys idéer som ligger till grund för införandet av en del av 
de självklarheter vi upplever i skolan i dag, exempelvis PRAO (Svedberg & Zaar, 1999). 
Hans efterföljare drog hans teorier något längre än vad han själv gjorde de ansåg att elever 
lär sig via grupprocesser och att skolan bör ta bort timschemat för en optimal skolsituation 
(Svedberg & Zaar, 1999).  

 
2.2.7 Howard Gardner 
Alla människor har, enligt Howard Gardner, nio olika intelligenser; språklig, logisk-
matematisk, visuell-rumslig, kroppslig-kinestetisk, musikalisk, social, intrapersonell, 
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naturalistisk och existentiell (Fluellen, 2003). Hos en del människor är vissa intelligenser 
mer utvecklade än andra. Det är lätt att tro att en verksamhet bara kräver att en av 
intelligenserna är utvecklad, men de flesta verksamheter kräver mer än en intelligens 
(Svedberg & Zaar, 1999). Inom en och samma intelligens, ryms dessutom flera olika sätt 
att vara intelligent på. Ska teorin tillämpas i undervisningen innebär det att läraren 
behandlar ämnesområdet ur så många olika infallsvinklar som möjligt för att tilltala flera 
olika intelligenser. Gardner anser att läraren inte ska försöka hinna med alla 
ämnesområden, i stället bör han/hon fördjupa sig inom några olika (Svedberg & Zaar, 
1999). 

 
I en undersökning i USA användes Gardners teori om multipla intelligenser i en 
undervisningsserie. Då gjordes upptäckten att genom användning av flera olika 
undervisningsmetoder, inspirerade från de nio olika intelligenserna, nådde flertalet av 
barnen i undersökningen ett, enligt Piagets stadieteori, högre tankemässigt mönster i sina 
slutsatser (Fluellen, 2003). 
 
2.2.8 Kommentarer 
Skolelever av idag påverkas av många influenser utanför skolan. Eftersom ämnen som 
biologi, fysik och kemi anses vara abstrakta krävs det mer av pedagogerna för att fånga 
intresset hos eleverna. En motiveringskälla läraren kan utgå från är konstruktivismen, att 
utgå från eleven kan vara ett sätt, ett annat kan vara att utgå från elevernas språk och 
genom detta utveckla eleven till att förstå naturvetenskapliga paradigm. Bruner 
förespråkar sammanhangspedagogik, där kunskaper från skolan kopplas ihop med elevens 
erfarenheter. Han hävdar också att en upprepning av ämnesområde ger bättre förståelse. 
För andra elever kan Gagnés ide om att skapa en kunskapsmur passa bättre. Kunskap om 
elevernas olika sätt att lära är viktigt för att skapa en förståelse inom NO-ämnet hos 
eleverna. Därför har alla de sex ovanstående pedagoger/forskare en viktig roll inom NO. 
Om läraren tar lite idéer från dem alla så skapas en bra individanpassad utbildning åt våra 
skolelever, samt att NO blir mer konkret än i dag. 
 
 
3. Metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med vissa kvantitativa inslag där vi går in med en 
fenomenologisk ansats. Den kvalitativa delen består av öppna intervjuer med ett relativt 
litet urval av lärare och skolledare. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av 
diskursanalys. Den kvantitativa delen består av ett kunskapsprov till en stor elevgrupp. 
Kvalitativa metoder blir mer personliga än kvantitativa och det i förlängningen kan leda 
till att forskarens egna upplevelser och förväntningar i större grad kan färga en 
undersökning (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa metoder, till skillnad mot 
kvantitativa, lägger inte så stor vikt vid att resultaten ska vara generaliserbara, däremot 
kan högre validitet uppnås då det är lättare att gå på djupet i sin frågeställning (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Under en intervju kan informantens åsikter om forskaren påverka resultatet av en 
undersökning (Holme & Solvang, 1997). När det gäller de öppna intervjuerna i synnerhet 
kan flexibiliteten i de ställda frågorna ställa till en del bekymmer när forskaren ska tolka 
resultaten (Kjær Jensen, 1995). Därför blir det extra viktigt med en tydlig intervjumall så 
att forskaren hela tiden kan kontrollera att han/hon inte glömmer viktiga frågeställningar i 
intervjun (Holme & Solvang, 1997).  
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En diskursanalys går ut på att forskaren, utifrån informanternas uttryckliga utsagor, letar 
efter diskurser, det vill säga inställningar som påträffas ute i samhället. Forskaren ser inte 
på utsagorna som några personliga åsikter och värderar inte heller de svar undersökningen 
gett utifrån om informanten verkligen agerar efter sina egna uttalanden. Diskursanalys är 
en metod som på så vis minimerar risken för feltolkningar av forskaren (Ericsson, 2006). 
 
I en diskursanalys ligger fokus på talet och vad informanten uttrycker utan att forskaren är 
ointresserad av sammanhanget, han/hon vill se bortom sammanhanget (Wood & Kroger, 
2000). Det är viktigt är att titta på den version forskaren har fått från sin informant och 
inte drar några slutsatser kring den eftersom han/hon inte har tillräckligt med 
bakomliggande fakta för att kunna det (Wood & Kroger, 2000).  
 
Forskaren ska komma ihåg att människor inte bara ger en version av verkligheten utan 
oftast flera och de ska betraktas som lika trovärdiga (Wood & Kroger, 2000). I ett 
diskursivt perspektiv ser forskaren på världen ur ett socialt perspektiv och menar att det är 
den sociala kontexten som skapar verkligheten (Wood & Kroger, 2000). 

 
Kvantitativa metoder är bra när forskaren är ute efter en hög generaliserbarhet och vill 
kunna jämföra resultaten mer exakt med varandra (Holme & Solvang, 1997).  Men 
resultaten går lätt att utrycka i siffror vilket människor i allmänhet har en övertro till 
(Holme & Solvang, 1997). I den kvantitativa metoden finns risken att forskarens fördomar 
påverkar de undersökningar som görs. 

 
När forskaren är intresserad av att mäta individers kunskap inom ett ämne används enligt 
Johansson & Svedner (2001) med stor fördel prov. Här kan forskaren välja mellan att 
använda ett färdigt prov från exempelvis någon nationell utvärdering eller att själv 
konstruera ett utifrån läroplan och kursplan (Johansson & Svedner, 2001). Nackdelarna vi 
kan se med detta arbetssätt är att det är lätt att missa viktiga aspekter då arbetet inte ger 
någon personlig kontakt med eleverna. Fördelen blir å andra sidan att det lätt går att nå en 
stor grupp individer. 
 
Fenomenologi är ett vetenskapligt synsätt där forskaren är intresserad av informanternas 
tolkningar och sätt att se på världen. En fenomenologisk ansats används oftast när 
forskaren vill mäta känslor och upplevelser (Hartman, 1998). Detta innebär att forskaren 
inte läser mellan raderna i de svar informanterna ger. 
 
 
3.1 Informanter 

 
Vi har valt att ge alla våra informanter pseudonymer i vårt arbete för att undvika att röja 
deras identitet. 
 
3.1.1 Intervju 1 lärare 
I vår första lärarintervju intervjuade vi två lärare, Anna och Bertil, som tillsammans har 
hand om NO-undervisningen i en femteklass på en mångkulturell skola. Med en 
mångkulturell skola menar vi en skola där en hög andel av eleverna kommer från andra 
kulturer än den svenska. Anna examinerades som mellanstadielärare 1965. Bertil tog en 
folkskollärarexamen och blev klar 1967 i Göteborg. Båda har arbetat som lärare sedan 
examen. Klassen de undervisar är en ganska stor klass med 26 elever där Anna fungerar 
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som klassföreståndare och Bertil är resurslärare. Bertil har även delar av sin 
undervisningstid i den andra femteklassen på skolan samt undervisar i svenska 2. 

 
3.1.2 Intervju 2 lärare  
I den andra intervjun träffade vi en lärare, Carl, som undervisar en åldersintegrerad klass, 
utanför de centrala delarna av kommunen, med elever från både år 4 och år 5. Carl har 
undervisat sedan han fick sin examen som 1–7-lärare inom svenska, SO, matematik och 
NO i januari år 2000. 
 
3.1.3 Intervju 3 lärare 
I vår tredje lärarintervju pratade vi med en lärare, Doris, som undervisar en klass med 
elever från år 5 på en skola i kommunens centrum. Doris blev utexaminerad som 
lågstadielärare 1992. 
 
3.1.4 Intervju 1 skolledare 
I den här intervjun träffade vi en rektor, Eva, som ansvarade för verksamhet från F-5 på en 
mångkulturell skola. Hon har arbetat på den här skolan i två år och dessförinnan på en 
annan skola i två år. Innan hon tog steget till att bli rektor har hon hunnit med att arbeta ett 
antal år som förskollärare. Därefter vidareutbildade hon sig till specialpedagog och 
arbetade som det. Hon har även gått en ledarutbildning innan hon blev biträdande rektor 
och till sist rektor. 

 
3.1.5 Intervju 2 skolledare 
Vår andra rektorsintervju gjorde vi med en rektor, Filip, som även han ansvarade för F-5 
på en skola utanför de centrala delarna av kommunen.  Han hade inte arbetat som lärare 
innan han blev rektor i maj 2004, utan hade tidigare arbetat inom försvarsmakten i 15 år. 

 
3.1.6 Elever som deltog i kunskapsprovet 
De elever som deltog i vårt prov har vid provtillfället gått höstterminen i år 6. Provet 
skickades ut till nio sjätteklasser på lika många skolor i kommunen. Det resulterade i svar 
från 122 elever fördelade på sju skolor. 56 % av eleverna var flickor och 44 % var pojkar. 
De övriga två skolorna svarade inte och har därför inte tagits med i resultatet. Vissa 
frågor, och två hela prov, gick inte att rätta enligt den mall vi tagit fram och räknas med i 
resultatet som bortfall.  

 
 

3.2 Frågeformulär 
 
Kunskapsprovet (bilaga 1), som vi använde oss av, har vi arbetat fram genom att först 
göra en tolkning av vad vissa enskilda uppnåendemål i kursplanerna innebär i faktiska 
kunskaper. Vi har därefter själva tagit fram frågor samt efter medgivande från skolverket 
tagit frågor från deras undersökning Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(2005b) och i en del fall modifierat dem en aning så att de passade in på uppnåendemålen 
för år 51. Frågorna formulerades i form av flervalsfrågor och ”dra streck-uppgifter”. I 
provet ingick också en sida med självvärderingsfrågor. Dessa gick ut på att vi ville få en 

                                                 
1 De frågor som vi tagit från skolverkets undersökning är fråga 8, 9, 16 (i frågan har vi strukit delen om att 
motivera sitt svar), 19 (vi har dels formulerat om texten i frågan och dels bytt ut molekyler, atomer och celler till 
celler, kropp och organ) 20 (frågan har ändrats till en ”dra streck-uppgift” vi har även strukit begreppet kemisk 
reaktion), 23, 24 (i uppgiften har vi strukit momentet att eleven ska motivera sitt svar) 
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inblick i om eleverna chansat i stor utsträckning samt om de upplevde frågorna som lätta 
eller svåra. 
 
