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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka attityder pedagoger i år 1−3 har till NO- 

undervisning. Vi har valt att förlägga vår studie till två olika skolor då vi vill undersöka om 

pedagogernas attityder skiljer sig åt beroende på vilken typ av skola de arbetar på. 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 5 pedagoger. Ur vår kvalitativa analys 

framkommer att följande begrepp genomsyrar pedagogernas attityder: konkretisering, 

vardagsanpassning, praktiskt arbete, experiment, elevernas erfarenheter/förkunskaper och 

samspel. När vi har jämfört de olika pedagogernas attityder till NO- undervisning i år 1−3 har 

vi inte funnit några skillnader beroende på om de arbetar på en miljöinriktad skola eller en 

skola utan inriktning. Oavsett vilka förutsättningar pedagogerna har gällande t.ex. material så 

har alla pedagogerna en positiv attityd till NO- undervisning i år 1−3. Pedagogerna uppvisar 

dock olika arbetssätt som reflekterar deras syn på NO- undervisning. 

 

Nyckelord: 

NO- undervisning, år 1−3, pedagogers attityder, lärande 
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Förord 

I vår studie har vi fördelat arbetets upplägg jämnt mellan oss båda. Under inläsning av all 

litteratur har vi delat upp det så att vi har läst lika mycket var. De tre första intervjuerna 

genomförde vi tillsammans och vid de två sista intervjuerna delade vi upp oss, så att vi 

intervjuade varsin pedagog. Vi delade även upp transkriberingen av intervjuerna så att vi 

transkriberade ungefär lika mycket i samtalstid.  Vid nedskrivningen av detta arbete har vi 

hjälpts åt att skriva ner och formulera meningar. Detta för att vi ville få ett jämnt språk 

igenom hela texten och att vi båda två ville vara insatta i hela textens innehåll.   

 

Vi vill passa på att tacka Torbjörn Jansson för språktips. Vi vill även tacka våra handledare, 

Jan- Olof Johansson och Carina Stenberg, för all hjälp och vägledning. Till sist vill vi rikta ett 

tack till Urban Hansson på Skolkompaniet för hjälp med korrekturläsning och 

stavningskontroll.  
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1. Inledning 
Ända sedan vi var barn har vi varit nyfikna på och haft ett intresse av NO-ämnenas innehåll. 

Eftersom vi båda länge har varit intresserade av att arbeta med barn var därför valet av 

utbildning enkelt för oss, dvs. lärare för de tidigare åren med inriktning mot matematik och de 

naturorienterande ämnena (Bmano). Under utbildningens gång har vi insett mer och mer att 

det inte behöver vara svårt att arbeta med NO med små barn.  

 

Under våra praktikperioder (VFU) i utbildningen har vi upplevt att NO- ämnena inte ges så 

stort utrymme i de tidiga åren i skolan (skolår 1−3). Därför vill vi med denna studie 

undersöka pedagogernas attityder till NO-ämnena inom dessa år.  

 

Harlen (2004) betonar vikten av att bedriva NO- undervisning tidigt i grundskolan. Han ser 

två aspekter. Den första är att barn ofta skapar egna föreställningar av olika vetenskapliga 

fenomen, men de egna föreställningarna kan ibland vara felaktiga. Den andra är att barn ofta 

tappar intresset för de naturvetenskapliga ämnena i 11−12 års ålder om de inte redan i tidig 

ålder har fått en positiv inställning. Harlen menar även att det är viktigt att tänka på att 

eleverna behöver en blandning av teori och praktik för att kunna tillägna sig den 

naturvetenskapliga kunskapen. Harlen skriver även att det är viktigt att ta hänsyn till både hur 

och vad eleverna lär sig för att de skall kunna utveckla begrepp.  

 

Som snart färdigutbildade pedagoger anser vi att det är av betydelse att pedagoger 

introducerar kunskap om de naturorienterande ämnena tidigt i elevernas liv, eftersom NO är 

en stor del av vardagen. Strömdahl (2002b) menar att: 

 

Naturvetenskapligt rationellt tänkande ingår mer eller mindre medvetet i vårt 

dagliga liv med konsekvenser för både världsbild och livsåskådning och hur  

vi förhåller oss och handlar som samhällsmedborgare. Det är oftast först när  

naturvetenskap och teknik kommer i konflikt med allmän kulturella etiska  

ställningstaganden eller trosuppfattningar som vi medvetet uppfattar dess  

betydelse för vårt tänkande (s. 7). 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka attityder pedagoger i år 1−3 har till NO- 

undervisning. Vi har valt att förlägga vår studie till två olika skolor då vi vill undersöka om 

pedagogernas attityder skiljer sig åt beroende på vilken typ av skola de arbetar på.   

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka attityder har pedagogerna gällande NO-undervisning i år 1−3? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att undersöka pedagogers attityder på en skola som 

är miljöinriktad och på en skola utan inriktning. Vi vill därigenom se om pedagogernas olika 

attityder till NO-undervisning skiljer sig åt och vad det i så fall kan bero på. Med attityd 

menar vi vilken inställning pedagogerna har till att arbeta med NO-undervisning i år 1−3. Vår 

studie bygger inte på några observationer av hur pedagogerna arbetar med NO utan baseras 

endast på intervjuer. Därför kommer vi att tolka vilka attityder de har till att arbeta med NO i 

år 1−3 efter hur de talar om det under intervjuerna. Anledningen till att vi har valt att avgränsa 

vår studie upp till skolår 3 är att vi är intresserade av att ta reda på vilka pedagogernas 

attityder är till NO-undervisning i just dessa år.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt belyses olika begrepp som berör NO- undervisning. Dessa begrepp presenteras 

genom forskningslitteratur som rör NO. En del av den forskningslitteratur som vi har refererat 

till är sekundärkällor, då den forskningsöversikt som vi till stor del har använt oss av belyser 

ett flertal olika forskningsstudier.  

 

2.1 Begrepp 

De begrepp som här nedan redovisas anser vi har varit de mest väsentliga begreppen i den 

forskningslitteratur som vi har läst. Lantz (1993) definierar ordet begrepp: 

 
Begrepp är pusselbitarna eller byggstenarna i modeller, teorier och hypoteser.  

Det är en bestämning av ett fenomen eller en företeelse. Avgränsning är  

ett nyckelord. Begreppet har ett innehåll och omfång. Innehållet talar om  

vad som kännetecknar fenomenet eller företeelsen och omfånget avgränsar  

det från andra företeelser eller begrepp. (s. 38).  

 

2.1.1 Naturorienterande ämnen (NO) 

När människan kan sätta en situation i sitt sammanhang och förstå dess innebörd i en konkret 

situation så menar Säljö & Wyndhamn (2002) att människan kan förstå och använda sig av 

naturvetenskapliga begrepp. 

 

Andersson (1989) menar att elever inte kan ta till sig ett begrepp innan de själva har skapat 

sig egna erfarenheter kring begreppet. När de har skaffat sig sådana erfarenheter och 

pedagogen även har introducerat begreppet för dem kan de återkoppla sina erfarenheter till 

teorin och på så sätt bli mer mottagliga för begreppets innebörd. Harlen (2004) instämmer 

med detta och han menar även att eleverna genom begreppen kan få kunskaper om hur 

världen fungerar och lär sig att ta beslut som berör dem själva. Enligt Andersson (1982b) bör 

pedagogen vid introduktion av ett nytt begrepp presentera det på ett konkret och tydligt sätt så 

att eleverna lättare förstår innebörden av det. Vid användning av ett nytt begrepp är det viktigt 

att låta eleverna arbeta med begreppet så att de får en utvidgad förståelse av det. Som pedagog 

är det viktigt att ställa reflekterande frågor kring begreppen. Detta för att eleverna skall öka 

sin förståelse för begreppen samt för att skapa nya frågor och funderingar som leder till nya 

undersökningar. Andersson (2005) menar att för att eleverna skall ta till sig 

naturvetenskapliga begrepp och få användning för dem bör pedagogen vara tillgänglig vid 

inlärningen av de nya begreppen. Detta för att pedagogen enligt Andersson är den 
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kunskapsbärande och kan ge eleverna stimulans till att skapa en egen men sanningsenlig 

definition av begreppet. Andersson menar vidare att det är viktigt att pedagogen är engagerad 

i undervisningen för att kvaliteten på undervisningen skall öka. Boström (2003) ser det som 

en nackdel att pedagogen måste förklara de naturvetenskapliga begreppen innan klassen kan 

använda sig av dem och arbeta vidare med det avsedda arbetsområdet. Som exempel nämner 

hon att man som pedagog t.ex. bör redogöra för hur blodomloppet och syretillförseln fungerar 

för att sedan kunna gå vidare och prata om andning.  

 

Säljö (1995, i Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) menar att de naturvetenskapliga 

begreppen som eleverna möter i undervisningen är för många och abstrakta och svåra att föra 

en dialog kring. Dessa begrepp ges för lite tid att bearbetas och den kunskap som eleverna får 

är redan färdigarbetad. 

 

Andersson (1989) menar att elevernas vardagserfarenheter kan kopplas till olika begrepp för 

att de skall lära sig naturvetenskap. Ett exempel han tar upp är att pedagogen kan visa för 

eleverna att om en sockerbit läggs i varmt kaffe så blir den mindre. Detta leder till att kaffet 

blir sött, dvs. sockret och kaffet påverkar varandra.  

 

2.1.2 Kunskap 

Helldén, Lindahl, & Redfors (2005) talar om begreppet kunskap som  

 

”Kunskap är inte bara fakta utan också förståelse, färdighet och förtrogenhet (s. 78).”  

 

Enligt Kärrqvist (2002) tillägnar människan sig naturvetenskaplig kunskap genom ett lärande 

som är baserat på problemlösning medan Egerbladh & Tiller (1998) nämner att kunskap kan 

inhämtas på tre olika sätt: dels genom observation, dels genom användning av abstrakta 

begrepp och dels genom att sammanlänka teori och praktik.  