Därefter kvalitetskontrollerade vi provet i tre steg. Först visades provet för 
yrkesverksamma lärare som granskade frågorna och hade synpunkter på såväl oklarheter i 
språket som innehåll. Därefter lät vi en elev göra provet i vår närvaro. Vi diskuterade då 
även förståelse av frågorna med honom och hade en djupare diskussion för att få ett grepp 
om resultatet verkligen speglade hans kunskaper. Slutligen lät vi en pilotgrupp, bestående 
av en klass, göra provet. Pilotgruppen bestod av elever som vi även undervisade under vår 
VFU. Det innebär att vi hade insikt i klassens kunskapsnivå. Vi samtalade även med deras 
ordinarie lärare om elevernas kunskapsnivå i förhållande till provresultatet. Mellan de 
olika leden modifierade vi frågorna för att eliminera de brister vi hittade.  
 
I och med kvalitetskontrollen anser vi oss ha maximerat sannolikheten för att frågorna 
mäter de kunskaper vi avsett att mäta samt minimerat risken för att det förekommer 
tvetydighet i svarsalternativ och frågeformuleringar. 
 
De mål som vårt prov behandlar är: 
 
I Naturorienterande ämnen: 

”Eleven skall… 
a. ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,” 

 (Skolverket, 2000, s. 49) 
 
I biologi: 
 ”Eleven skall… 

b. känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra 
organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö, 

c. kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika 
stadier, 

d. känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, 
e. ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,… 
f. ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor.”  

     (Skolverket, 2000, s. 53) 
 
I fysik: 
 ”Eleven skall… 

g. ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i 
förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa 
rörelser, 

h. ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang, 
i. ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och 

permanentmagneter, 
j. ha insikt i grunderna för ljudets utbredning samt hörseln och ljusets egenskaper 

och ögats funktion, 
k. ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,” 

     (Skolverket, 2000, s 57) 
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I kemi 
 Eleven skall 

l. ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, 
avdunstning, kondensering och stelning, 

m. känna till några slags olika blandningar och lösningar, 
n. känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge 

exempel på hur detta kan förhindras,… 
o. kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas,… 
p. ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör 

hanteras.” 
    (Skolverket, 2000, s. 60-61) 

 
 

De mål som vi nämnt här behandlas helt eller delvis i våra provfrågor, vissa mål tas upp i 
flera av frågorna, andra endast i en. Anledningen att vi valde att inte mäta fler av målen 
(eller de vi mäter i sin helhet) beror på att vi genom att ställa fler frågor som rör samma 
mål kan få en djupare kunskap om elevens insikt i just det målet samt att flera av målen 
inte är utvärderingsbara i provform. En annan aspekt som begränsade antalet provfrågor 
var att, efter ett tag, under provskrivandet blir eleverna trötta och orkar inte genomföra fler 
frågor. I sin slutgiltiga utformning tog provet ungefär 40 minuter att genomföra, vilket är i 
längsta laget. 
 
I och med att vi gjort öppna intervjuer så är mallarna (bilaga 2 och 3) inte utformade med 
färdiga frågor till lärarna/skolledarna utan består av ämnesområden som vi ville behandla 
under intervjuerna. De är inte heller tänkta som någon mall för vilken ordning ämnena ska 
diskuteras. Utöver de områden som tas upp i våra mallar har vi även ställt spontana frågor 
och följdfrågor under intervjuernas gång. 
 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
För att besvara frågeställningarna, om lärares och skolledares inställningar gentemot 
kursplanernas strävans- och uppnåendemål i NO, har vi genomfört kvalitativa öppna 
intervjuer med ett lärarpar och två lärare samt med två skolledare. Eftersom vi ville få 
med lärare/skolledare från en mångkulturell skola, en centralt belägen skola och en mindre 
skola utanför stadskärnan gjorde vi ett selektivt urval av lärare och skolledare. 
Intervjuerna spelades in och därefter transkriberat vi dem innan de analyserade med hjälp 
av diskursanalys. 
 
Elevernas kunskapsnivå i förhållande till kursplanernas uppnåendemål har vi undersökt 
med hjälp av ett kunskapsprov med flervalsfrågor (av typen multiple-choice och ”dra 
streck-uppgifter”) till nio klasser i år 6. Vårt resonemang var att om eleverna har 
genomgått hela år 5 innan de gör provet så har lärarna också fått en chans att hinna med 
alla de mål som kursplanerna uppger. Å andra sidan har undervisningen i år 6 gett 
eleverna fördjupade kunskaper inom vissa ämnesområden. För att kunna ta med detta i 
vårt resultat ställdes även en bakgrundsfråga till undervisande lärare i år 6 om vilka 
ämnesområden inom NO: n som klassen behandlat under terminen.  
 
I urvalsprocessen till provet använde vi oss av ett klusterurval som dock modifierades 
något för att passa de förutsättningar som examensarbetet ställt upp. Den förändring vi 
gjorde var att varje sjätteklass i kommunen fick vara ett kluster, vi valde dock inte ut 
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slumpmässigt utvalda individer från klasserna utan i de klasser som blev utvalda fick 
samtliga elever möjlighet att delta i provet.  

  
 
4. Resultat och analys 
 
4.1 Kunskapsprovet 
 

Resultat

Godkända
resultat
Underkända
resultat
Bortfall

 
Fig.1 Medelresultatet bland alla elever som deltog i provet fördelade på 
godkända (vitt) och underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 

 
Resultatet från provet redovisas i sin helhet. För den intresserade återfinns klassvis 
uppdelning av resultatet som bilaga 4. Efter rättning av provet kan vi konstatera att ett 
genomsnittligt resultat på alla provfrågor (Fig.1) är 59 % godkända svar, 33 % 
underkända svar och 8 % bortfall. I bortfallen ligger dels enstaka uppgifter som inte gått 
att rätta antingen på grund av att svar saknats eller på grund av att eleven inte förstått våra 
instruktioner samt två hela prov som inte varit bedömningsbara. 
 
Resultaten på respektive fråga har varierat från 15,5 % godkänt som lägst till 90 % 
godkänt som högst. Vidare i texten kommer vi att redovisa resultatet på varje fråga för sig. 
Vi kommer dock för tydlighetens skull dela in resultatet i en biologidel, en fysikdel och en 
kemidel. Vi redovisar också samtliga sannolikheter för att en elev kan ha chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat. Slutligen redovisas även resultaten fördelade på 
kursplanernas mål. Kanske kan vissa resultat bero på utformningen av frågan. Samtliga 
angivna procentsatser är avrundade till närmast halva procent. 
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4.1.1 Biologi 
 

Medelresultat

Godkänt
Underkänt
Bortfall

 
Fig.2 Medelresultatet för alla elever på biologidelen fördelade på godkända (vitt) 
och underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 
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Fig.3 Resultatet på biologidelens frågor fördelat på godkända (vitt), underkända 
(grått) resultat samt bortfall (svart). 

 
De frågor som rör biologidelen är fråga 1-9 samt fråga 19. På biologifrågorna hade 
eleverna i genomsnitt 66,5 % godkänt (Fig. 2). Resultatet har varierat från 42 % godkänt 
till 91,5 % godkänt (Fig. 3). 
 
På fråga 1 hade 71,5 % godkänt svar, 25,5 % underkänt svar och 3 % räknades som 
bortfall. Våra kriterier för godkänt resultat var att eleverna skulle ha klarat att para ihop 
alla djuren med rätt namn och levnadsmiljö. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 0,17 %. 
 
På fråga 2 hade 90 % godkända svar, 7,5 % underkända svar och 2,5 % av svaren 
räknades som bortfall. För att få godkänt resultat skulle eleven klarat att para ihop alla 
växterna med rätt namn och levnadsmiljö. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 0,17 %. 
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På fråga 3 hade 76 % godkända svar, 18 % underkända svar och 6 % av svaren räknades 
som bortfall. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle para ihop rätt organ på bilden med 
rätt namn och funktion i kroppen. Här var kravet för godkänt att eleven hade sex rätt av 
åtta möjliga. Om eleven kopplade ihop rätt organnamn med rätt beskrivning trots att 
han/hon inte drog streck till rätt organ på bilden så fick eleven ett rätt för det. 
Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 0,15 
%. 
 
På fråga 4 hade 69 % godkänt svar, 27 % underkänt och 4 % räknades som bortfall. Här 
var kravet för godkänt att två av fyra streck var dragna från rätt narkotikum till rätt 
biverkan på kroppen. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått 
godkänt resultat är 29 %. 
 
På fråga 5 hade 61,5 % godkänt svar, 37 % underkänt och 1,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle sätta in fjärilens livscykel i rätt 
ordning. De fick börja på vilket stadium de ville. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 16,5 %. 
 
På fråga 6 hade 92,5 % godkänt svar, 4 % underkänt och 3,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt alternativ. Uppgiften 
behandlar hälsovanor och dess påverkan på kroppen. Sannolikheten för att en elev chansat 
på uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 20 %. 
 
På fråga 7 hade 88 % godkänt svar, 10,5 % underkänt och 1,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle veta hur länge en kvinna är gravid 
och kryssa i det alternativet. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå 
fått godkänt resultat är 20 %.  
 
På fråga 8 hade 57,5 % godkänt svar, 39,5 % underkänt och 3 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt svarsalternativ på de 
två rätta samt minst ett av de felaktiga påståendena om hjärtats funktion. Sannolikheten 
för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 10 %. 
 
På fråga 9 hade 42 % godkänt svar, 51 % underkänt och 7 % av svaren räknades som 
bortfall. För att kriterierna för godkänt skulle gälla var eleverna tvungna att påvisa blodets 
omlopp via lungorna. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått 
godkänt resultat är 60 %. 
 
På fråga 19 hade 46 % godkänt svar, 15,5 % underkänt och 38,5 % av svaren räknades 
som bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle fylla i de ord som saknades i 
rätt följd i meningen. Uppgiften kategoriserar celler, organ och kropp i förhållande till 
varandra. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat 
är 16,5 %. 
 



 
 

19 

 

Resultat fördelade på kursplansmål

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5

Mål

Pr
oc

en
t (

%
)

Godkänt
Underkänt
Bortfall

  
Fig.4 Resultaten på respektive mål i biolog. Målen benämns med siffror som 
hänvisas till i texten nedan. Resultaten är uppdelade godkända (vitt) och underkända 
(grått) resultat samt bortfall (svart). 

 
Resultatet på kursplanernas mål har varierat från 55,5 % till 88 % (Fig. 4). 
 
De frågor som berör målet (1) att eleven skall känna igen och namnge några vanligt 
förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav 
på livsmiljö är fråga 1 och fråga 2. Ett genomsnittligt resultat för detta mål blir 81 % 
godkända svar. 
 
Den fråga som berör målet (2) att eleven skall kunna ge exempel på livscykler hos några 
växter och djur och deras olika stadier är fråga 5. 
 
De frågor som berör målet (3) att eleven skall känna till viktiga organ i den egna kroppen 
och deras funktion är fråga 3, 8, 9 och 19. Ett genomsnittligt resultat för detta mål blev 
55,5 % godkänt. 
 
Den fråga som berör målet (4) att eleven skall ha insikt om människans fortplantning, 
födelse, pubertet, åldrande och död är fråga 7 
 
De frågor som berör målet (5) att eleven skall ha inblick i och kunna diskutera betydelsen 
av goda hälsovanor är fråga 4 och fråga 6. Ett genomsnittligt resultat för målet blir 81 % 
godkänt. 
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4.1.2 Fysik 
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Fig. 5. Medelresultatet för alla elever på fysikdelen fördelade på godkända (vitt) 
och underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 
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Fig.6 Resultatet på fysikdelens frågor fördelat på godkända (vitt) och underkända 
(grått) resultat samt bortfall (svart). 
 

De frågor som rör fysikdelen är fråga 10-17. På fysikfrågorna hade eleverna i genomsnitt 
58,5 % godkänt (Fig. 5). Resultatet har varierat från 26 % godkänt till 86 % godkänt (Fig. 
6). 
 
På fråga 10 hade 36 % godkänt svar, 56,5 % underkänt och 7,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle ha rätt på minst Jordens och 
Merkurius placering i solsystemet. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och 
ändå fått godkänt resultat är 8,5 %. 
 
På fråga 11 hade 26 % godkänt svar, 48,5 % underkänt och 25,5 % av svaren räknades 
som bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle dra samtliga streck rätt från 
tidsenheterna till deras definition. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och 
ändå fått godkänt resultat är 16,5 %. 
 
På fråga 12 hade 38,5 % godkänt svar, 58 % underkänt och 3,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle dra streck så att alla lamporna hade 
kontakt med + polen och – polen på batteriet. Sannolikheten för att en elev chansat på 
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uppgiften är svår att räkna ut då vi omöjligtvis kan gissa oss till alla idéer som elever kan 
ha på hur det går att koppla ihop lampor så att de lyser. 
 
På fråga 13 hade 67 % godkänt svar, 30,5 % underkänt och 2,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt påstående gällande 
åskväder. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat 
är 33,5 %. 
 
På fråga 14 hade 84,5 % godkänt svar, 12,5 % underkänt och 3 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt påstående gällande vad 
som är snabbast av ljus och ljud. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och 
ändå fått godkänt resultat är 25 %. 
 
På fråga 15 hade 86 % godkänt svar, 9 % underkänt och 5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt påstående rörande 
gammal folktro om åska. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått 
godkänt resultat är 20 %. 
 
På fråga 16 hade 58 % godkänt svar, 38 % underkänt och 4 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i ett rätt av de påståenden 
som presenterades om ljusets rörelser. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften 
och ändå fått godkänt resultat är 75 %. 
 
På fråga 17 hade 71 % godkänt svar, 19 % underkänt och 10 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt påstående om hur vår 
planet snurrar i förhållande till solen och månen. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 20 %. 
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Fig.7 Resultaten på respektive mål i fysik. Målen benämns med siffror som 
hänvisas till i texten nedan. Resultaten är uppdelade i godkända (vitt) och 
underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 
 

Resultatet på kursplansmålen i fysik har varierat från 25 % till 64 % (Fig. 7). 
 
De frågor som berör målet (1) att eleven skall ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen 
samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa 
tideräkning och årstider med dessa rörelser är fråga 10, 11, 17. Ett genomsnittligt resultat 
blir 41 % godkänt. 
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Den fråga som berör målet (2) att eleven skall ha insikt i grundläggande meteorologiska 
fenomen och sammanhang är fråga 13. 
 
Den fråga som berör målet (3) att eleven skall ha insikt i tekniska tillämpningar av den 
elektriska kretsen och permanentmagneter är fråga 12 
 
De frågor som berör målet (4) att eleven skall ha insikt i grunderna för ljudets utbredning 
samt hörseln och ljusets egenskaper och ögats funktion är 13, 14, 16. Ett genomsnittligt 
resultat blir 70 % godkänt. 
 
De frågor som berör målet (5) att eleven skall ha kännedom om berättelser om naturen 
som återfinns i vår och andra kulturer är fråga 15. 
 
4.1.3 Kemi 
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Fig. 8. Medelresultatet för alla elever på kemidelen fördelade på godkända (vitt) 
och underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 
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Fig.9 Resultatet på kemidelens frågor fördelat på godkända (vitt) och underkända 
(grått) resultat samt bortfall (svart). 
 

De frågor som rör kemidelen är fråga 18-25. På fysikfrågorna hade eleverna i genomsnitt 
51 % godkänt (Fig. 8). Resultatet har varierat från 16 % godkänt till 74,5 % godkänt (Fig. 
9). 
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På fråga 18 hade 71 % godkänt svar, 19 % underkänt och 10 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle ha minst sex rätt av de nio ämnena. 
Eleverna skulle avgöra om respektive ämne är i gasform, flytande form eller fast form vid 
normala omständigheter. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått 
godkänt resultat är 1 %. 
 
På fråga 19 hade 46 % godkänt svar, 15,5 % underkänt och 38,5 % av svaren räknades 
som bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle fylla i de ord som saknades i 
rätt följd i meningen. Uppgiften kategoriserar celler, organ och kropp i förhållande till 
varandra. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat 
är 16,5 %. 
 
På fråga 20 hade 50 % godkänt svar, 35 % underkänt och 15 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle dra rätt förklaring till rätt uttryck. 
Frågan behandlar fasövergångar. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och 
ändå fått godkänt resultat är 15 %. 
 
På fråga 21 hade 50 % godkänt svar, 38,5 % underkänt och 11,5 % av svaren räknades 
som bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle kryssa i rätt påstående 
beträffande vad som händer med socker i varmt vatten. Sannolikheten för att en elev 
chansat på uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 20 %. 
 
På fråga 22 hade 74,5 % godkänt svar, 19 % underkänt och 6,5 % av svaren räknades som 
bortfall. Här skulle eleverna veta vilka av de åtta grundämnena som pressenterades som 
var metaller. För godkänt krävdes sex rätt. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 14,5 %. 

 
På fråga 23 hade 16 % godkänt svar, 76 % underkänt och 8 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle sätta rätt kryss för rätt påstående 
gällande luftens innehåll. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften och ändå fått 
godkänt resultat är 25 %. 
 
På fråga 24 hade 33 % godkänt svar, 60 % underkänt och 7 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle sätta rätt kryss för rätt påstående, 
om var rost finns innan den sys på en spik. Sannolikheten för att en elev chansat på 
uppgiften och ändå fått godkänt resultat är 25 %. 
 
På fråga 25 hade 66,5 % godkänt svar, 28,5 % underkänt och 5 % av svaren räknades som 
bortfall. Kriterierna för godkänt var att eleverna skulle koppla alla fyra 
varningssymbolerna till rätt betydelse. Sannolikheten för att en elev chansat på uppgiften 
och ändå fått godkänt resultat är 4 %. 
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Fig.10 Resultaten på respektive mål i kemi. Målen benämns med siffror som 
hänvisas till i texten nedan. Resultaten är uppdelade i godkända (vitt) och 
underkända (grått) resultat samt bortfall (svart). 

 
Resultatet på kursplansmålen i kemi har varierat från 33 % till 66,5 % (Fig. 10). 
 
De frågor som berör målet (1) att eleven skall ha kunskap om begreppen fast och flytande 
form, gasform samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning är fråga 18 och 20. 
Ett genomsnittligt resultat blir 60,5 % godkänt. 
 
De frågor som berör målet (2) att eleven skall känna till några slags olika blandningar och 
lösningar är 21 och 23. Ett genomsnittligt resultat blir 33 % godkänt. 
 
Den fråga som berör målet (3) att eleven skall känna till några faktorer som leder till att 
material bryts ned och kunna ge exempel på hur detta kan förhindras är fråga 24. 
 
De frågor som berör målet (4) att eleven skall kunna göra iakttagelser om olika material 
och ha inblick i hur de kan indelas är fråga 18, 19 och 22. Ett genomsnittligt resultat blir 
64 % 
 
Den fråga som berör målet (5) att eleven skall ha insikt om risker med hemmets 
kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras är fråga 25. 
 
4.1.4 Bakgrundsfrågor 
 
Vi frågade samtliga klassers klassföreståndare/mentorer vilka ämnesområde de gått 
igenom under terminen hittills. Alla skolor har inte svarat på den frågan men de svar vi 
har fått är osorterat: cellen, bakterier, materia, luft, vatten, planeterna, lufttryck, hur saker 
kan flyga, botanik, bygga mjölkkartongsbilar, material från ”kemins dag”, DNA samt 
fortplantning. 
 
Självvärderingsfrågorna vi ställde till eleverna sist i provet gav tyvärr mycket dåligt 
resultat. Flera elever har inte svarat och många svar vi fått har, vid en första blick, varit 
mycket tvetydiga. Vi har därför valt att inte ta hänsyn till dessa frågor i vårt resultat. 
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4.2 Intervjuer 
 
De olika resonemang som vi sett i våra intervjuer (Tab. 1) har vi nedan redovisat mer 
ingående under var sin rubrik. När man läser resultaten ska man komma ihåg att 
rektorerna inte tillfrågades om arbetsmetoder och därmed är eventuella resonemang under 
de punkterna slumpmässiga. Vi tycker dock att det ändå är intressant och redovisar dem 
därför i tabellen. 
 
 Anna och 

Bertil (L) Carl (L) Doris (L) Eva (R) Filip (R) 

Kursplansorienterad 
lärare  X X   

Läroboksorienterad 
lärare   X   

Traditionsorienterad 
lärare X     

Viktigt med 
ämnesintegrering X  X X  

Positivt med 
åldersintegrering X   X  

NO-undervisning är 
omständligt X  X   

Viktigt att gå från 
teori till praktik  X    

Fokus på 
strävansmål  X X X  

Fokus på 
uppnåendemål  X X  X 

Mål i fler åldrar 
 X X X  X 

För många mål 
    X  

Tab. 1 Tabell över de resonemang som framkom i våra olika intervjuer. R står för rektor och L står för 
lärare.  
 
4.2.1 Kursplansorienterad lärare 
Med en kursplansorienterad lärare menar vi att han/hon utgår från kursplanerna i sin 
undervisning och låter eleverna vara delaktiga i arbetet med kursplanerna och/eller 
använder dem som motivation för eleverna.  
 

Intervjuare: Hur planerar du undervisningen, vad utgår du ifrån och vad du 
tycker är viktiga bitar och så?  
Carl: Syns det om jag håller den så? (Carl håller kriterierna för NO ämnen 
framför bandspelaren) (Skratt) Carl fortsätter: Det här är våra strävansmål och 
uppnåendemål i år 5 i fysik, kemi, biologi och den där man alltid glömmer teknik. 
Men den är lätt att glömma, det tror jag många gör, vi lägger inte heller störst 
kraft i hela världen på tekniken, tyvärr. 
 