 

Andersson (1982b) menar att för pedagogernas möjlighet till att kunna skapa sig en förståelse 

av var eleverna ligger kunskapsmässigt samt för att kunna lotsa dem vidare i undervisningen 

är det viktigt att pedagogen ställer frågor som utgår från de enskilda elevernas tankar eller 

upplevelser kring något. Pedagogen bör formulera frågan som ”Vad har du lärt dig” för att 

eleven skall våga svara utan att vara rädd för att svara ”fel”.  
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Roberts (1988, i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005) har studerat läroplaner och kursplaner i 

Nordamerika och då funnit 7 olika anledningar till att eleverna ska tillägna sig naturvetenskap 

i skolan: 

 

1. Everyday coping- att kunna använda naturvetenskapen för att  

förstå händelser och fenomen i vardagen 

2. Structure of Science- att förstå naturvetenskap som en intellektuell  

verksamhet och se sambandet mellan teori, modelltänkande och  

verklighet  

3. Science, Technology and Decisions- att som medborgare kunna  

använda sina kunskaper i ett demokratiskt samhälle 

4. Scientific Skill Development- att lära sig den naturvetenskapliga 

 metoden 

5. Correct Explanations- att lära de rätta svaren 

6. Self as Explainer- att förklara på olika sätt men också att eleven ska  

förstå sina egna problem att förstå genom att se hur kunskapen har  

vuxit fram genom historien samt 

7. Solid Foundation- att lära något för att förstå innehållet i nästa kurs  

(s. 79, vår punktning).  

 

Pedersen (1995, i Helldén, Lindahl & Redfors 2005) utgår från Roberts 7 olika skäl vid analys 

av de svenska kursplanerna. I analysen kom han fram till att de viktigaste anledningarna till 

NO-undervisning är att eleverna skall tillägna sig  

 

”vardagskunnandet, medborgarkunskapen samt att eleven skall förstå sig själv” (s. 80) 

 

Helldén, Lindahl & Redfors (2005) menar att den naturvetenskapliga kunskapen är viktig för 

att kunna förstå vardagsfenomen, för att kunna ta ställning i olika naturvetenskapliga 

samhällsfrågor och för att kunna förstå hur vår kultur utvecklas genom naturvetenskapens 

påverkan. Ett av de viktigaste målen i NO-undervisningen är att eleverna skall få en förståelse 

för vilka perspektiv det har funnits inom naturvetenskapen genom tiderna. Wenger (1998) 

skriver att pedagogerna inte bara skall lägga fokus på vad styrdokumenten säger angående 

NO, utan de skall även fundera på hur eleverna skall kunna utveckla sina kunskaper i 

naturvetenskap genom ett engagemang i samhällsaktiviteter och social interaktion. Millar 

(1996, i Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005) och Sjøberg (2000a, i Helldén, Lindahl, & 
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Redfors, 2005) tar upp olika nytto- och bildningsperspektiv som figurerar i NO-

undervisningen: 

 

ekonomiargumentet- att ett modernt samhälle behöver naturvetare 

och tekniker för att klara konkurrensen och välfärden, nyttoargumentet-  

att den enskilde behöver kunskaperna för att klara vardagslivet,  

demokratiargumentet- att naturvetenskaplig kunskap är nödvändig för att  

som samhällsmedborgare kunna delta i den demokratiska processen samt  

kulturargumentet- att naturvetenskap är en av mänsklighetens viktigaste  

kulturprodukter… det sociala argumentet, som handlar om att överbrygga  

allmänhetens främlingskap och få dem mer positivt inställda och därmed  

bättre stödja vetenskapen (s. 80, författarnas kursivering). 

 

Strömdahl (2002a) menar att om eleverna skall tillägna sig den naturvetenskapliga kunskapen 

bör de lära sig att förstå och analysera de beskrivningar och observationer av naturen som 

redan finns tillgängliga. Detta instämmer vidare Andersson (1982a) i, då han menar att 

eleverna bör genomföra experimentet upprepade gånger för att de slutligen skall kunna dra en 

slutsats. Eftersom eleverna ofta har ett stort behov av att upptäcka och utforska omvärlden via 

sina sinnen menar Andersson att undervisning med yngre elever i naturvetenskap bör vara 

upplagt så att eleverna får testa att genomföra olika experiment. I ett arbetssätt där eleverna 

utsätts för att skriva egen hypotes, genomförande och resultatredovisning i t.ex. ett 

experiment menar Wickman (2002) att de får möjlighet till att utveckla sin kunskap inom det 

naturvetenskapliga området.  

 

2.1.3 Lärande 

Egerbladh & Tiller (1998) menar att undervisningen bör utgå från eleverna, eftersom de är det 

centrala för lärandet. Om undervisningen skall vara till nytta för eleverna bör upplägget 

möjliggöra att de får ett intresse och en vilja att lära sig. Alla elever har olika bakgrund och 

olika inlärningssätt, därför är det viktigt att pedagogen anpassar undervisningen efter varje 

elev. Woolnough (1994, i Lindahl 2003) instämmer i att undervisningen måste vara varierad 

eftersom elever lär på olika sätt. Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) skriver att eleverna 

måste vara motiverade för att lära sig kunskap inom ett område. De menar att det även är 

viktigt att eleverna förstår varför de skall lära sig denna kunskap.  
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Egerbladh & Tiller (1998) menar att elevernas utvärdering av undervisningen och deras 

självvärdering är viktiga komponenter för att de skall utveckla sitt lärande. Detta leder till att 

undervisningen blir bättre och att eleverna kan lära sig mer. Detta är något som Black och 

Harrison (2000, i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005) instämmer i när de säger att det är 

viktigt som pedagog att ge eleverna individuell feedback vid tester av deras kunskap inom de 

naturvetenskapliga ämnena. På så sätt gynnas elevernas möjligheter till utveckling av 

begreppsförståelse.  

 

Grunden för lärande är enligt Egerbladh & Tiller (1998) att människor reflekterar och sätter 

ord på sina egna erfarenheter och lyssnar på andra människors erfarenheter. För att kunna 

reflektera och tolka människors uppfattningar måste de ha ett anpassat språk, i vilket de kan 

kategorisera olika begrepp. En annan förutsättning för lärande är att miljön är stimulerande. 

Sutton (1998) menar att språket har stor betydelse när det gäller elevernas lärande. Det 

naturvetenskapliga språket har med tiden utvecklats till att bli mer formellt och opersonligt, 

vilket kan resultera i att eleverna uppfattar det som svårt och obegripligt. Det är därför av stor 

vikt att eleverna är medvetna om att det naturvetenskapliga språket grundas på olika forskares 

tänkande. Om eleverna har förstått detta så har de bättre förutsättningar att ta till sig 

naturvetenskaplig kunskap som kan leda till lärande. 

 

Helldén, Lindahl & Redfors (2005) säger att lärande i naturvetenskap utvecklas genom ett 

naturvetenskapligt språk, där avsikten är att få in de naturvetenskapliga begreppen och 

fenomenen. Gilbert & Boulter (1998) menar att det är viktigt för lärandet i naturvetenskap att 

pedagogen utgår från modeller i undervisningen. Sådana kan t.ex. vara bilder eller andra 

konkreta föremål.  

 

Helldén, Lindahl & Redfors (2005) menar att eleverna genom ett naturvetenskapligt språk 

utvecklar ett socialt språk som de kan knyta an till sitt vardagsperspektiv. Författarna hänvisar 

till Vosniadou & Ioannides (1998) som säger att ett utvecklande av barns lärande i 

naturvetenskap kräver ständig förändring av deras nuvarande förståelse. Detta kan ske genom 

att pedagogen kopplar undervisningen till deras vardag. I elevernas naturvetenskapliga 

lärande måste de själva vara medvetna om hur deras tankar och förståelse för något förändras 

med tiden. 

 

Winchester (1989, i Ekstig 1991) menar att lärande kan ske genom tre steg: 
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 (1) Ett tillstånd av spänning och nyfikenhet. (2) Att relatera det  

 aktuella problemet till känd kunskap och att få grepp om de [!] nya  

 kunskapen. (3) Att utvidga och generalisera den vunna insikten (s. 8, författarens punktning). 

 

2.1.4 Attityd 

Andersson (1989) skriver om SCIS- projektet som har genomförts i New York i år 1 och år 2. 

Genom projektet framkom det att pedagogens attityd hade inverkan på lärandesituationen och 

elevernas förhållningssätt till undervisningen. När pedagogen var vänlig och hade en positiv 

attityd till ämnet ledde detta bl.a. till att de elever som annars var tystlåtna tog för sig mer i 

klassrummet. Vidare blev elevernas kommunikation med varandra bättre, de visade ett ökat 

intresse för undervisningen och frågorna kom nu istället framför allt från dem och inte som 

tidigare från pedagogen. Andersson skriver vidare att det är viktigt att pedagogen är 

intresserad av elevernas tankegångar och att eleverna kan känna att pedagogen verkligen är 

intresserad av hur de tänker. Känner eleven att pedagogen är intresserad av just dennes sätt att 

tänka blir det inte en press på eleven att han/hon måste ge ”rätt” svar. Har pedagogen insikt i 

hur eleven tänker kan han/hon skapa så bra förutsättningar som möjligt för undervisningen. 

Elstgeest (2004) instämmer med detta och menar vidare att eleverna lättare godtar pedagogens 

förklaringar av undersökningar då de sedan tidigare har upprättat en kontakt och känner 

förtroende för varandra. De kan då tillsammans föra en gemensam diskussion.  

 

Harlen (2004) menar att ämnet naturvetenskap är lika viktigt som svenska och matematik 

eftersom vi hela tiden påverkas av naturvetenskapliga faktorer. De attityder som finns 

gällande undervisning är samma oavsett om det gäller naturvetenskap eller något annat ämne, 

vilka är nyfikenhet, vilja att samarbeta och fördomsfrihet.  

 

Enligt Jelly (2004) är det viktigt att väcka elevernas intresse för naturvetenskap genom 

användning av material som skapar lust och nyfikenhet hos dem. Material som eleverna har 

tagit med sig utifrån har de redan en naturlig nyfikenhet för. Utmaningen för pedagogen är att 

hitta sådant material som lockar eleverna att vilja tillägna sig kunskaper inom naturvetenskap.  

 

Abd-El-Khalick & Lederman (2000, i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005) har undersökt 

vilken betydelse naturvetenskaplig kompetensutveckling har för pedagoger. Genom 

undersökningen kunde de konstatera att trots att pedagogerna fick gå en kompetensutvecklig 
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inom NO-ämnena så omsatte de inte denna nya kunskap i sin NO-undervisning. Duit & 

Treagust (2003, i Helldén, Lindahl & Redfors, 2005) säger att en möjlighet att vidga och 

förändra pedagogers syn på lärande och undervisning kan vara att erbjuda dem 

kompetensutveckling som är relaterad till deras vardagsarbete i skolan. Andersson (2005, i 

Helldén, Lindahl & Redfors, 2005) visar på två aspekter av kompetensutveckling som sker 

genom att pedagoger samtalar och reflekterar över undervisningen tillsammans och genom att 

pedagogerna får ta del av elevernas utvärdering av undervisningen.  