Intervjuaren: Använder du målen på något sätt i arbetet, i ditt yrke.  
Doris: Försöker. Jag har faktiskt dem liggande på skrivbordet, i klassrummet 
varje dag. Jag brukar vifta med dem. Och ibland tar vi fram och läser dem. ”Å, 
måste vi göra det här, Doris” säger de. Ja, säger jag, det är faktiskt så här och så 
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plockar jag fram dem. Och så här står det i kursplanerna och läroplanen. Det här 
ska vi göra och det är inte förhandlingsbart.  

 
Intervjuaren: Upplever du målen som något annat än verktyg, för det har vi 
förstått att du använder dem som?  
Carl: Ja, delvis gör jag ju det ..inte ..för att bedöma mig själv gör jag ju det, 
använder jag dem. Jag ser inte som något frivilligt att det här skulle vi kunna göra. 
Utan framförallt uppnåendemålen är ju ..åligger ju mig vad de ska kunna ..alltså 
på mig själv ..Om de inte kan det så, ser jag. ..Absolut inte att barnet har 
misslyckats med någonting, utan det är jag som har misslyckats. Arbetslaget har 
misslyckats och att vår organisation har misslyckats, på nåt vis. Men annars är det 
ju så att säga som att använda det som en målstyrd undervisningsskola.   

 
En kursplansorienterad lärare tycker att kursplanerna i sin helhet är ett viktigt 
arbetsredskap när han/hon planerar, genomför samt utvärderar sin undervisning. En 
kursplansorienterad lärare anser vidare att allt som görs i skolan måste vara förankrat i 
kursplanen. 
 
4.2.2 Läroboksorienterad lärare 
Med en läroboksorienterad lärare menar vi en lärare som lägger upp sin undervisning 
utifrån lärobokens upplägg. Det blir läroboken som styr i vilken ordning och vilka 
ämnesområden som kommer upp samt hur djupt undervisningen går in i dem.  
 

Doris: Nej. Nej, det är det inte. och sen är det väl.. man är ju.. Ambitioner har vi 
ju alla som jobbar i en skola och tycker det är bra att vi har en målstyrd skola. 
Men sen… när man ska göra det..i verkligheten… så blir det den (läraren viftar 
men läroboken) som styr mig ganska mycket.  
Intervjuaren: Då får man bara hoppas på att läroplanen är i läroböckerna.  
Doris: Ja. Den här tycker jag inte är så jätteambitiös. Men många andra 
läroböcker, upplever man att de är så fruktansvärt ambitiösa, så skulle jag göra allt 
som är i den boken så skulle jag inte hinna med så mycket annat. Den här är alltså 
greppbar.  

 
Här visar vi ett citat taget från en diskussion om kursplanernas mål och hur de styr arbetet 
med NO:n. Lärobokens vikt i Doris lektionsplanering kommer då in som en motpol till ett 
mer kursplansorienterat arbetssätt.  
 
4.2.3 Traditionsorienterad lärare 
Traditionsorienterad lärare definierar vi som en lärare som går efter ”den gamla skolan” 
då det var mer styrt vilka ämnesområden som läraren skulle behandla på lektionerna. 
Han/hon lägger stor vikt vid vad som traditionellt undervisas i vilken ålder och vilka 
paralleller som bör dras mellan olika ämnesområden. 
 

Anna: Nu är ju både jag och Bertil gamla i gården så det sitter ju här bak (klappar 
sig i nacken) i bakhuvudet. Det här gör vi i femman, det här gör vi i fyran och det 
här gör vi i sexan, fast nu har vi ju inte sexan längre. 
 
Anna: Ja, men människokroppen sysslar vi med. Och lär dem de olika träden och en 
och annan blomma, med. Och djur håller vi på med just nu, har jag gjort senast i 
dag. De väljer ett djur och skriver ett eget arbete om det. Du kan ju se planschen där.  
Intervjuare: Ja, precis.  
Anna fortsätter: Ja, hur de har jobbat med djur. Och det är ju alltid spännande, allt 
som har med djur att göra älskar barn. De tar nästan mer hand om ett djur än om en 
kompis om det skulle vara så, alltså. Så djur, blommor och människor är vi ju 
ganska duktiga.  
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Bertil: Ja, åskan och blixten pratar vi ju om och det är ju bra när man har ellära. Och 
då knyter man i fyran till guden Tor, i asagudarna och jämför. "- ha inblick i olika 
sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess 
systematiska observationer,"  

 
4.2.4 Viktigt med ämnesintegrering 
Ett resonemang som framkom var att ämnesintegrering är mycket viktigt i NO-
undervisningen. Läraren anser att NO-undervisningen inte kommer till sin rätt utan 
paralleller till andra ämnen och elevernas vardag.  

 
Doris: Och sen försöker jag ju att integrera så mycket som möjligt med geografin. 
Det är ju inte bara geografi för det blir ju geografi, naturkunskap och svenska på 
en och samma gång.  
Intervjuare: Jo, det blir det ju för svenskan har vi ju med över allt egentligen.  
Doris: Ja, svenska är ju med över allt. Det är ju basen men just när man läser 
geografi, så tycker inte jag att man kan frikoppla ..alltså separera det. Utan man 
får försöka, och ..som när vi läste om Island då var det mycket spännande det här 
med vulkaner, å magma och allt vad det nu heter, så det försöker vi göra. 

  
Intervjuaren: Hur arbetar ni med no ämnet?  
Anna: Det var ju lite så som jag sa till dig, när du var här och beställde tid.  Det 
sprängs ju in i de andra ämnena. Vi har ju ingen lektion i vecka så att säga som det 
är alltid är NO. Däremot har Bertil ett pass på onsdagsmorgnar som du i stor sätt 
bara kör NO, just nu kan vi ju säga. 

 
Läraren anser att eleverna behöver se ett samband för att kunna ta till sig det som han/hon 
undervisar om. Tanken bygger på att människor i verkliga livet aldrig lyfter ut saker från 
sitt sammanhang och att då bör det inte göras i skolan heller eftersom det förvirrar 
eleverna. 
 
4.2.5 Positivt med åldersintegrering 
Några lärare anser att det är positivt att arbeta med NO på åldersintegrerade temadagar då 
det både ger eleverna en positiv upplevelse och förenklar arbetet för läraren.  
 

Bertil:…Sen kan vi ju säga att varje läsår har vi något som kallas för mellanmix. 
Då blandar vi eleverna i fyran till femman, innan var det fyran till sex. Och då har 
vi olika stationer, då har vi alltid haft nån station med NO,… 

 
Samtidigt ser lärarna en till vinst med detta då de lättare kan utnyttja varandras styrkor 
och på så sätt få en bättre undervisning inom flera ämnen.  
 
4.2.6 NO-undervisning är omständligt 
De lärare som tycker att NO-undervisningen är omständlig motiverar det med att den 
kräver mycket förberedelser. Den kräver mycket praktiskt arbete i klassrummet som tar av 
lärarens tid och engagemang från de andra ämnena. Lärarna upplever en viss frustration 
över att eleverna inte lyssnar och deltar på samma sätt som ”de gjorde förr” samt att det 
kräver mycket mer av läraren för att få till lyckade NO-lektioner. 

 
Anna: Ja, men det är nog som du (tittar på Bertil) sa det är inte svårt men det är 
för jobbigt att förbereda för ofta. Som min sopstationssorterings-dag. Vilken 
massa jobb det var att få ihop alla sopor, som man skulle ha. Och sen vilken röra i 
klassrummet, sen skulle man ta hand om allt också. Det där gör man ju inte så 
särskilt ofta. Så att så är det. Det är ju lite lättare på högstadiet då varje lärare har 
liksom sin speciella område. Är du NO-lärare då har du i regel prylar i din sal, du 
har ditt förberedelserum, du bara plockar ut det. 
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Intervjuaren: Tycker du att NO undervisning är viktigt?      
Doris: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jätte viktigt, men….  
Intervjuaren: På vilket sätt är det viktigt?  
Doris: Jo, vi behöver ju fram för allt flickor som intresserar sig för NO. Och.. 
Och, sen tycker jag själv att det är väldigt spännande och fascinerande.. Men man 
får ju faktiskt slå knut på sig själv. För i dag är det väldigt svårt att fånga barnen, 
att hålla intresset hos dem. Det är korta snuttar då det är kul, och sen måste det 
hända något annat. Det går inte att göra likadant.  
 

De andra ämnena i sin tur upplevs som lättare eftersom de till stor del går att undervisa 
mycket mer teoretiskt med ganska små medel. 
 
4.2.7 Viktigt att gå från teori till praktik 
Tanken med att undervisningen går från teori till praktik är att eleverna ska ha en 
förförståelse när med det praktiska, såsom laborationer, börjar. Förförståelsen ska bygga 
dels på faktakunskaper, om vad vetenskapen tror i dag, och dels på en kort historisk 
tillbakablick, där läraren berättar om gamla föreställningar om världen. 
 

Intervjuaren: Vilka arbetssätt använder du när du undervisar i NO, för de yngre 
åldrarna, upp till femman? 
Carl: Jag har ju bara 4-5, det har jag alltid. Och vi har väldigt mycket laborativt, 
med NO, inte uteslutande men nära på. Dels så börjar jag i teorin med texter, lite 
historia och hur världsbilden förändras med hjälp av naturvetenskap. Och sen 
testar på det i praktiken och väldigt noga med att barnen ska lära sig att planera, 
Sin så att säga forskning, som vi brukar kalla det vi gör, skriva 
laborationsrapporter på ett rätt enkelt sätt, vi brukat börja i teorin och sen 
laborerar vi en hel del.   

 
Genom denna undervisningsmetod vill läraren vinna ökad förståelse för det praktiska 
arbetet, som sätts i fokus. 
 
4.2.8 Fokus på strävansmål 
Detta resonemang speglar ett synsätt med en hierarkisk uppdelning av kursplanernas mål 
där strävansmålen står högre i gunst hos anhängaren. Det innebär inte nödvändigtvis att 
det finns en önskan att helt stryka uppnåendemålen från kursplanerna men de har en 
underordnad betydelse och bör mest användas som en kvalitetskontroll av arbetet. 
 

Intervjuaren: Tycker du man ska ha uppnående mål, strävansmål? Hur skulle du 
vilja att de var upplagda, vilken ålder, o s v?  
Carl: Nej, men jag tycker där emot att man ska inte vara rädd att ha mål tidigare 
också. T ex i tvåan, att man har uppnåendemål/strävansmål. I och för sig skulle 
jag kunna nöja mig med strävans mål. Att ta bort uppnående målen över 
huvudtaget.  
Intervjuaren: Och då stolpar ner strävansmålen i flera steg?  
Carl: Ja, precis.  

 
Med ett starkare fokus på strävansmål blir det lättare att veta vad arbetet ska leda till. På 
så sätt fås ett tydligare utvecklingsperspektiv där lärare och elever tillsammans strävar mot 
målen. Genom att fokusera på uppnåendemålen fås ett mer hackigt inlärningsmönster och 
sämre sammanhang. På grund av detta blir det svårare för eleverna att se vart 
undervisningen leder. 
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4.2.9 Fokus på uppnåendemål 
Detta resonemang å andra sidan anser att uppnåendemålen står högre i gunst än 
strävansmålen. Anhängarna menar att fokus måste ligga på uppnåendemålen då det är de 
som talar om vilka faktiska kunskaper som eleverna ska ha tillgodogjort sig efter 
genomgången grundskola (med delmål i år 5).  
 