 

Andersson (1982b) skriver att pedagogen bör finnas med som ett stöd för eleverna under NO-

lektionerna och för att ge eleverna inspiration och uppmuntran till att vilja experimentera och 

samarbeta. Enligt Osborne (2004) leder samspel elever emellan till att de får erfara att det 

finns andra sätt att resonera och tänka. Pedagogen bör även ställa reflekterande frågor till 

eleverna under arbetets gång för att utveckla deras naturvetenskapliga tänkande. Andersson 

(1989) resonerar vidare kring att pedagogen genom uppmuntran även kan stimulera de elever 

som är mer tillbakadragna. Detta kan påverka elevernas självförtroende så att de blir mer 

självständiga och starka personer.  

 

Andersson (2005) tar upp sex punkter för hur ett lärande kan skapas via förståelse. Vi 

kommer endast här att redogöra för tre av dessa punkter: 

  

1. Läraren ser sig som en aktiv bärare av den vetenskapliga kulturen, 

     som introducerar begrepp, ger vetenskapliga förklaringar, arrangerar 

     situationer för begreppsanvändning m.m. 

 2. Läraren är väl insatt i vanliga vardagsföreställningar om innehållet  

     och är medveten om dessa genom hela undervisningen. Han/hon är  

     uppmärksam på, och intresserad av, elevernas idéer, både redan kända 

     och nya. 

 3. Läraren skapar ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna på ett positivt  

    sätt kan dela med sig och diskutera sina idéer och funderingar...  

   (s. 47, författarens punktning). 

 

2.2 NO- undervisningen 

En fördel med att börja med NO-undervisning i tidig ålder är enligt Harlen (1998) att barn 

ofta är naturligt nyfikna. Låter pedagogen eleverna tidigt få bekanta sig med det 

naturvetenskapliga språket i undervisningen ges de möjlighet att tillägna sig ett 
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naturvetenskapligt tänkande. Strömdahl (2002b) menar att om eleverna skall uppfatta NO-

undervisningen som något positivt är det viktigt att innehållet är relaterat till vardagen. 

Elevers uppfattningar av NO-undervisningen är många gånger att den är för abstrakt och för 

lite verklighetsrelaterad. 

 

Helldén, Lindahl & Redfors (2005) skriver att det centrala i NO-undervisningen är att 

eleverna skall vara delaktiga i att skapa den naturvetenskapliga diskursen, istället för att bara 

vara observatörer och studera naturen. Leach & Scott (2003, i Helldén, Lindahl & Redfors 

2005) hävdar att pedagogens insats i NO-undervisningen är avgörande för att eleverna skall 

kunna få en naturvetenskaplig förståelse. Enligt Andersson (1989) är NO- undervisning viktig 

i grundskolan eftersom eleverna då utvecklar förståelse för demokrati. Helldén, Lindahl & 

Redfors (2005) menar att det grundläggande för lärande är att ta reda på vad som krävs inom 

ett visst NO-ämne och vilka mål som skall uppnås. Pedagogen skall lägga upp den 

naturvetenskapliga undervisningen så att den utgår från eleverna. Undervisningen skall skapa 

möjligheter för eleverna att få en förståelse för NO genom att interagera med andra och att 

utvecklas individuellt.  

 

Tobin (1998) skriver att om eleverna skall tillägna sig undervisningen så är det viktigt att de 

känner att de får vara delaktiga i planeringen av upplägget. Det är upp till pedagogen att ta 

reda på vilka förkunskaper eleverna har inom ämnet för att veta hur upplägget av 

undervisningen skall se ut. Detta för att alla elever skall kunna tillägna sig ett 

naturvetenskapligt språk. Sutton (1992, i Boström 2003) för ett resonemang kring NO- 

undervisningen där han menar att det läggs för mycket vikt i dagens NO- undervisning på 

praktiskt arbete, t.ex. laborationer. Han menar istället att undervisningen till största del bör 

handla om att eleverna skall tillägna sig det naturvetenskapliga språket och att de skall öva sig 

i att föra logiska resonemang kring naturvetenskap. Elstgeest (2004) menar att avsikten med 

den naturvetenskapliga undervisningen är att ge eleverna kunskaper om hur de löser problem, 

hur de kan föra logiska resonemang och att de i sitt lärande skall utgå från sig själva. 

Nackdelar med NO- undervisningen är dels att pedagoger kan tycka att ämnena är svåra och 

dels att eleverna kan ha svårt att ta till sig den då de är vana vid att kunskap inhämtas genom 

mekanisk inlärning.  
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Helldén, Lindahl & Redfors (2005) skriver att forskning har visat att det är viktigt att satsa 

mycket på att eleverna får öva sig i att läsa naturvetenskapliga texter. Genom detta utvecklar 

de sitt kunnande, sin förståelse och sin metakognitiva förmåga. 

 

Thornström & Thurn (2006) har gjort en studie angående pedagogers syn på NO- 

undervisningen i de lägre åldrarna. I studien har utgått de från en kvantitativ insamlingsmetod 

där de intervjuade 45 pedagoger från 6 olika skolor i två olika kommuner. Pedagogerna som 

besvarade enkätfrågorna undervisade i år f−3. Genom studien kom de fram till att det är 

biologiämnet som är det mest dominerade av NO ämnena och att fysik och kemi därmed inte 

ges mycket utrymme i undervisningen. I enkätstudien fick pedagogerna kryssa för de 

arbetsområden inom NO- ämnena som de arbetade mest med. Dessa var växter och djur i 

skolans närmiljö, människokroppen, solen och planeterna. Det framkom även i studien att de 

flesta pedagogerna var intresserade av NO-ämnena och tyckte att det var viktigt att tidigt 

introducera dessa för eleverna, men trots detta hade de flesta pedagogerna inte gått någon 

fortbildning inom dessa ämnen. Andersson (1989) skriver att de villkor och förutsättningar 

som finns hos pedagogen påverkar undervisningens innehåll. Detta är emellertid föränderligt 

eftersom pedagogens förutsättningar kan förändras, genom t.ex. den kommunikation som 

finns mellan pedagogen och eleverna i klassrummet.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

16 

3. Teoretisk genomgång 
I den teoretiska genomgången använder vi oss av olika teoretiska perspektiv. Vid bearbetning 

av litteratur inom det aktuella forskningsområdet har vi funnit att NO-undervisningen 

genomsyras av följande teoretiska perspektiv: konstruktivistiskt, empiristiskt och 

sociokulturellt perspektiv. Ekstig (1991) skriver att de naturvetenskapliga målen inom 

konstruktivismen är att lära eleverna att tänka och resonera på ett vetenskapligt sätt. Han 

menar att i det empiristiska perspektivet tillägnar sig människan erfarenheter genom kunskap, 

detta främst genom observationer och logiska resonemang. Säljö & Wyndhamn (2002) menar 

att det sociokulturella perspektivet på naturvetenskapen bygger på att människan genom olika 

begrepp och resonemang i en diskurs talar och tänker om de olika naturvetenskapliga 

begreppen på olika sätt. 

 

3.1 Konstruktivistiskt perspektiv på lärande 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar att konstruktivismen bygger på lärande och 

kunskap. Ekstig (1991) skriver att lärande enligt det konstruktivistiska perspektivet sker 

genom att människan tillägnar sig begrepp och rekonstruerar dessa. Dimenäs & Sträng 

Haraldsson (1996) skriver att konstruktivismen bygger på Piagets teorier, där lärandet och 

beskrivningar av tänkandets utveckling är centralt. Andersson (1982b) skriver att Piaget anser 

att människan är utrustad med en stark drivkraft till att vilja utveckla lärande, vilket han/hon 

gör genom att utforska och undersöka det som finns runt omkring dem.  

 

Millar (1989, i Ekstig (1991) säger att den viktigaste förutsättningen för att eleverna ska 

kunna förstå och ta till sig den naturvetenskapliga undervisningen, är att undervisningen skall 

locka eleverna till engagemang och intresse samt en vilja att deltaga aktivt. 

 

Andersson (1989) menar att konstruktivistisk undervisning grundar sig på att eleven lär sig 

själv men är beroende av pedagogens motivation och uppmuntran. Detta leder till att eleven 

använder ett självständigt tänkande och resonerade. Pedagogen vidgar elevernas perspektiv 

när det gäller att tänka och ger dem olika begrepp så att de utvecklar förståelse. På så sätt får 

eleverna goda förutsättningar till ett utvecklande av kunskap då de inte själva kan konstruera 

begrepp på egen hand. Ekstig (1991) instämmer med detta, och drar en parallell till Piaget 

som menar att eleverna måste känna sig missnöjda med sin kunskap inom ett visst 

begreppsområde för att känna engagemang till att vilja använda samma begrepp med ny 
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kunskap.  Enligt Piaget (1956, i Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) kan inte små barn 

reflektera kring sina egna erfarenheter och återkoppla till vad de gjort tidigare. Via 

kommunikation med andra människor utvecklar barnen sitt minne och sin reflektionsförmåga. 

Genom detta samspel lär sig barnen förstå hur saker och ting är uppbyggt och att deras egna 

erfarenheter kan vara ett hjälpmedel vid problemlösning. 

 

Andersson (1989) skriver om tre komponenter inom konstruktivismen och deras betydelse för 

undervisningen. Den första är ”Jämvikt genom självreglering”. Detta innebär att om eleven 

befinner sig i en situation där en störning uppkommer så kan han/hon försöka reglera 

störningen genom att anpassa sig till omgivningen och dess yttre omständigheter. Den andra 

är ”Människans nyfikenhet och vetgirighet”. Nyfikenheten används när eleven försätts i en 

situation som han/hon inte förstår och då skapar en förståelse för att kunna utveckla sina 

kunskaper. Den tredje handlar om ”Människans tankestruktur” som innebär att hjärnan har en 

struktur för att minnas, tänka och förstå. Men det är först när eleverna använder de olika 

strukturerna som de visar att de har förstått. Elevernas sätt att tänka, förstå, uppfatta m.m. 

påverkas av hur långt de har kommit i sin utveckling (s. 17-20).  

 

Andersson (1995, i Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) beskriver en modell för 

konstruktivistiskt lärande: 

   

1. Elevernas föreställningar inom det aktuella området lockas fram,  

diskuteras och utmanas. Detta antas skapar viss osäkerhet om det  

egna sättet att tänka, samtidigt som ett engagemang uppstår:  

Hur är det egentligen?  