Intervjuaren: Tycker du det ska vara fokus på strävans mål eller uppnående mål, 
eller hur?  
Doris: Jag sätter ju, åtminstone i år, sätter jag fokus på uppnående målen. Der är 
ju dem vi pratar om i klassen. Det är ju det vi ska ha klarat av nu till slut tampen. 
Intervjuaren: Är det du skulle vilja ha i kursplanerna, om du hade fått lägga upp 
nya också, så är det uppnående mål då?  
Doris: Ja, fast egentligen, jag skulle inte vilja vara utan strävansmålen heller. För 
det är ju lite gran att man ska sikta på trädtopparna och så når man där någonstans 
(läraren visar med handen i luften på något som ligger mitt emellan topp och rot). 

 
Inte heller här ser anhängarna något problem i att ha kvar några strävansmål i 
kursplanerna. Lärarna upplever att strävansmålen är mindre konkreta och därför inte lika 
användbara som arbetsverktyg. Strävansmålen ses också som mindre mätbara, svårtolkade 
och svåra att förklara för eleverna. 
 
4.2.10 Mål i fler åldrar 
Ytterligare ett resonemang som våra intervjuer visade var att lärare anser att det är för sent 
med de första delmålen i år 5. Det innebär att läraren vill ha fler bedömningspunkter, dock 
inget sagt om betygsbedömning. Det innebär även att dessa lärare inte är rädda för en 
situation där eleverna bedöms tidigare än i dag. De anser tvärtom att det är positivt då det 
blir lättare att fånga upp elever i begynnande svårigheter och då sätta in de resurser som 
dessa elever är i behov av, för att stävja eventuella problem innan de växt sig stora. 
 

Carl: Ja, precis. Att man har lite mera konkret genom att ha bara strävans mål och 
kanske då en bedömnings situation i tvåan, kanske. Bara för att komma ifrån det 
att man inte jobbar lika mål styrt i de absolut lägsta årskurserna. För det är oftast 
de som har gamla mellanstadielärare som tittat på målen i femman. Inte så ofta de 
som har lägre årskurser. Man har ju en Måns och Mia, mattedel i tvåan. Det är det 
enda man har så vitt jag vet. 
 
Intervjuare: Tycker du att man ska ha uppnående mål, strävans mål. Hur skulle 
du vilja att de var uppbyggda? Skulle det vara fler åldrar, färre åldrar? Betoning 
på strävansmål, betoning på uppnåendemål? Eller bara det ena eller det andra? 
Om du hade fått bestämma, hur hade det varit upplagt?  
Doris: Det är svårt att säga, tycker jag. Det svåra är väl egentligen.. När man har 
fyror femmor så har man ju målen så nära, till årskurs fem.  
Intervjuare: Jo, precis.  
Doris: Så då blir det inte så konstigt. Det konstiga är att få med dem där nerifrån. 
Det är ju väldigt långt…  
Intervjuare: Jo, det kan tänkas, uppfattas som ett långt steg från ettan till 
femman.  
Doris: Så att… ja, kanske som man hade det förr 3, 6 och 9. Det är lite mer 
greppbart, tror jag. För att riktigt liksom plocka ner det man ska jobba med på de 
lägre åldrarna, för att man ska nå målen, det är ett ganska stort arbete.  
 
Intervjuare: Vid vilka åldrar eller ålder tycker du att man ska ha mål?  
Filip: Oj.   
Intervjuare: Som det är nu i 5:an och 9:an eller mer eller sällan?   

 Filip: Jag är nog för oftare.  
 Intervjuare: Hur mycket oftare?  
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Filip: Oj, igen. Ja, att.. en period faktiskt funderat på om inte 3, 5, 7 och 9, skulle 
vara en bra intervall. Jag är emot lite också där lite färgad utav det att jag  
är, jag vet inte om man hjälper eller stjälper. Eller om man har det här med 
självförtroende eller annat. Jag tror att det finns mycket andra sätt att hjälpa elever 
med sitt självförtroende och självbild att de är duktiga och bra. Än att inte 
genomföra prov. Det är klart att en skärpt lärare vet ju var en elev befinner sig i 
alla fall. Så att.. de sista månaderna har jag vacklat lite i det här. Och det är 
jättebra, man ska nog vackla lite hela tiden, kanske lite. Jag pratade med en 
psykolog som undrade vad vi höll på med. Att barn inte alltid är redo för att 
planera och reflektera och så här, va. "vad har du lärt dig i veckan?" så här, va. 
Metakognition. "Och vi ska samtala med varandra!" Så är de sju år, så lyssnar 
man, det samtalas inte så mycket. Om vad de har lärt sig utan de kopplar mer åt 
lunchen som de åt för 15 minuter sedan. Lite så är det, och kanske är vi 
överambitiösa och har en övertro. I så fall så bygger den på att man inte 
underskattar någon, och att man har en god människosyn, och det är ju härligt i 
sig. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på frågan. 

 
Anhängarna anser också att målen, så som de ser ut i dag, är svåra att dela in i ytterligare 
delmål för att eleverna får en stegring av kunskap och förståelse för omvärlden i ett F–9-
perspektiv. Genom att redan i kursplanerna göra denna indelning tror lärarna att de lättare 
kan fokusera på att nå de uppställda målen och hjälpa eleverna i sin strävan mot högre 
förståelse. 
 
4.2.11 För många mål 
Ett resonemang som också framkom från en rektor, och således sett ur hennes perspektiv, 
var att skolan i dag är alldeles för målstyrd och att styrdokumenten har för många mål. 
Detta gör det svårt att veta vad läraren ska fokusera på och är en av orsakerna till att lärare 
ibland tappar bort vissa mål på vägen. Framför allt gäller detta i den tidigare delen av 
grundskolan där lärarna oftare undervisar i flera ämnen samtidigt och då får en ännu högre 
belastning av mål att hålla i minnet. 
 

 Intervjuare: Om kursplanernas mål, om de ska finnas och vilka åldrar?  
Eva: Det var så du sa.  Generellt tycker jag det är för många mål. Men jag tycker 
att det ska finnas mål, för målen anger ju ändå en riktning, det får ju inte vara 
godtyckligt vad man sysslar med i skolan. Vi har ju ändå ett uppdrag, barnen ska 
ju ändå ha med sig vissa grundläggande kunskaper, så att mål ska finnas men jag 
kan ändå tycka… 

 
 

5. Diskussion 
 
5.1 Metod 
 
På två av frågorna på kunskapsprovet har eleverna mycket hög sannolikhet för att chansa 
på uppgiften och ändå nå godkänt resultat (fråga 9 och 16). Resultatet på fråga 9 har 
troligtvis inte påverkat resultatet på det kursplansmål den berör nämnvärt, då resultatet på 
fråga 9 trots allt hade lägre andel godkänt än resultatet på målet i stort. På fråga 16 
däremot har resultatet troligtvis hjälpts upp av den stora sannolikheten att chansa och få 
godkänt. Resultatet på berört kursplansmål utan fråga 16 hade varit 76 % i stället för 70 
%.  
 
Ännu en faktor som kan ha påverkat resultatet på provet är de frågor där bortfallet varit 
extremt högt (över 10 %). Dessa frågor är fråga 11, 18, 19, 20 och 21. Vi kan se två 
möjliga förklaringar till bortfallet. Den ena är att elever som inte kunnat svaret har lämnat 



 
 

31 

frågorna blanka. Den andra är att eleverna inte förstått våra instruktioner. Vår teori är att 
de frågor som även har hög andel underkända svar har större andel bortfall på grund av 
okunskap än de frågor som har låg andel underkända svar. De frågor som hade hög andel 
underkända svar samtidigt som de haft hög andel bortfall är fråga 11, 20 och 21. Fråga 20 
och 21 är formulerad på samma sätt som flera andra frågor där bortfallet varit betydligt 
lägre. Detta gör att vi antar att det höga bortfallet på dessa frågor beror på okunskap hos 
eleverna.  
 
Vi var inte närvarande vid provtillfället och har därför inte någon insikt i hur mycket hjälp 
eleverna fått på provet eller vilken form denna spekulativa hjälp haft. Det skulle också 
kunna vara en felkälla i resultatet då det i så fall hjälper upp resultatet på provet. Vårt 
språkbruk i frågeställningen kan vara en möjlig anledning till att vi, med vår inriktning 
mot grundskolans senare del, fått låga resultat på kunskapsprovet. 
 
Då våra prov delats ut till en ganska stor grupp elever så går det att dra vissa slutsatser 
från resultaten. Dock bör vi akta oss för att dra för djupgående slutsatser från dem då det 
trots allt endast genomförts med elever från en kommun.  
 
En faktor som kan ha påverkat resultatet på våra intervjuer är att vi hade mycket svårt att 
få tag på skolledare som ville ställa upp på intervjuer. Vår intention var att intervjua tre 
skolledare men på grund av tidsbrist och bristande intresse hos skolledarna fick vi nöja oss 
med två intervjuer. Vi har funderat mycket över varför intresset att ställa upp på intervjuer 
om NO-undervisningen på skolorna är så lågt. Frågor som väckts hos oss gällande 
ointresset, förutom den tidsbrist en del skolledare hävdat, är om NO har en låg status hos 
de nekande skolledarna. 
 
En annan faktor som hade kunnat påverka vårt resultat är om vi istället för att intervjua 
skolledare hade gjort fler intervjuer med lärare. Hur och om det hade förändrat vårt 
resultat är svårt att säga. Det hade medverkat till en högre reliabilitet på resultatet från 
lärarintervjuerna.  
 
Något som hade kunnat lyfta vårt resultat ytterligare hade varit om vi kunnat intervjua 
lärare och skolledare som hade undervisat/ansvarat för de elever som deltog i 
kunskapsprovet. Hade detta gått att göra skulle vi kunnat dra paralleller mellan resultaten 
på provet och lärares inställningar kring NO-undervisning och kursplanernas mål. Detta 
var dock inte möjligt då vi på grund av tidsbrist var tvungna att boka intervjuerna innan vi 
fått tillbaka proven. Utan svaren på proven så visste vi inte vilka skolor som skulle delta. 
Vi kunde inte heller veta vilka skolor som en del av eleverna gått på i år 5 eller vilka 
lärare som undervisat dem. 
 
Intervjuerna genomfördes med en mycket begränsad del av lärarna och skolledarna i 
kommunen. Därför kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån dem. Vi anser dock att 
det ändå går att se på dem som ett mått på några av de diskurser som förekommer inom 
skolans värld i den undersökta kommunen. 
 
 
5.2 Eleverna 
 
En intressant iakttagelse är att vårt resultat från kunskapsprovet i år 6 där hälften av 
eleverna hade godkänt i kemi och fysik och två tredjedelar hade godkänt i biologi är 



 
 

32 

mycket bättre än det resultat som Skolverkets nationella utredning 2003 (2005c) visade 
för elever i nionde klass. Deras undersökning visade att endast en fjärdedel av eleverna 
klarade godkänt i biologi och endast en tredjedel i kemi och fysik.  Det resultatet reagerar 
vi på då vi alltid hört att svenska elever brukar ha bättre resultat i biologi än i kemi och 
fysik. 
 
En faktor till skillnaden mellan resultaten skulle kunna vara att vårt test haft låga krav för 
godkänt på vissa frågor till följd av vår tolkning av kursplanernas mål. Kan NO-
undervisningen i grundskolans tidigare år ha blivit bättre än tidigare. Nästa stora 
nationella eller internationella studie bör ha bättre förutsättningar att kontrollera om den 
fallande trenden av elevers NO- kunskap, som TIMSS två studier 1995 och 2003 har 
stagnerat eller ej. 
 
Skillnaden mellan resultatet skulle även kunna bero på att vi har ett annat elevunderlag, vi 
vet inte om vår kommun deltog i skolverkets studie och inte heller hur stora skillnaderna 
var mellan olika kommuner. Det hade av den anledningen varit intressant att göra en 
uppföljning av samma elevgrupp när de gått ut nian och ge dem samma test som 
skolverkets undersökning, för att se om skillnaden i resultaten består. Skolverket har 
genomfört en utvärdering av Hallands grundskolor som bekräftar att elevers kunskaper 
varierar mellan kommuner (Jakobsson 2006). Granskningen visade att eleverna i 
Halmstads kommun hade bättre genomsnittligt resultat än riket i stort. 
 
Det låga resultatet i undersökningen skulle kunna bero på att de flesta lärare i 
grundskolans tidigare del har sin kompetens inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnena. En annan förklaring kan vara att det är sällsynt med någon 
schemalagd NO-undervisning i de tidiga åldrarna och att det kan göra att eleverna missar 
vissa bitar. 
 
Ytterligare en tanke som slår oss är om det lägre resultatet i de högre åldrarna beror på att 
eleverna från grunden har med sig en bristande begreppsuppfattning och att det i sin tur 
ger sämre möjligheter att ta till sig nya kunskaper. Gagnés sjunde byggsten bygger på 
begreppsuppfattning och finns det brister i den borde det leda till att eleverna får svårare 
att ta till sig nya moment. 
 
För diskussionens skull kan vi dock anta att en stor del av de elever som når 
uppnåendemålen för år 5 inte gör det för år 9. Vi kan se flera tänkbara orsaker till en sådan 
utveckling. Blir NO-undervisningen mer abstrakt och därmed mer svårgreppad för 
eleverna ju högre upp i åldrarna eleverna kommer? Vår uppfattning är att efterhand som 
eleverna blir äldre glömmer lärarna bort verklighetsförankringen i NO-undervisningen. 
Det gör undervisningen mer abstrakt och skulle kunna leda till att fler elever får svårt att 
hänga med i undervisningen och att motivera sig till att lära sig NO. Även läroböckerna 
får ofta ett högre och mer avancerat/abstrakt språk som förstärker effekten. Jämförelser av 
läroböcker med Piagets stadieteori har också visat att läroböckerna överskattar elevernas 
förmåga till abstrakt tänkande. Kritiska röster mot stadieteorierna finns, men vi ser det 
som en intressant parallell till våra reflektioner. 
 
Får eleverna ett högre tempo över lag i skolans senare del och väljer bort de 
naturvetenskapliga ämnena på grund av bristande intresse? Även detta upplever vi 
stämmer ganska bra. Åtminstone är det ett vanligt förekommande uttalande från elever. 
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Är skillnaderna mellan målen i år 5 och målen i år 9 för stora så att lärarna inte hinner 
med att ge eleverna möjlighet att få all den kunskap de behöver för att nå målen? Detta är 
inget vi märkt att lärarna upplever och vi har själva för lite erfarenhet för att kunna 
utvärdera detta. 
 
Kan en anledning till de bristande NO-kunskaperna vara att lärarna i grundskolans senare 
del blir sämre på att motivera eleverna? Vi tror inte att lärarna i grundskolans senare del 
har sämre argument för varför eleverna ska lära sig NO. Men av de anledningar vi 
diskuterat ovan har eleverna svårare att ta till sig motiveringarna. Desto högre upp i 
åldrarna eleverna kommer desto vanligare antar vi att det är med kursplansorienterade 
lärare. Vi tror även att det kan vara lättare att glömma bort motiveringen på elevernas nivå 
om läraren är uttalat kursplansorienterad. Vår erfarenhet är att lärare för de högre åldrarna 
lättare använder motiveringen ”för att kursplanen säger det” som förklaring till att 
eleverna ska lära sig något.  Den i de yngre åldrarna ganska vanliga ämnesintegreringen 
minskar också desto högre upp i grundskolan eleverna kommer. Detta ger eleverna färre 
samband mellan olika ämnen att hänga upp kunskaperna på. I och med det blir det också 
svårare för eleverna att motivera sig att lära. 
 
 
5.3 Lärarna och skolledarna 
 
Skolverkets undersökning 2003 (2005 c) om hur kursplanerna används visar att de flesta 
lärare utgår från kursplanerna och dess mål när de ska planera sin undervisning. Den 
spontana frågan som vi ställer oss är om skolverkets enkätundersökning har fått svar som 
är politiskt korrekta eller om vi har fått tag på informanter som inte speglar verkligheten. 
Då vår intervjuundersökning är väldigt liten går det inte att dra några generella slutsatser 
från den, gällande lärares arbetssätt. Den kan endast ses som ett mått på några av de 
diskurser som förekommer inom skolvärlden i den undersökta kommunen. 
 
Vygotskijs tanke om läraren som en inspiratör blir något av en motsats till tanken att 
använda kursplanen som motivation. Vi har under vår VFU snarare upplevt att den sortens 
motiveringar fungerar på samma sätt som den klassiska mammakommentaren ”För att jag 
säger det!”. Det vi själva har upplevt är att det snarare är genom verklighetsförankring och 
nyttodiskussioner som eleverna motiveras att lära sig. Något vi blev mycket förtjusta i var 
tanken att använda kursplanerna som en utvärderingsmetod av sitt arbete. Enligt 
konstruktivismen bör läraren angripa undervisningen på ett personligt plan. Vi anser att en 
lärare som använder kursplanen som motivering inte gör det. Vi bör väl tillägga att vi inte 
tror att någon av våra informanter endast använder kursplanen som motivering för 
eleverna, vi tror att de även använder andra metoder. 
 
Vi kan se vissa risker med att vara för läroboksorienterad som lärare. Den största risken 
som vi ser är att läraren missar delar av kursplanernas mål om han/hon använder en 
lärobok som inte är skriven efter kursplanerna, utan är tänkt som ett komplement till ett 
friare undervisningssätt. Vi begrundade även möjligheten att en läroboksorientering kan 
bero på en osäkerhet hos läraren att genomföra undervisning utan den trygghet som 
läroboken och dess struktur ger. Eftersom, som vi tidigare kommenterat, läroböckerna blir 
mer abstrakta desto högre upp i åldrarna eleverna kommer blir det svårare för eleverna att 
ta till sig undervisningen från en strikt läroboksorienterad lärare desto äldre de blir. Här 
vill vi återigen poängtera att elevernas abstraktionsnivå inte utvecklas i samma takt som 
böckernas i jämförelse med Piagets teori. En alltför stor läroboksorientering talar emot 
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själva grundtanken i konstruktivismen som anser att läraren ska angripa undervisningen 
på ett personligt plan för att kunna motivera eleverna. Den läroboksorienterade läraren 
torde även ha en högre tendens att fokusera mer på faktakunskaper än på att lära ut 
tankemönster och logiskt tänkande som, enligt Gagné, är det som NO-undervisningen bör 
gå ut på. 
 
Bruners teorier om att läraren måste ha sammanhängande struktur på det han/hon lär 
eleverna för att kunna ge dem en förståelse för hur saker samverkarkar, kan vara en av de 
faktorer som haft inflytande till diskursen om ämnesintegreringens vikt. Deweys idéer att 
all undervisning måste börja i elevens intresse och vardag har tydliga paralleller till den 
vikt vid ämnesintegrering som vi ser här. Det är inget revolutionerande men i skolans 
värld, som fram tills nyligen varit väldigt isolerad, är det nytänkande och något som vi 
upplever att lärare i dag försöker få in mer och mer. När lärarna arbetar ämnesintegrerat 
ökar också sannolikheten att de stimulerar flera av de nio intelligenserna, från Gardners 
teori, då undervisningen går in i flera ämnen samtidigt och de olika ämnena till viss del 
ligger inom olika intelligenser. Även åldersintegreringen kan till stor del sägas ha sina 
rötter i samma teorier. Tanken att arbeta med metoder som skiljer sig från den 
traditionella katederundervisningen tas upp i skolverkets rekommendationer om arbetet 
med kursplanerna. När läraren arbetar åldersintegrerat tar han/hon dessutom större hänsyn 
till det sociala samspelet som Vygotskij menar är så viktigt för individens utveckling. 
 
De flesta lärare i grundskolans tidigare del har en lärarutbildning med inriktning mot 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områden, samt den enligt skolverket utbredda 
uppfattningen att NO kan vänta till år 6 kan nog vara en bidragande orsak till att vissa 
lärare i den tidigare delen av grundskolan upplever NO-undervisningen som omständlig. 
Vi har dock inte fått något stöd i någon av de intervjuer vi gjort för att NO kan vänta till år 
6. 
 
Det går att se vissa paralleller mellan Gagnés princip om kunskaper i en hierarki som 
bygger på varandra och diskursen om att gå från teori till praktik. Gagné menar att 
kunskapen måste bygga på den historiska kunskapen inom området och att det blir lättare 
att förstå den nuvarande tron om eleven får en historisk bakgrund. Deweys pedagogiska 
grepp learning by doing som bygger på att eleven lär genom att göra och således går från 
praktik till teori blir en motsats till diskursen att det är viktigt att gå från teori till praktik. 
Vår erfarenhet säger oss att olika ämnesområden passar olika bra i de två olika synsätten. 
Det finns de områden som fungerar bäst när undervisningen börjar i teorin och de som blir 
bäst när den börjar i praktiken. 
 
De två diskurserna som lägger fokus på strävansmålen respektive uppnåendemålen 
motsäger varandra. Det som är intressant att lägga märke till är att fokus på strävansmålen 
följer samma linje som skolverket gör i sina rekommendationer. De rekommenderar att 
lärarna planerar sin undervisning från strävansmålen och menar att på det viset nås även 
uppnåendemålen. Tanken på att utgå från uppnåendemålen känns dock inte främmande. 
Det är den första tolkning som de flesta vi talat med under vår utbildning gjort.  
 
Vid närmare eftertanke låter det dock sunt att utgå från strävansmålen eftersom det är dit 
det är tänkt att undervisningen ska sträva. Om läraren hela tiden utgår från 
uppnåendemålen så har eleverna ingen chans att nå strävansmålen. Piagets tankar om att 
det är skillnad på process och produkt ger ett ökat stöd till tanken att läraren bör lägga 
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fokus på strävansmålen. Samma linje är Vygotskij inne på när han påstår att elevernas 
utveckling gynnas av mål ställda strax ovanför den kunskapsnivå de befinner sig i. 
 