2. Genom begreppsintroduktioner och diskussioner ges eleven möjligheter  

att påbörja en omstrukturering, modifiering, utvidgning etc. av sina  

föreställningar.  

3. Eleven ges tillfällen att pröva och öva nya begrepp och idéer genom att  

tillämpa dem i många varierande men relaterade situationer.  

4. Eleven ges möjligheter att jämföra nya föreställningar med sina gamla  

och att reflektera över skillnader (s. 49, författarens punktning).  

 

3.2 Empiristiskt perspektiv på lärande 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) skriver att detta perspektiv handlar om att kunskapen 

bildas genom erfarenheter inhämtade från både yttre och inre sinnen. De yttre sinnena 
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registrerar vad som händer i en viss situation medan de inre sinnena avläser hur människan 

reagerar på det som har registrerats. Andersson (1989) menar att det väsentliga med denna 

teori är att människan lär sig mer ju fler sinnen han/hon använder sig av. Utformningen av en 

empirisk undervisning kan se ut på olika sätt. I denna studie nämns en av dessa 

undervisningsformer då den inriktas mot undervisning för yngre elever. Undervisningsformen 

går ut på att eleverna får fria händer och mycket tid till att experimentera, dock inom vissa 

ramar. Andersson skriver vidare att en pedagog som är förtrogen med det empiristiska 

perspektivet bedriver sin undervisning genom att servera eleven arbetsmaterial som denne 

sedan får arbeta vidare med. Detta gör pedagogen för att underlätta elevens lärande. Szybek 

(1993) skriver om olika faktorer som begränsar den empiristiska undervisningen: 

 

Elevernas uppmärksamhet, goda vilja och lärarens förmåga att lägga upp  

lektionen på rätt sätt (s. 36). 

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Schoultz (2002) skriver att språket är det centrala begreppet inom det sociokulturella 

perspektivet. Han menar att om eleven har språket så kan han/hon via kommunikation ta till 

sig kunskap och utbyta den med andra. I det sociokulturella perspektivet är en människas 

kunskapsinhämtning beroende av kommunikation genom samtal med andra samt genom 

texter och bilder.  

 

Säljö & Wyndhamn (2002) skriver att diskurser som används inom det sociokulturella 

perspektivet innebär att kunskapen är strukturerad i hur människan talar, skriver och tänker 

om något på ett visst sätt. I många teoretiska inriktningar är det grundläggande hur människan 

tänker om något. I det sociokulturella perspektivet är grunden till lärande att människan lär 

sig genom olika diskursiva samtal och genom att föra en inre dialog med sig själv. Säljö & 

Wyndhamn hänvisar till teoretikern Lev Vygotskijs 3 grundläggande principer för hur 

eleverna skall tillägna sig ett lärande genom undervisning:  

 

i) sökande efter ords och utsagor betydelser eller mening 

ii) användande av språkliga (eller mentala) ”redskap” eller ”verktyg” 

iii) utnyttjande av ” zonen för proximal utveckling” (s. 36, författarens punktning). 
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De 2 första principerna menar Vygotskij handlar om att orden är grunden till kommunikation 

och ett redskap för individen att planera och lösa problem.  Den tredje principen handlar om 

individens grundförutsättningar för lärande och utveckling och om hur dessa förutsättningar 

kan vidgas genom samspel med en annan individ som har högre kompetens, t.ex. pedagogen. 

Genom den proximala utvecklingszonen får eleven möjligheter att via pedagogen utveckla sitt 

tänkande till att bli mer vetenskapligt och till att innefatta fler vetenskapliga begrepp. 

Schoultz (2000) definierar den proximala utvecklingszonen som skillnaden mellan vad en 

människa klarar av på egen hand och vad han/hon kan uppnå kunskapsmässigt genom 

kommunikation och samspel med en annan människa som har mer kunskap inom det aktuella 

området. Genom denna kommunikation kan människans kunskaper och tankesätt utvecklas. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras först den empiriska insamlingsmetod som ligger till grund för vår 

studie. Därefter presenteras den metod som vi har använt oss av i analysen av det insamlade 

materialet. Sedan ges en beskrivning av urval och procedur. Till sist belyser vi de etiska 

aspekter som föreligger studien.   

 

4.1 Empiriinsamlingsmetod 

För att få ut så mycket som möjligt av vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med fria och öppna frågor. Kvalitativa intervjuer är enligt Johansson & Svedner 

(2004) den bästa undersökningsmetoden för att på ett tydligt sätt redogöra för pedagogens syn 

på undervisning och att kartlägga de intervjuade människornas attityder och värderingar. 

Starrin & Renck (1996) skriver att skillnaden mellan en kvalitativ intervju och en kvantitativ 

intervju är att i en kvalitativ intervju är målsättningen att ta reda på okända egenskaper eller 

företeelser inom det område som undersöks, medan i målsättningen i en kvantitativ intervju är 

att ta reda på sambanden mellan på förhand bestämda företeelser eller egenskaper. Bell (1995) 

skriver att avsikten med att göra en kvalitativ studie är att ta reda på vilka upplevelser 

människor har av något. Detta är även anledningen till att vi i vår studie har valt att endast 

genomföra kvalitativa intervjuer, då vi vill ta reda på pedagogernas olika attityder till NO- 

undervisning i år 1−3.  

 

Starrin & Renck (1996) menar att i kvalitativa intervjuer kan intervjufrågorna vara antingen 

standardiserade eller ostandardiserade. Den standardiserade intervjun utgår ifrån på förhand 

bestämda frågor vilka är strukturerade i en viss ordning. Ostandardiserade frågor är motsatsen 

till detta. Våra intervjuer har varit lågt standardiserade, dvs. vi har haft en frågemall att utgå 

från men ordningen på frågorna har varierat beroende på hur samtalet har utspelat sig. 

Intervjuerna vi har genomfört har även till viss del varit strukturerade. Enligt Bell (1995) så är 

de flesta intervjuerna en blandning av att vara helt strukturerade och helt ostrukturerade. Detta 

för att täcka in de ämnesområden i intervjun som berörs och för att begränsa den del av 

överflödig information som den intervjuade kan ge. På så sätt är det viktigt att intervjun 

åtminstone till viss del är strukturerad.   

 

I intervjuerna har vi använt oss av följdfrågor i de moment då vi har tyckt att detta har varit 

väsentligt för vår frågeställning. Eriksson (2003) menar att intervjuaren genom kunskap och 
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förförståelse i det aktuella ämnet kan skapa intressanta följdfrågor. Eriksson påstår att 

följdfrågor är viktiga i en intervju för att forskaren skall få ut så mycket som möjligt av den. 

Vi strukturerade upp frågorna innan våra intervjuer för att de skulle handla om samma tema 

och det skulle löpa en röd tråd genom samtalen. Frågeområdena i intervjuerna var inriktade 

mot vår frågeställning i studien, dvs. de handlade om pedagogernas attityder angående NO-

undervisningen. 

 

Starrin & Renck (1996) skriver att intervjuaren inte skall ha några förutfattade meningar utan 

skall inneha en neutral roll i intervjun. Några aspekter som Starrin & Renck syftar på som är 

av betydelse för intervjun är att den skall innehålla öppna frågor och ett öppet klimat. På så 

sätt blir svaren från de intervjuade så spontana som möjligt och återger vilka åsikter och 

attityder de har inom ämnet. Starrin & Renck menar vidare att det är viktigt att få de 

intervjuade fokuserade på ämnet som behandlas för att på sätt utbyta erfarenheter och att 

ställa frågor baserade på den intervjuades svar. 

 

4.2 Analysmetod 

I vår analys av det empiriska materialet har vi utgått från kvalitativ analysmetod. Lantz (1993) 

skriver att: 

 

Kvalitativa analyser innebär en möjlighet att öka förståelsen  

av nya fenomen. Det gör det möjligt att beskriva fenomenen  

på ett differentierat sätt. Komplexa sammanhang blir möjliga  

att förstå och utifrån en analys av enskilda fall går det att  

bygga upp modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv (s.31).    

 

Lantz skriver vidare att en kvalitativ analys oftast baseras på ett fåtal intervjuer eller 

observationer. Patel & Davidson (1991) menar att en kvalitativ analys kan utgöras av texter, 

artiklar och videoinspelningar. När materialet är transkriberat skall det analyseras enligt den 

kvalitativa analysmetoden för att mönster och kategorier skall urskiljas. Patel & Davidson 

menar vidare att materialet skall läsas igenom ett antal gånger för att de olika mönstren skall 

kännas igen.  Lantz (1993) menar att en kvalitativ analys är mer än bara en beskrivning av den 

genomförda studien. Genom en kvalitativ analys söks det efter sammanhang som ligger dolda 

i kontexten av det insamlade materialet. 
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Lantz (1993) menar att det finns en modell för kvalitativ analys. Denna består av 7 olika 

principer: 

 

 En första princip är att analysen syftar till att skapa en god gestalt… 

 Den andra principen gäller den kontinuerliga och iterativa  

växlingen mellan delar och helhet… 

 En tredje princip är att söka efter en  

konsistens i hur respondenten beskrivit fenomenet i intervjuns  

skilda delar… 

 En fjärde princip är intervjuns autonomi… 

 En femte princip är att tolkning av en intervju…  

(såväl som själva intervjuandet) kräver att intervjuaren har någon  

kännedom om det undersökta fenomenet… 

 Den sjätte principen gäller att det inte existerar någon förutsättningslös  

analys av en intervju… 

 Den sjunde principen gäller analysens giltighet. Analysen skall  

genom differentiering öka förståelsen av fenomenets mening och i den  

bemärkelsen vara kreativ… (s.74-76, vår punktning). 

 

Den första handlar om att skilda mönster i intervjun bildar en fast helhet. Den andra går ut på 

att intervjuaren läser igenom det transkriberade materialet för att skapa sig en förståelse och 

därefter söka efter teman och mönster. Den tredje handlar om att reflektera över giltigheten i 

den intervjuades svar beroende på de rådande omständigheterna vid intervjutillfället. Den 

fjärde handlar om att resultaten i studien skall vara möjliga att utläsa och förstå genom att 

endast ta del av de svar som har framkommit under intervjun, det är också detta som utgör 

grunden för analysen. Den femte handlar om vikten av att intervjuaren är insatt i ämnet och 

har ett intresse för det som diskuteras under intervjun för att sedan kunna analysera materialet. 