Ett genomgående resultat som vi fick i våra intervjuer var att lärarna och skolledarna 
ansåg att det var för långt mellan målen, framför allt innan första målet. Detta skulle 
kunna grunda sig i en variant av Bruners teori om kunskapsstegring. Om läraren anser att 
han/hon hela tiden måste återkomma till arbetsområden för att gå in djupare i texten så är 
det lätt att se att han/hon också vill ha tätare mellan målen. Om målen kommer tätare blir 
det också lättare för lärarna att dela upp målen i tydliga delmål som eleverna förstår. För 
att målen hela tiden ska kunna ligga strax över elevernas kunskapsnivå måste det vara 
tätare mellan målen. Annars tenderar målen att vara ställda på den nivå som förväntas 
uppnås i den ålder målet är ställt för, då blir skillnaden mellan elevens kunskap och målen 
till en början för stort och senare utan något glapp. 
 
En intressant parallell är att skolverkets lärarenkät visar att lärare inte upplever att det är 
för många mål i skolan. En av de rektorer vi intervjuat har tagit upp just detta som ett 
problem i skolan i dag och menar att mängden mål totalt i styrdokumenten kan göra så att 
vissa mål kommer i skymundan och blir glömda. Hon skulle vilja att det var färre och 
tydligare mål i stället för den nuvarande utformningen. 
 
Vi har inte sett någon avgörande skillnad i svaren från de skolledare vi intervjuat jämfört 
med de lärare vi intervjuat. Det som dock är intressant att nämna är att skolledarna varit 
mycket ovilliga att diskutera vad de tycker om kursplanernas utformning med oss.  
 
 
5.4 Samband 
 
I alla intervjuerna så uppfattade vi lärarna som mycket säkra på att deras elever nådde 
uppnåendemålen för år 5. Men våra tolkningar av målen gav ett ganska lågt resultat av 
elever som nådde samma mål. Beror det kanske på att vi tolkat målen hårdare än lärarna? 
Kan tolkningsskillnader, gentemot lärare i grundskolans tidigare del, vara en bidragande 
orsak till att lärare i grundskolans senare del utrycker en frustration över den låga 
kunskapsnivån hos eleverna? Detta skulle mycket väl kunna vara en bidragande orsak till 
skillnaden i uppfattning mellan lärare i grundskolans olika delar. Beroende på hur de olika 
begreppen tolkas har lärarna olika förväntningar på vad en elev som når målen ska kunna. 
Denna skillnad skulle kunna bero på att vi intervjuat lärare som inte undervisat någon av 
de elever som gjort kunskapsprovet. 
 
En annan möjlig förklaring är att lärare i grundskolans senare del använder ett annat språk 
både på lektioner och i de läroböcker som används och att eleverna därmed får svårare att 
förmedla vad de kan. Återigen kan det kopplas till det mer abstrakta språket som eleverna 
har svårt för. Det alltmer abstrakta språket skulle kunna vara en förklaring till att färre 
elever når målen för år 9 än för år 5. 
 
Vi upplever att vår undersökning snarare väckt fler frågor än den gett svar. Vi har inte 
någon förklaring till varför vårt resultat ser ut som det gör. Vi har ovan redovisat för några 
tänkbara förklaringar. Det vore intressant om vi kunde bekräfta några förklaringar och 
utesluta några andra, men med det underlag vi har tillgängligt är det inte möjligt. Det mest 
troliga resultatet av djupare studier och analyser av resultatet hade troligtvis varit att flera 
av våra förklaringar samtidigt påverkat resultatet. 
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Det användningsområde som vi ser för vårt arbete, för lärare, är framförallt att det 
medvetandegör läsaren om de möjliga tolkningsskillnader av kursplanernas mål som finns 
mellan lärare i grundskolans tidigare och senare del. Ett annat användningsområde är att 
ge läsaren en bättre förförståelse i vad eleverna har för kunskaper när de når år 6. På det 
viset hoppas vi att undervisningen i de lägre åldrarna blir mer kvalitativ och att lärarna i 
de högre åldrarna blir mer medvetna om hur lärare för de yngre åldrarna arbetar. Om 
lärarna blir mer medvetna om skillnaderna mellan arbetsmetoderna i högre respektive 
lägre åldrarna så tror vi att det blir mjöligt att ge eleverna en mer sammanhängande 
undervisning som i sin tur ger bättre kunskaper inom NO. 
 
 
6. Förslag till framtida forskning 

 
Våra förslag till framtida forskning är att titta närmare på hur det går att förbättra 
undervisningen i NO för grundskolans tidigare år. Ett annat förslag är att göra en mer 
omfattande studie som specifikt studerar vilka kunskaper elever egentligen har inom NO i 
förhållande till kursplanernas mål. Då går det att ta hänsyn till fler mål. En annan aspekt 
som hade varit intressant att undersöka är om det finns skillnader i måltolkningen mellan 
lärare i grundskolans tidigare del och grundskolans senare del. 
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 Bilaga 1 
Kunskapstest i NO-ämnen, skolår 6 

 
Vi är två lärarstudenter som skriver ett arbete om vilka kunskaper elever i år 6 har inom NO-
ämnena. Därför vill vi be Dig att göra detta test, testet är frivilligt och anonymt (ni behöver 
alltså inte skriva namn).  

Tack för Din hjälp att genomföra vår undersökning 
 

 

Ålder: ____år   Jag är:         tjej        kille 

Skola: ___________________________________________ 

 
 

1. Dra ett streck mellan bilden och rätt namn på djuret. Dra även ett streck mellan bilden 

 och den miljö som djuret lever i. 

 

     

      

  Sork     Skog 

 

 

 

 

  Igelkott     Flodstrand 

 

 

     

  Bäver     Trädgårdar 

 

 

  

  

  Räv     Åkermark 

  

 

 

 



 
 

 

2. Dra ett streck mellan bilden och rätt namn på växten. Dra även ett streck mellan bilden 

 och den miljö som växten lever i. 

     

     

  Ek    Barrskog 

 

     

  Kaveldun    Åker 

       

     

  Gran    Stranden 

 

     

  Vete    Lövskog 

 

 

 

3. Dra ett streck mellan kroppen till organet. Dra även ett streck till rätt påstående. Var 

sitter följande organ i kroppen och vilket påstående passar till respektive organ? 

  

Njure tar upp näring och vätska från föda 

 

 Hjärta   tar upp syre från luften  

 

 Lungor   renar blodet  

 

 Tarmar   pumpar runt blodet  

 

4. Dra ett streck mellan rätt medel och rätt påstående!  

 

 Alkohol påverkar lungfunktion, kan orsaka hjärtsjukdomar  

 Droger  ger upphov till aggressivitet, ger ökad muskeluppbyggnad 

 Rökning orsakar leverskador, ökar risken för cancer  

 Doping  minnet påverkas, kan orsaka hallucinationer (man ser i syne) 



 
 

 

5. Numrera rätt ordning på fjärilens utveckling.   

 I vilken ordning utvecklas fjärilen? Numrera dem med 1 till 4.   

 

          ___ fjäril ___ puppa 

  ___ larv  ___ ägg 

 

6. Vilket alternativ är en följd av god kost och regelbunden motion? (Kryssa rätt alternativ) 

 

          Bättre kondition, piggare, mindre sjuk. 

          Sämre kondition, tröttare, mindre sjuk. 

          Oförändrad kondition, piggare, mer sjuk.  

          Bättre kondition, tröttare, mer sjuk. 

          oförändrad kondition, tröttare, mindre sjuk. 

 

7. Hur länge är en kvinna gravid? (kryssa rätt alternativ)  

 

          3 månader 

          6 månader 

          9 månader 

          12 månader 

          15 månader 

 

8. Vad gör hjärtat? (kryssa rätt alternativ) 

   Rätt  Fel 

Hjärtat renar blod     

Hjärtat tillverkar blod    

Hjärtat pumpar blod    

Hjärtat syresätter blod   

Hjärtat är en muskel   

 



 
 

 

9. I skolan får du lära Dig att blodet cirkulerar i kroppen. Men hur cirkulerar 

en droppe blod som passerar stortån? Markera ett alternativ! (kryssa rätt alternativ) 
 
 

 Droppen lämnar hjärtat, går ner till stortån och sedan tillbaka till 
hjärtat. Så kan den göra samma färd igen. 
 

 Droppen lämnar hjärtat, går ner till stortån, sedan till en lunga och 
därifrån tillbaka till hjärtat. Så kan den göra samma färd igen. 
 

 Droppen lämnar hjärtat, går först till hjärnan, därifrån till stortån och 
sedan tillbaka till hjärtat. Så kan den göra samma färd igen. 
 

 Droppen lämnar hjärtat, går först till en lunga, därifrån tillbaka till 
hjärtat, sedan ner till stortån och därifrån tillbaka till hjärtat. Så kan 
den göra samma färd igen. 
 

 Droppen lämnar hjärtat, går först till en lunga, därifrån till stortån 
och sedan tillbaka till hjärtat. Så kan den göra samma färd igen. 

 

 

10. Numrera vilken ordning planeterna ligger från solen räknat?  

 1 = närmast solen, 4 = längst från solen 

 

  ___ Jorden ____ Merkurius ____ Uranus   ____ Jupiter 

 

11. Dra ett streck från tidsenheten till rätt förklaring:  

 

En månad Den tid det tar för månen att snurra 1 varav runt jorden 

Ett år Den tid det tar för jorden att snurra 1 varav runt sin egen axel 

Ett dygn Den tid det tar för jorden att snurra 1 varav runt solen 

 



 
 

 

12. Koppla ihop lamporna så att alla lyser lika starkt genom att rita kablar. 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

13. Vilket är det du märker först vid ett åskväder, 1 km bort?  (kryssa rätt alternativ) 

 

          Mullret  

          Blixten          

           Båda samtidigt 

 

14. Vilket är snabbast, ljuset eller ljudet? (kryssa rätt alternativ) 

 

            Ljudet  

    Ljuset 

    De är lika snabba 

    Varken ljuset eller ljudet rör sig 

 

15. Innan man visste att åska och blixtar berodde på elektrisk urladdning i atmosfären, så 

påstod man att det var: (kryssa rätt alternativ) 

 

   Solguden som var arg 

   När Hades är arg mullrar det  

   Tor som kastade sin hammare och körde med sin vagn  

   När Oden är arg på Loke uppstår blixtar  

    Sleipner som galopperade 



 
 

 

16. Når ljuset fram till flickan? (kryssa rätt alternativ i de bägge delfrågorna) 

 
Det är dagsljus. Flickan ser lågan på   Ja  

det brinnande ljuset. Kommer det fram   Nej 

något ljus från lågan till flickan?    

 

 
Nu är det natt. Flickan ser lågan på   Ja 

det brinnande ljuset. Kommer det fram   Nej 

något ljus från lågan till flickan?     

 

17. Hur snurrar vår planet? (kryssa rätt alternativ) 

 

   Jorden snurrar runt både solen och månen.  

   Månen snurrar runt jorden och båda snurrar runt solen. 

   Både solen och månen snurrar runt jorden. 

   Solen snurrar runt jorden och båda snurrar runt månen. 

   Jorden snurrar runt månen och båda snurrar runt solen. 

 

18. Markera vilken form ämnena har, en form för varje ämne:  (F = fast, L = flytande, G = 

gas) 

 

  ___ Vatten   ___ Is   ___ Järn    

  ___ Kvicksilver         ___ Kol   ___ Kväve  

  ___ Syre  ___ Bensin  ___ Helium 

 



 
 

 

19. Fyll i följande mening med orden celler, kropp och organ så att den stämmer.

 Exempel: Tyg består av trådar, som i sin tur består av fibrer. 

 

 _____________ består av ____________, som i sin tur består av ____________ . 

 

20. Dra streck från rätt förklaring till rätt utryck. 

 

Vatten fräser i en het stekpanna   Smältning 

Det blir is på sjön     Avdunstning 

Det bildas en klar vätska runt   

veken i ljuset som brinner    Kokning 

Den regnvåta asfalten torkar    Kondensering 

Det blir imma på glasögonen    Stelning 

 

21. Vad har hänt efter 5 minuter om du släpper ner en sockerbit i varmt vatten? (kryssa 

rätt alternativ) 

 

    Sockret har smält  

    Sockret har löst upp sig i vattnet  

    Sockret har sjunkit till botten  

    Sockret flyter på vattenytan 

    Sockret har försvunnit 

 

22. Vilka ämnen räknas som metaller? (kryssa rätt alternativ) 

 

   Kvicksilver      Järn  

   Silver     Syre 

   Tenn     Kol 

   Koppar     Svavel 

 



 
 

 

23. Hur är luft sammansatt? (kryssa rätt alternativ) 

 

   Luft består till största delen av kväve och syre. 

   Luft består till största delen av syre och väte. 

   Luft består till största delen av koldioxid och syre.   

   Luft består till största delen av syre och ozon. 

 

24. Vissa spikar blir rostiga om de får stå i vatten eller nära vatten. Var finns rosten innan 

spiken rostar? (kryssa rätt alternativ) 

 

  Den finns i luften 

  Den finns i vattnet 

  Den har ännu inte bildats 

  Den finns i spiken 

 

25. Dra ett streck mellan varningssymbolen och rätt betydelse: 

 

  Exempel:     

    

  Giftigt       

    

 

      

  Frätande 

 

 

      

  Hälsofarligt 

 

 

  Mycket brandfarligt  

   

 

 



 
 

 

Hur upplevde du frågorna 

I frågorna här efter vill vi veta vad du tyckte om frågorna som du svarat på. Ringa in det 

alternativ som stämmer bäst in på påståendet: 

 
    Stämmer  Stämmer 

    mycket bra  inte alls 

Jag tyckte att frågorna var svåra 1  2 3  4 5 

Jag chansade på många uppgifter 1 2 3 4 5 

Jag var osäker på många av svaren 1 2 3 4 5 

 

Vad tyckte du om uppgifterna? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om din NO-undervisning i klass 1 till klass 5? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Är det något annat du vill berätta för oss angående uppgifterna eller din NO-undervisning? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Bilaga 2 
Intervjustolpar (Rektorer) 
 
Hur länge har du arbetat som rektor? 
 
Var du lärare innan, hur länge? 
 
Är NO-undervisning viktigt? Motivera (från vilken ålder) 
 
Är kursplanernas uppnåendemål/strävansmål realistiska? 
 
Är kursplanernas uppnåendemål/strävansmål tydliga och lätta att förstå? 
 
Ska uppnåendemålen/strävansmålen finnas? 
 
Hur skulle du vilja att kursplanerna lade upp sina mål, uppnående/strävan, vid vilken ålder 
mm. 
 
Hur upplever du uppnåendemålen/strävansmålen? (Arbetsverktyg/stressfaktor etc.) 
 
Använder du uppnåendemålen/strävansmålen i ditt yrke, hur? 
 



 
 

 

Bilaga 3 
Intervjustolpar (Lärare) 
 
Hur länge har du arbetet som lärare? Utbildning? 
 
 
Arbetssätt? 
 
Individanpassning? 
 
Planeringsunderlag? 
 
 
Är NO-undervisning viktigt? Motivera (från vilken ålder) 
 
 
Är kursplanernas uppnåendemål/strävansmål realistiska? 
 
Är kursplanernas uppnåendemål/strävansmål tydliga och lätta att förstå? 
 
Ska uppnåendemålen/strävansmålen finnas? 
 
Hur skulle du vilja att kursplanerna lade upp sina mål, uppnående/strävan, vid vilken ålder 
mm. 
 
Hur upplever du uppnåendemålen/strävansmålen? (Arbetsverktyg/stressfaktor etc.) 
 
Använder du uppnåendemålen/strävansmålen i ditt yrke, hur? 



 
 

 

Bilaga 4 

Excel-matriser över resultaten på kunskapsprovet 
 

Skola 1 
Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 

1 6 0 1 3 1 0
2 6 0 1 4 0 0
3 5 1 1 3 0 1
4 3 3 1 4 0 0
5 3 3 1 3 1 0
6 6 0 1 4 0 0
7 6 0 1 3 1 0
8 4 2 1 1 3 0
9 1 5 1 3 1 0

10 2 3 2 2 2 0
11 1 5 1 0 3 1
12 1 3 3 1 3 0
13 3 3 1 2 2 0
14 4 2 1 4 0 0
15 6 0 1 4 0 0
16 6 0 1 3 0 1
17 4 2 1 1 3 0
18 6 0 1 2 1 1
19 3 1 3 2 1 1
20 3 3 1 2 1 1
21 5 1 1 1 2 1
22 6 0 1 3 1 0
23 1 5 1 1 2 1
24 3 3 1 0 4 0
25 5 1 1 2 2 0

 
Tab.1 Resultatet på skola 1 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 
 



 
 

 

 
Skola 2 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 4 3 0 6 5  
2 6 1 0 7 3 1
3 3 4 0 4 4 3
4 4 3 0 7 2 2
5 0 7 0 6 5  
6 7 0 0 10 1  
7 6 1 0 9 2  
8 2 5 0 2 7 2
9 5 1 1 4 4 3

10 1 4 2 2 7 2
11 2 4 1 3 8  
12 0 5 2 2 9  
13 1 6 0 0 11  
14 2 5 0 4 7  
15 4 2 1 10 1  
16 7 0 0 8 3  
17 3 4 0 6 5  
18 4 3 0 7 4  
19 1 4 2 5 1 5
20 4 3 0 4 5 2
21 3 3 1 4 6 1
22 4 3 0 7 4  
23 0 7 0 3 8  
24 1 6 0 4 7  
25 4 3 0 2 9  

 
Tab.2 Resultatet på skola 2 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 



 
 

 

 
Skola 3 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 8 1  8 5  
2 7 2  13   
3 9   10 2 1
4 8 1  7 5 1
5 5 4  12 1  
6 9   12 1  
7 9   12 1  
8 7 2  7 6  
9 3 6  6 6 1

10 2 7  3 10  
11 2 7  7 6  
12  6 3 6 3 4
13 3 6  6 6 1
14 8 1  11 1 1
15 9   9 3 1
16 8 1  12  1
17 7 1 1 7 5 1
18 7 1 1 9 2 2
19 7 0 2 4  9
20 5 3 1 4 9  
21 4 4 1 7 3 3
22 8  1 10 1 2
23 2 5 2 2 9 2
24 3 5 1 4 7 2
25 5 3 1 10 1 2

 
Tab.3 Resultatet på skola 3 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 
 



 
 

 

 
Skola 4 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 11 1 1 1 2  
2 12 1  3   
3 13   2 1  
4 11 2  1 2  
5 8 5   3  
6 13   3   
7 12 1  3   
8 10 3  2 1  
9 1 12  2 1  

10 5 7 1 2 1  
11 6 4 3 3   
12 3 7 3 1 1 1
13 3 10  3   
14 7 6  3   
15 9 4  3   
16 13   2  1
17 7 6  2  1
18 10 2 1 2  1
19 7  6   3
20 2 5 6   3
21 6 6 1 2  1
22 9 3 1 2  1
23 1 11 1  3  
24 4 8 1 3   
25 7 5 1 2 1  

 
Tab.4 Resultatet på skola 4 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 
 



 
 

 

 
Skola 5 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 7 5 1 6 4  
2 13   9 1  
3 8 5  8 2  
4 7 6  7 3  
5 7 6  7 3  
6 12 1  8 1 1
7 11 2  7 3  
8 6 7  8 2  
9 5 8  5 4 1

10 3 9 1 3 4 3
11 4 9  6 3 1
12 2 4 7 5 3 2
13 7 6  3 7  
14 9 4  8 2  
15 11 2  10 0  
16 10 3  9  1
17 5 8  10   
18 10 3  10   
19 4 5 4 4 1 5
20 8 5  7 1 2
21 3 8 2 6 3 1
22 9 4  8 1 1
23 2 11  4 6  
24 4 9  1 8 1
25 9 4  10   

 
Tab.5 Resultatet på skola 5 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall 



 
 

 

 
Skola 6 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 9  1 10   
2 9  1 10   
3 9  1 8 2  
4 5 4 1 10   
5 9 0 1 9 1  
6 9  1 9  1
7 9  1 9 1  
8 7 2 1 5 5  
9 5 3 2 5 5  

10 4 5 1 4 5 1
11 4 5 1 3 6 1
12 5 3 2 6 4  
13 3 6 1 7 2 1
14 9  1 8 2  
15 8 1 1 10   
16 9  1 10   
17 8 1 1 8 2  
18 7 2 1 8 2  
19 6 3 1 6 2 2
20 8 1 1 9  1
21 7 2 1 5 5  
22 8 1 1 8 2  
23 2 7 1 1 7 2
24 6 3 1 4 4 2
25 6 3 1 9 1  

 
Tab.6 Resultatet på skola 6 uppdelat på tjejer och killar. G = antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 



 
 

 

 
Skola 7 

Fråga Tjej G Tjej U Tjej B Kille G Kille U Kille B 
1 6 3  2 1  
2 8 1  3   
3 8 1  3   
4 7 2  3   
5 4 5  2 1  
6 9 0  2 1  
7 8 1  3   
8 6 3  3   
9 5 4  1 2  

10 2 7  1 2  
11 2 7  1 2  
12  5 4  3  
13 6 3   3  
14 3 6  2 1  
15 7 2  3   
16 6 3  2 1  
17 1 8  2 1  
18 4 3 2 1  2
19 6 1 2 1  2
20 5 4 0  3  
21 7 2  1 2  
22 7 2  2 1  
23  9   3  
24  9  3   
25 8 1  2 1  

 
Tab.7 Resultatet på skola 7 uppdelat på tjejer och killar. G =antal godkända elever, U = antal underkända 
elever och B =antal frågor som gick som bortfall. 
 
 
 