Den sjätte handlar om att den förförståelse som intervjuaren har påverkar intervjuns upplägg 

och innehåll. Den sjunde handlar om att analysen ofta presenterar den intervjuades svar 

genom en löpande text som är uppdelad i olika grupperingar. Om syftet med studien är att 

beskriva något så är denna metod tillräcklig för att bearbeta det insamlade materialet. 

Däremot täcker inte detta arbetssätt upp för de krav som ställs på en kvalitativ analys.  

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Lantz olika principer i analysen av vårt empiriska material. 

Vid bearbetningen av materialet inför analysen läste vi igenom resultatdelen ett antal gånger. 

Vi fann då olika begrepp som genomsyrade pedagogernas olika attityder. 
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4.3 Urval 

Vi har valt att förlägga vår studie till västra Götaland. I vår undersökning har vi valt att 

intervjua pedagoger från en skola med miljöinriktning och en skola utan inriktning. 

Anledningen till att vi har valt dessa skolor var för att vi ville se om pedagogerna har olika 

perspektiv på NO- undervisningen beroende på vilken skola de arbetar på. Dessa skolor ligger 

på olika geografiska platser, skolan med miljöinriktning ligger nära ett mindre samhälle och 

skolan utan inriktning ligger i utkanten av en stad. Trots detta har båda skolorna tillgång till 

närmiljö så som skogs- och vattenområden.  

 

Vi har intervjuat tre pedagoger på skolan med miljöinriktning och två pedagoger på skolan 

utan inriktning. Anledningen till att vi inte intervjuade tre pedagoger på varje skola var att det 

endast var dessa två pedagoger som kunde tänka sig att ställa upp. Vi har i vår studie 

kontaktat ett flertal skolor men med svalt gensvar. 

 

Intervjuerna i vår studie har skett med en pedagog i taget. Tidigare var vi inriktade på att 

genomföra gruppintervjuer, men valet föll till på sist på enskilda intervjuer. Anledningen till 

valet av detta var att vi dels ville veta mer ingående om de olika pedagogernas syn på NO-

ämnena och dels att det annars skulle bli svårt att särskilja de intervjuade vid transkriberingen. 

Vid intervjuerna på skolan som var miljöinriktad valde vi att medverka båda två. Detta för att 

komplettera varandra under intervjuerna samt för att få en sammanhängande bild av varje 

enskild intervju. Vid intervjuerna på skolan utan någon inriktning blev intervjuerna förlagda 

på samma dag och tid, så där valde vi att genomföra varsin intervju. Vi valde emellertid att 

inte göra intervjuerna till en gemensam gruppintervju p.g.a. att vi ville få ut så mycket 

information av varje pedagog som möjligt.  

 

4.4 Procedur 

I detta avsnitt presenteras vilket tillvägagångssätt som har använts vid empiriinsamlingen.  

 

4.4.1 Pilotintervju 

Vi började med att fundera kring vad vi ville få ut av intervjuerna. Detta resulterade i att vi 

ville undersöka pedagogernas attityder till NO-undervisningen. Utifrån det vi ville få reda på 

sammanställde vi en provisorisk intervjuguide. För att komma fram till vilka frågor som skall 

belysas i en intervjuguide menar Starrin och Renck (1996) att forskaren måste ha klart för sig 
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vad målet med själva intervjun är och vara medveten om att en intervjuguide inte är självklar 

utan är något som arbetas fram successivt. De menar vidare att en intervjuguide tar sin form 

med hjälp av pilotintervjuer. Bell (1995) tipsar om att forskaren kan använda sig av en 

pilotintervju för att ta reda på vilka områden som skall belysas och vilka områden som inte 

skall belysas i den riktiga intervjun. Detta tog vi hänsyn till och för att undersöka frågornas 

relevans genomförde vi därför en pilotintervju, där vi intervjuade en Ma/NO pedagog som 

arbetar i år 2. Intervjun spelades in med en digital diktafon. Denna inspelning avlyssnade vi 

efter intervjun, för att se vad vi kunde förbättra i intervjuguiden och hos oss själva som 

intervjuare. Av detta lärde vi oss att vi behövde omformulera vissa av intervjufrågorna för att 

de skulle bli mer tydliga, lättförståeliga och öppna. Vi lärde oss även att vi själva måste låta 

pedagogen få prata till punkt, att inte komma med ledande frågor och att ta mer pauser mellan 

frågorna.    

 

4.4.2 Förberedelser 

Starrin & Renck (1996) menar att om en intervju skall bli bra är det viktigt att intervjuaren 

skaffar sig förkunskaper angående det ämne som han/hon skall intervjua om.  De menar att 

det är viktigt att kartlägga den redan existerande faktan eftersom en kvalitativ intervju innebär 

att nya egenskaper skall identifieras.  

 

Vi började med att kontakta rektorerna på respektive medverkande skola som sedan i sin tur 

valde ut pedagoger som kunde deltaga i vår undersökning. När vi hade kontaktat dessa 

pedagoger skickade vi ett informationsbrev, som tog upp etikaspekterna av vår studie (se 

bilaga 1). Vid utarbetandet av denna etikinformation använde vi oss av riktlinjer från 

Vetenskapsrådets hemsida, se mer nedan.  Tillsammans med informationsbrevet skickade vi 

även med intervjuguiden (se bilaga 2). Anledningen till att vi valde att ge de intervjuade 

intervjuguiden innan själva intervjun var för att de inte skulle känna sig osäkra och stressade 

över intervjusituationen och därmed inte vara kapabla till att ge några svar på våra frågor. 

Efter genomförandet av intervjuerna och transkriberingen av dessa skickade vi 

transkriberingen av den aktuella intervjun till varje enskild intervjuad. Genom detta sätt får de 

intervjuade möjlighet att korrigera materialet för att underlätta eventuella missförstånd. Att 

låta de intervjuade pedagogerna få möjlighet att titta igenom det transkriberade materialet och 

godkänna det menar Arfwedsson & Ödman (1998) leder till att innehållet i intervjun blir så 

sanningsenligt som möjligt. Detta instämmer Bell (1995) med då hon skriver att det är bättre 

att låta de intervjuade få läsa igenom det transkriberade materialet innan analysen för att de 
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skall kunna få möjlighet att rätta till eventuella fel istället för att de påpekar detta när arbetet 

är färdigt.  

 

4.4.3 Genomförande 

Vid genomförandet av intervjuerna åkte vi ut till respektive skola. Intervjuerna vi använde oss 

av i studien valde vi att förlägga på den aktuella pedagogens arbetsplats. Enligt Andersson 

(1995) är det en fördel om intervjun genomförs på en plats där den intervjuade känner sig 

trygg och bekväm. Om intervjun istället genomförs på intervjuarens arbetsplats finns risken 

att den intervjuade kan känna sig obekväm och trängd. De personer som vi intervjuade i vår 

studie fick därför bestämma var på skolan som intervjuerna skulle äga rum.  

 

Kvale (1997) menar att innan själva intervjun äger rum är det av stor betydelse att informera 

de intervjuade om bakgrunden och syftet med intervjun. Intervjuaren skall även informera om 

anledningen till varför intervjun spelas in med en digital diktafon eller bandspelare. De 

intervjuade skall ges möjlighet att innan intervjun ställa eventuella frågor. Liljeqvist (1977) 

styrker detta och skriver att intervjuaren bör informera den intervjuade om antalet frågor och 

bakgrunden till varför dessa frågor är aktuella i intervjun.  

 

För att upprätta en avslappnad relation samt skapa en öppen dialog med intervjupersonerna 

följde vi de råd Andersson (1995) ger genom att vi inledde varje intervju med allmänna frågor 

kring skolan och läraryrket. Det kan vara svårt för den intervjuade att under intervjun komma 

in på känsliga områden innan intervjuaren och den intervjuade har upprättat en kontakt. Vi 

ville få en möjlighet att skapa en bra samtalsgrund och få den intervjuade trygg och bekväm 

under intervjun. Detta är något som Starrin & Renck (1996) nämner, dvs. att de intervjuade 

måste känna sig trygga i situationen för att svaren som ges skall vara ärliga och tillförlitliga. 

De skriver vidare att intervjuarens sinnesstämning avspeglar sig på intervjupersonen, dvs. om 

den som intervjuar är avslappnad så blir troligtvis även intervjupersonen detta.  

 

Precis som med intervjun i pilotundersökningen spelade vi även in de andra intervjuerna med 

hjälp av en digital diktafon och en bandspelare. Till en början använde vi oss av den digitala 

diktafonen men eftersom vi båda senare skulle genomföra intervjuer samtidigt med olika 

pedagoger så behövde vi även en bandspelare. Anledningen till att vi valde detta som 

dokumentationssätt var för att till fullo ha möjlighet att koncentrera oss på diskussionen under 

själva intervjun istället för att lägga koncentrationen på att behöva skriva ned intervjun för 
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hand. Andersson (1995) menar om forskaren skall göra intervjuer där detaljer är väsentliga, 

kan det vara tidskrävande att skriva ned anteckningar för hand och nedskrivning för hand kan 

bli ett störande moment för den intervjuade.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Som vi tidigare nämnt har vi inför intervjuerna skickat ut ett informationsbrev till de 

intervjuade som belyser olika etiska aspekter kring studien. När vi arbetade fram denna 

information tog vi hänsyn till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet menar är viktiga att ha 

med i en studie. Dessa riktlinjer består av fyra olika krav: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa fyra krav tog vi hänsyn till när vi formulerade 

vårt informationsbrev.  

 

När det gäller informationskravet: 

 

”Skall forskaren informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare  

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har  

rätt att avbryta sin medverkan” (s.7). 

 

När det gäller samtyckeskravet: 

 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt  

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall  

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder  

för dem” (s.10). 

 

När det gäller konfidentialiteteskravet: 

 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och  

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras  

av utomstående” (s. 12). 

 

När det gäller nyttjandekravet: 

 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte  

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (s. 14).  
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5. Resultat 
I resultatdelen har vi valt att först ge en presentation av varje pedagogs bakgrund. När vi läste 

igenom det transkriberade materialet så fann vi olika kategorier av svar gällande 

intervjufrågorna. Kategorierna klippte vi sedan ut ur det transkriberade materialet och 

sorterade i olika grupperingar som sedan placerades i olika kuvert. Dessa kategorier ligger 

som underlag i resultatdelen.  

 

5.1 Pedagogernas bakgrund 

Vi kommer här att berätta kortfattat om de olika pedagogerna som har blivit intervjuade i 

denna studie för att läsaren skall kunna skapa sig en bild och en uppfattning om de olika 

pedagogerna. Vid presentation av de olika pedagogerna kommer vi att använda oss av 

fingerade namn. Detta för att vi lovat pedagogerna anonymitet i studien samt för att det inte 

skall vara möjligt att koppla ett uttalande till en viss pedagog.  

 

5.1.1 Pedagog A 

Pedagog A är en kvinna på 50 år som är utbildad lågstadielärare och har arbetat som detta i 25 

år. Hon arbetar på en skola med miljöinriktning sedan 12 år tillbaka. På skolan är hon 

klasslärare för år 2. Som fortbildning har hon läst 10 poäng utomhuspedagogik.  

 

5.1.2 Pedagog B 

Pedagog B är en kvinna på 46 år som är utbildad lågstadielärare och har arbetat som detta i 21 

år. Hon arbetar på en miljöinriktad skola sedan 12 år tillbaka. Pedagog B är klasslärare för år 

3. Som fortbildning har pedagog B läst 5 poäng utomhuspedagogik samt endagarskurser, där 

den senaste handlade om rymdfärder och biologi.  

 

5.1.3 Pedagog C 

Pedagog C är en kvinna på 59 år som är utbildad småskolelärarinna och har arbetat som detta 

sedan 37 år tillbaka. Hon arbetar på en miljöinriktad skola sedan 9 år tillbaka där hon nu är 

klasslärare i år 1.  

 

5.1.4 Pedagog D 

Pedagog D är en kvinna på 53 år som har läst lågstadielärarutbildning. Hon har arbetat som 

lärare i 31 år och 18 år på den aktuella skolan utan inriktning. I dagsläget arbetar hon som 
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klasslärare i en 1−3 klass. Pedagog D har fortbildat sig genom teknik- och kemikurser 

angående vardagskemi samt kurser i utomhusmatematik. Hon har även deltagit i fortbildning 

som facket har erbjudit.  

 

5.1.5 Pedagog E 

Pedagog E är en kvinna på 58 år som har läst lågstadielärarutbildning. Hon har arbetat som 

lärare i 37 år och på den aktuella skolan utan inriktning i 28 år. I dagsläget är hon klasslärare i 

en 1−3 klass. Pedagog E har gått kurser i teknik och tagit del av Naturskolans kurser.  

 

5.2 Pedagogernas attityder till NO- undervisningen 

I detta avsnitt presenteras kategorierna av intervjufrågorna gällande pedagogernas olika 

attityder till NO- undervisningen.  

 

5.2.1 Vad tänker pedagogerna på när de hör begreppet NO? 

Pedagog A 

Pedagog A tänker på begreppet NO: 

 
När jag hör NO så då tänker jag ju på naturorienterade ämnen…  

Vad jag först tänker på så är det biologi, fysik, kemi… Jag är ju  

naturvetare också från början så det är ju liksom det som man 

tänker på då… Men när jag arbetar med NO så tänker jag ju  

inte uppdelat på det sättet. 

 

 

 

Pedagog A menar att eleverna inte vet vad NO är: 

  
 …i pärmen så finns det en flik där det står NO och där står  

det fysik, kemi och… eller natur, fysik, kemi, för biologi  

tänkte jag det vet de inte vad det är för nåt så noga. 

 

Pedagog B 

När pedagog B hör begreppet NO så tänker hon på de naturorienterade ämnena som biologi, 

kemi och fysik. Hon menar vidare att hon tänker på skolans profil eftersom den handlar 

mycket om NO- ämnena. 
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Pedagog C 

Pedagog C tänker på fysik, kemi och teknik när hon hör begreppet NO.  

 

Pedagog D 

Pedagog D berättar att när hon hör begreppet NO så tänker hon på naturkunskap och de 

ämnen som ingår, dvs. biologi, kemi, fysik och teknik. 

 

Pedagog E 

Pedagog E berättar vad hon tänker på när hon hör begreppet NO: 

 

För mig är det mycket av det praktiska, det är naturen runt omkring,  

det fysikaliska och experiment. Mycket som man kan låta barnen  

vara mycket aktiva i det här ämnet. Teknik har vi liksom inte… 

vi ska ju börja nudda på teknik…det är ju det närmast naturveten- 

skapliga vi håller på med. 

 

5.2.2 Vilka tankar/känslor frambringar begreppet NO hos pedagogerna? 

 

Pedagog A 

Pedagog A tycker att NO är ett mycket viktigt ämne då skolan har det som profil, och det är 

på grund av detta som hon har valt denna skola som arbetsplats.  Hon menar även att: 

 

… det är ju alltså mer om man tänker hela miljöarbetet…  

Det är jätteviktigt att göra det aktuellt, aktualisera för det  

är ju barnen som man kan använda, som kan påverka sina föräldrar.  

 

Pedagog B 

Pedagog B anser att en bra inlärningsmetod för att lära in NO- ämnena är att bedriva 

undervisningen utomhus. Hon tycker att NO är ett viktigt ämne för att eleverna skall lära sig 

om vår miljö för att skapa en hållbar utveckling. Pedagog B tycker att det är väldigt viktigt att 

eleverna lär sig namnen på de olika arterna i naturen för att på detta sätt skapa sig en mer 

personlig relation till de växter och djur som lever där.  
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Pedagog C 

Pedagog C känner att NO- ämnena framförallt berör högre stadier än år 1−3. Hon säger att 

hon nog hade använt sig av NO-material i större utsträckning om hon hade haft en år 2 eller år 

3 klass, men eftersom hon nu har år 1 så tycker hon att det känns lite tungt i början. Pedagog 

C berättar att hon behöver en knuff då och då för att få ny inspiration och nya idéer för att 

arbeta vidare med NO-undervisningen. Hon känner att NO- ämnena även kommer in i skolans 

miljöinriktning. Hon menar att det är en viktig del av skolans vardag och framförallt att det 

går att göra mycket ute. Hon menar även att NO-undervisningen inte bara innebär att eleverna 

sitter och skriver utan att de får komma ut i naturen och uppleva saker.  När de är ute så låter 

hon eleverna få undersöka, pröva sig fram och öva sig att samarbeta med varandra. De får 

även öva på att resonera och utveckla sitt logiska tänkande. Hon berättar även att hon arbetar 

efter mottot: 

Man lär med kroppen och det fastnar i knoppen. 

 

Pedagog C anser att läsinlärningen och matematiken upptar en stor del av undervisningen 

under elevernas första skolår. Det tar även mycket tid menar hon att arbeta individuellt med 

eleverna. Därför lägger hon inte så mycket tid på NO-undervisningen utan det är framförallt 

fritidspedagogen som samarbetar med klassen som får ta hand om de bitarna.  

 

Pedagog C menar att istället för att plocka in naturen i klassrummet så går de ut för att titta på 

naturen. Hon menar att i år 1 så har hon inte så mycket NO- undervisning utan det är 

framförallt i år 2 som hon börjar på riktigt med det, och då är det t.ex. att eleverna får olika 

uppgifter som de skall lösa med hjälp av olika böcker. När hon pratar om skolans material så 

känner hon att det framförallt är avsett för mellanstadiet och uppåt.   

 

Pedagog D 

När pedagog D tänker på begreppet NO så får hon positiva känslor. Hon tänker då tillbaka på 

hur det var när hon själv gick i skolan och då tyckte om NO- undervisningen. Vidare tycker 

hon att NO- ämnena är viktiga men hon säger sig inte kunna bestämma att det ena ämnet är 

viktigare än det andra, utan hon tycker att alla andra ämnen är lika viktiga. Enligt pedagog D 

skall alla ämnena ha sin del av undervisningen i skolan. Hon tycker att NO är viktigt för att: 

 

Det är viktigt att ta de här små barnen och göra dem intresserade,  
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för att det är inte så många som väljer det längre fram i utbildningen.  

Och det behövs liksom på högskolan, universitet. Människor som  

läser detta…och då är det viktigt att man startar och väcker intresset  

redan när de är små. 

 

Vidare tycker hon att NO är en viktig del av skolans vardag för att hon menar att de ämnena 

går in i alltihopa, att det är en helhet.  

 

Pedagog D anser sig ha tillräckligt med NO- undervisning i skolans vardag. Det enda hon 

skulle vilja ha mer av är planeringstid tillsammans med pedagog E som driver parallellklassen 

då hon anser att planeringstid är en bristvara.  

 

Pedagog E 

Pedagog E säger att NO- biten har varit främmande för henne och därmed inte varit något 

självklart. Hennes åsikter kring detta har nu ändrats eftersom hon enligt sig själv har tvingats 

att arbeta med det. Detta menar hon har lett till att hon nu tycker att NO är bland de roligaste 

ämnena i skolan att undervisa i. Hon säger vidare: 

 

…för den är så konkret och alla barn vet någonting och kan någonting.  

Och vi har jättebra material som vi (hon och pedagog D, vår anm.) förlitar  

oss delvis på… 

 

Pedagog E tycker att NO är viktigt därför att skolan annars enligt henne är överteoretisk, 

vilket hon tycker är lite skrämmande. Även fast hon inser att det är viktigt med den teoretiska 

biten i undervisningen för att få in läs- och skrivutveckling samt matematik så menar hon att 

det är viktigt att få in även andra bitar än de teoretiska. Pedagog E tycker det är viktigt med 

mycket NO-undervisning i år 1−3, men hon menar att det inte skall vara på bekostnad av 

något annat ämne. Pedagog E vill att NO- biten skall ha en naturlig del i undervisningen och 

att NO- undervisningen inte skall vara beroende av schemalagda lektionstimmar utan istället 

ha ett mer flexibelt schema. Pedagog E anser att NO- undervisningen skall vara en naturlig 

del i skolans vardag: 

 
… därför att det är ju omgivningen runt omkring.  

Det är ju det som de har runt omkring sig. Och de har ju mycket  

de behöver upptäcka.  
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Pedagog E anser att det även är viktigt att eleverna går hem och visar experiment de har gjort 

i skolan för sina föräldrar.  

 

5.2.3 Vilka fördelar anser pedagogerna att det finns med att bedriva NO- 

undervisning i år 1−3? 

Pedagog A 

Pedagog A anser att det finns fördelar med att arbeta med NO-undervisning i år 1−3: 

 
Det är ju så mycket man kan konkretisera på med hjälp utav  

NO biten i andra ämnen också så att det blir tydligt och de  

hänger upp det med det…om man säger naturdelen då, där  

använder vi ju jättemycket med matte till exempel när man  

är ute. 

 

Pedagog A berättar om olika lektionstillfällen som hon har haft tillsammans med eleverna 

utomhus. I anslutning till skolan finns olika närmiljöer, bl.a. en skolskog som pedagog A ser 

det som positivt att undervisa i: 

 

Och sen är här en bokskog bara precis här, som är jättehärlig.  

Där är liksom en liten klippa, lite berghäll och så bokskog  

och så. Det är jättefint!...Vilken förmån det är att få  

undervisa i såna här klassrum! 

 

På skolan är en stor del av arbetet med eleverna temainriktat och åldersintegrerat. 

Temaarbetena sträcker sig då i regel över ett halvår. En fördel som Pedagog A anser att det 

finns med temaarbete är: 

…tycker jag alltså fungerar jättebra på det sättet, de lär sig ju  

tidigt att hjälpa varandra…Det är ju så då att det är från alla  

grupperna och de äldre får lära sig att ta hänsyn och hjälpa de  

små och sen inspirerar ju de små de större… 

 

För att samla in pengar till olika studieresor så anordnar pedagogerna olika aktiviteter, bl.a. 

julmarknad då eleverna får sälja saker som de själva har gjort av naturmaterial.  
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Pedagog B 

Pedagog B berättar vilka fördelar hon anser att det finns med att arbeta med NO i de här 

åldrarna:  

 

 … det är jättebra draghjälp i att lära sig svenska, det är det… och  

sen så har den sådan naturlig nyfikenhet i den här åldern så att på det viset 

är det väldigt positivt att undervisa i detta för att det är så naturligt…de 

tycker det är så kul med djur och natur… alltså allting runt kring NO…  

det ligger nära dem. 

 

Pedagog B anser att utedagarna som hon har med klassen är en stor hjälp i NO- 

undervisningen. Hon menar att i naturen kan eleverna få använda sin nyfikenhet. Vid uppstart 

av ett tema tycker hon att det är bra att vara utomhus eftersom det skapar minnen för eleverna. 

Dessa minnen kan de sedan återkoppla till när de kommer in och läser om det aktuella ämnet i 

läroböckerna. Hon säger: 

 

 … alltså att vara ute och upptäcka saker och ting i naturen, det är ju  

upplevelser och så kan man bearbeta de upplevelserna inne genom att…  

och då blir det liksom en draghjälp i att lära sig läsa och skriva… så  

så gör vi ju mycket.  

  

Pedagog C 

Pedagog C anser att i NO-undervisningen får eleverna öva sig på olika delar, nämligen att 

samarbeta vilket ger en trygghet i gruppen samt att NO- ämnena kan integrera med andra 

ämnen. Hon menar även att det är viktigt att eleverna får diskutera och jämföra. Detta anser 

hon ger eleverna en språklig träning. 

Pedagog C menar att genom NO-undervisning som bedrivs utomhus kan elever som annars 

har svårigheter vid inlärning av ny kunskap få möjlighet att ”blomstra”. Hon menar även att 

elever som inte är så duktiga i skolan kan ha mycket kunskaper när man kommer ut. Hon 

tycker därför att detta är ett bra arbetssätt. 

 

Pedagog C tycker det är viktigt att eleverna lär sig mycket om NO för att de skall lära sig var 

allting kommer ifrån och vad det blir av allting. 
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Pedagog D 

Pedagog D berättar om de fördelar hon ser med att arbeta med NO- undervisning i år 1−3: 

  

Det är ju det att de är så pigga och intresserade av allt. De tycker det är så  

roligt och det kan man ju spinna på…man utgår från dem. De har själv så  

mycket idéer liksom och de har så mycket i sig och intresserade är de. 

 

Pedagog D anser att det inte finns några nackdelar med att arbeta med NO- undervisning i år 

1−3 då hon säger: 

 

Nä, inte för mig tycker jag. Jag tycker själv det är kul och barnen tycker  

det är kul, och då liksom stimulerar man varandra. 

 

Pedagog E 

Pedagog E tycker att en fördel med att ha åldersblandad grupp i NO- undervisningen är att 

treorna är mer utåtriktade och mognare. De har kommit längre, och inspirerar därför tvåorna. 

De lär sig ta hänsyn och hjälpa varandra och får bekräfta sina kunskaper. Vidare säger hon: 

 

 Utgångspunkten är alltid med årskurs två och tre, men jag är glad  

att jag inte har ett med, för det jobbade jag med ett tag och man fick  

ha så mycket nivågrupperat hela tiden. Det var rätt så tungarbetat. Så  

det är lättare nu med den uppdelningen, så får jag automatiskt färre barn.   

 

En annan fördel med NO- undervisning är enligt henne: 

  
 Det är mycket så att kunna, men här är det ett annat kunna. Jag menar 

 här, kan jag även om jag inte kan. Det låter tokigt. Nä, men jag menar  

det är saker som kan bli väldigt bra och jag kan upptäcka saker, fast  

jag kanske inte kan ifrån början. Så det tycker jag är värdefullt. 

 

 

En tredje fördel menar hon är att det är roligt att gå runt och lyssna på elevernas resonemang. 

En fjärde fördel är enligt pedagog E att hon under NO- undervisningen även får se hur 

eleverna fungerar i praktiska ämnen: 

 

Så som lärare kan jag säga att jag har ju en vinst av att få se barnen i icke 

 teoretiska ämnen. Man får se en annan sida utav barnen. Och kanske barn  
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som är tysta och så vidare, kan ju komma helt i sin rätt här, och liksom få  

visa att jag är jätte praktisk, jag har helt andra… fastän kanske stavar illa.  

Och det är både det ena med det andra, men alltså att få lov att visa, jag  

är duktig på det här. 

 

5.2.4 Vilka nackdelar anser pedagogerna att det finns med att bedriva 

NO-undervisning i år 1−3? 

Pedagog A 

Pedagog A menar att en nackdel som finns med att arbeta med NO i år 1 är att eleverna inte 

kan läsa instruktioner än. Hon menar vidare att en annan nackdel med att arbeta med NO i år 

1−3 är att det är svårt för eleverna att forska på internet. 

 

Faktorer som kan vara ett hinder i NO-undervisningen är enligt pedagog A om pedagogen har 

brist på engagemang och fantasi. Hon menar vidare att material kan vara ett hinder, men hon 

anser själv att detta inte är ett hinder för hennes NO-undervisning. Väderförhållanden är inget 

hinder för hennes NO-undervisning utomhus, däremot säger hon själv att hon hellre förlägger 

NO-undervisningen inomhus då det är 20 grader kallt ute och vind.  

 

Hon säger att fysik är det NO-ämne som hon arbetar minst med, vilket hon menar beror dels 

på materialbrist men även på att hon inte har så mycket kunskap inom ämnet.  

 

Pedagog B 

Pedagog B anser att en nackdel med NO-undervisning i år 1−3 kan vara att eleverna inte kan 

läsa och inhämta fakta på egen hand. En annan nackdel är om det är väldigt dåligt väder och 

eleverna då inte har rätt utrustning. Hon menar att en förutsättning för att kunna bedriva NO-

undervisning utomhus är att eleverna måste vara varma, torra och mätta. 

 

Pedagog B tycker att kemi är lite svårare än de andra NO- ämnena. Hon känner att hon skulle 

vilja kunna bedriva kemiundervisningen utomhus, trots att hon känner att det skulle gå att 

genomföra. Hon känner att NO är ett så stort ämne så svårigheten är att välja ut vad som är 

relevant i undervisningen.  
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Gällande materialbrist så menar pedagog B att det framförallt saknas konkret biologimaterial 

som på ett tydligt sätt åskådliggör för eleverna, t.ex. när de arbetar med kroppen. Hon säger 

vidare att hon tror att det finns mer material på skolan gällande naturen än människokroppen.  

 

Pedagog C 

Pedagog C anser att en nackdel kan vara att hon själv kan ha brist på fantasi ibland. 

Ytterligare en nackdel menar hon är att det är svårt att resa iväg med eleverna i NO- 

sammanhang, eftersom det inte är tillåtet att samla in pengar till klassen. 

 

Pedagog D 

När det gäller att åka iväg med klassen på studiebesök i NO-sammanhang säger pedagog D 

följande: 

 

Åka buss och det kostar och allt det där. 

 

Pedagog E 

Pedagog E tycker att det är synd att det inte finns fler pedagoger på skolan som vill arbeta 

med NO- ämnena.  Hon menar att en nackdel med NO- undervisning i de lägre åldrarna är att 

det ibland kan vara lite svårtförklarat och svårtbegripligt för eleverna. Hon tycker att det finns 

mycket termer som inte alltid är översättningsbara med ord som är jämförbara. Hon berättar 

att det finns en stor procent invandrare på skolan, som hon menar har det tillräckligt svårt med 

det svenska språket. Detta gör det svårare att förklara de naturvetenskapliga begreppen för 

dem och därför menar hon att det är bra med konkret material. Ytterligare en nackdel är enligt 

henne att vissa delar av NO- undervisningen t.ex. rymden, kan vara för stort för så här små 

elever att ta till sig.  

 

När det gäller att åka iväg med klassen på studiebesök i NO-sammanhang säger pedagog E 

följande: 

  
 Alltså, det är faktiskt svårt med transporten, det är ett problem.  

Vi får inte ha föräldrar som skjutsar, det är såna där ansvars  

grejer och sådant. Hyra bussar är jätte dyrt, så mycket pengar har vi inte.  
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5.2.5 Vilka arbetssätt finns det inom NO-undervisning enligt 

pedagogerna? 

Pedagog A 

Pedagog A säger att av NO-ämnena så arbetar hon mest med biologi, och då främst med 

miljö, eftersom det faller sig mest naturligt. Kemi men framförallt fysik är de delar som hon 

lägger minst tid på:  

 

 … alltså både fysik och kemi finns ju med i olika delar när man  

börjar tänka efter vad man har gjort så finns det ju där men inte på samma 

sätt som naturbiten, den finns alltid. 

 

Pedagog A berättar om olika vardags sysslor som är kopplade till NO-ämnena, bl.a. så 

källsorterar och komposterar de varje dag i skolan. Sedan har även varje klass en odlingslott 

som de sköter om, där de har olika planerings teman för olika år. För plantering i landen 

använder eleverna det komposterade avfallet. I anslutning till skolan finns det en damm, som 

pedagogen nyttjar i sin NO-undervisning, då hon på våren tar med sig sina elever och håvar 

efter insekter.  

 

I skolans närmiljö finns även en skolskog dit pedagog A berättar att de äldre eleverna ofta går 

och har aktiviteter, medan de yngre eleverna istället ofta går till hembygdsparken. Men även 

de går ibland till skolskogen.  

 

Vid det praktiska arbetssättet i NO-undervisningen ger hon som exempel i ämnet biologi, att 

eleverna får välja ett träd i skolskogen som de får observera under olika årstider och 

dokumentera. Hon berättar vidare om en typ av arbetsupplägg hon hade i sin förra klass. 

Eleverna fick då dela in sig i grupper och förbereda ett experiment som de sedan skulle visa 

upp för resten av klassen. Eleverna fick sedan dokumentera sitt experiment i en 

experimentbok.  

 

På skolan arbetar de mycket med temaarbeten, där de integrerar olika ämnen som svenska och 

matematik. Pedagog A berättar att hon vardagsrelaterar NO- undervisningen: 

 

… så jobbar man ju inte så mycket ämnesuppdelat utan mer tematiskt 

 och eftersom… på vår skola känner jag också att NO kommer ju in i så  
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mycket av det vardagliga för den bygger ju på det 

 

Ett exempel på detta är ett rymdtema som de arbetar med nu då ett utav målen var att eleverna 

skulle få en uppfattning om hur stora planeterna är i förhållande till varandra. För att göra 

detta tydligt för eleverna så använde sig pedagog A av naturmaterial som t.ex. frukt och 

placerade med olika avstånd ut på dessa på skolgården. För att lära sig namnen på planeterna 

så fick eleverna lära sig en ramsa. Hon berättade vidare om nästa steg som de skulle arbeta 

med i rymdtemat som innebär att eleverna självständigt får forska kring en valfri planet. 

Pedagog A är medveten om att spridningen på elevernas texter blir olika. 

 

Pedagog B 

Pedagog B menar att hon använder sig mest av biologi i sin NO- undervisning, detta för att 

hon menar att de andra ämnena tas upp mer i år 4-6. Hon arbetar inte så mycket med kemi 

eftersom hon anser sig ha relativt lite kunskaper i detta ämne. Vad gäller fysik så arbetar hon 

inte så mycket med det vilket hon menar framför allt är en fråga om tidsbrist. Däremot 

försöker hon att ändå integrera det i undervisningen i olika temaarbeten. Vad gäller valet av 

NO- ämnenas fördelning så anser pedagog B att det gäller att: 

 

… prioritera vad man ska ha med, för man hinner inte ha med allting.  

Det gör man inte. 

 

Pedagog B menar att det är viktigt att få in NO- undervisningen i vardagen, eftersom de på 

skolan arbetar mycket med rutiner så som källsortering och kompostering. Hon menar vidare 

att:  

  

 Ja, alltså det handlar ju alltid om att utgå ifrån barnens erfarenheter,  

alltså i allting. För annars är det liksom ingen mening. Javisst allting  

utgår ifrån vad de upplever hemma och så, så man kopp… annars  

tror jag man hade pratat över deras huvuden. 

 

Hon berättar att hon en gång i månaden går med sin klass till den närliggande skogen. 

Anledningen till att hon inte går dit oftare med klassen är att hon sparar det litegrann till 

mellanstadiet då hon vet att pedagogerna där går till skogen oftare med eleverna:  
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 … man sparar ju en del till… alltså det kan jag ärligt säga att man 

vill ju inte… man vet ju att det väntar på mellanstadiet… dels  

ligger det närmre… så vill man liksom inte… det är ändå dock…  

det går bara i ettan, tvåan, trean här.  

 

Pedagog B tycker det är jätte bra att vara ute och undervisa men även bra att komma in för att 

kunna bearbeta det man har upplevt. Hon menar att det skall vara både och. Hon anser att det 

är svårt att gå ut själv med eleverna eftersom det är så mycket praktiskt arbete. Därför är 

utedagarna förlagda på den dagen då fritidspedagogerna är med i klassen.  

 

Pedagog B uppskattar att hon arbetar med NO- undervisning ca tre gånger i veckan och då 

framförallt integrerat med andra ämnen. Anledningen till att hon arbetar integrerat är att hon 

anser att det är stora uppgifter i ettan, tvåan och trean med att lära sig läsa och skriva. 

 

Gällande arbetssättet som används i NO- undervisningen i klassen så får eleverna ofta välja 

sitt eget stoff under ett tema som pedagog B har valt. De får bland annat vara med och 

utforma lekar och på så sätt vara med i processen av deras egen inlärning. När det gäller lekar 

i klassen så är pedagog B noga med att leken skall ha ett djupare kunskapsmål.  

 

Pedagog B berättar att de även har en julmarknad på skolan som alltid försiggår av 

naturkunskap genom naturstudier då de arbetar mycket med naturmaterial som de har samlat 

ihop. 

 

Hon berättar vidare om Carl von Linné temat som de arbetar med nu, där de har arbetat med 

praktiska aktiviteter kring samer och Linnés lapplandsresa, för att skapa en nyfikenhet hos 

eleverna. Hon menar även att eleverna blir väldigt intresserade av ett sådant arbetssätt samt att 

det är ett bra sätt för henne att kartlägga vilka förkunskaper eleverna har inom området. Hon 

berättar vidare att förskoleklass samt år 1−3 arbetar tillsammans med denna typ av 

läsårsteman vilka ofta är NO baserade.  

 

Pedagog C 

Pedagog C berättar att de inte arbetar med så mycket NO i klassrummet idag utan att det 

framförallt blir mest när de är utomhus och har fri aktivitet. Med fri aktivitet menas att det 

mer liknar fritidsaktivitet fast med vissa uppgifter som eleverna skall göra. 
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Pedagog C berättar att hon framförallt arbetar med natur och miljö genom kompostering och 

kretslopp, samt att kemi, fysik och teknik känns lite avlägset på något sätt. Hon menar 

dessutom att det kan vara svårt att säga till eleverna att, t.ex. det där var teknik som du gjorde 

nu. Hon känner inte att dessa ämnen är några ämnen som hon är särskilt intresserad av eller 

har kunskap om. Ämnesområden som hon framförallt tänker på när det gäller NO-ämnena är 

föda, hur vi färdas, experiment med ljud, vatten och luft samt våra sinnen. Hon berättar vidare 

att hon brukar göra experiment med sin klass när de går i år 3, och då framförallt gällande 

fysik, kemi och teknik.  

 

Pedagog C menar att NO-undervisningen är ganska styrd, men att eleverna ibland får göra 

individuellt arbete via olika uppgifter. Eleverna kan få bestämma lekar inom ett NO-tema och 

även komma med idéer under lektionstid, men inte så pass mycket att de helt kan påverka 

innehållet. En av anledningarna till detta är enligt pedagog C att hon menar att yngre elever 

inte riktigt vet vad som finns och vad NO- biten handlar om. Hon säger följande: 

 
… de är ju inte så gamla de här, de äldsta är ju 9 år. De har ju inte så mycket  

koll på läget… och nollorna har vi med också, och de kan varken läsa eller någon  

matte… det blir ju att de stora barnen får hjälpa de mindre och tvärtom klart.  

Att de små kan vara väldigt duktiga på andra saker, som klippa, klistra eller… 

 

Pedagog C stimulerar inte eleverna något speciellt till att arbeta med NO hemma, utan hon 

menar att det nu i år 1 är viktigare med läs- och matematikläxor eftersom hon anser att 

eleverna behöver denna förståelse. Hon menar vidare att eleverna inte arbetar så mycket med 

några böcker just nu, eftersom de flesta av eleverna inte kan läsa än. Trots att hon menar att 

eleverna kan titta på bilder i böckerna så väntar hon ändå fram till vårterminen i år 1 eller i 

början av år 2 med att införa läroböcker i NO- ämnena. Hon menar att de då bättre kan 

tillgodogöra sig en text och svara på tillhörande frågor samt att eleverna då finner det 

stimulerande att forska själva. 

 

Pedagog C tar med sig klass till närområdena och skolgården för att arbeta med NO- 

undervisning. Hon menar att det beror på pedagogen i vilken utsträckning närmiljön utnyttjas 

i NO- undervisningen. Vidare menar hon att det går att utnyttja närmiljön på olika sätt samt 

att det är upp till pedagogen att fundera ut vad eleverna skall få ut av NO- undervisningen. 

Hon menar att undervisningen idag är ganska bunden till litteratur men hon känner ändå att 
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hon själv skulle kunna utnyttja närmiljön mer än vad hon gör i dagsläget. Hon berättar om 

olika sätt som hon utnyttjar närmiljön på under olika årstider: 

 

Om man går ut på våren så tittar man klart på vilka vårblommor som finns,  

eller vilka fåglar vi hör, och sådana bitar blir det ju… Man kan vara ute i snön  

sen och göra snöänglar och ta in snön och titta hur smutsig den är… då kommer  

där lite kemi in. 

 

I sin NO- undervisning tycker pedagog C att det är bra att integrera NO- ämnena med andra 

ämnen, därför försöker hon få in matematik samt läs- och skrivutveckling i NO- 

undervisningen. Hon berättar vidare att när de har haft temaarbeten i klassen så har hon bl.a. 

åkt med sin klass på studiebesök till Navet i Borås, vilket hon tyckte var en mycket positiv 

upplevelse. 

 

Pedagog D 

Pedagog D anser sig arbeta mest med djur och natur, dvs. biologi och minst med fysik och 

kemi. Hon påpekar dock att hon tycker att det är svårt att särskilja de olika ämnena eftersom 

de går mycket in i varandra. Hon berättar även att hon arbetar mest ämnesintegrerat, som t.ex. 

nu när de arbetar med ett temaarbete om rymden då även svenska, bild och musik integreras. 

Hon berättar lite om anledningen till att hon har valt att arbeta mycket ämnesintegrerat: 

 

Så är det liksom på lågstadiet för barnen. Det liksom passar dem,   

att man går in i olika ämnen. 

 

Pedagog D har en åldersblandad klass med elever från år 1−3, men det är endast eleverna från 

år 2 och 3 som arbetar med dessa NO- teman. Detta resulterar i att det blir färre elever under 

lektionen än om alla elever i klassen hade varit delaktiga. Detta anser pedagog D är bra 

eftersom situationen då blir mer hanterbar och hon menar att alla eleverna då lättare kan vara 

med i diskussioner gällande experiment m.m. 

 

Pedagog D berättar att hon kopplar mycket av innehållet i NO- undervisningen till vardagen, 

genom experiment. Hon menar att hon däremot inte kan säga om det är mest fysik eller 

kemiexperiment, utan hon planerar in sådana övningar som passar in i sammanhanget i det 

aktuella temat. Pedagog D berättar även att hon brukar uppmana eleverna att fråga sina 

föräldrar hemma om vad de tror skall hända i olika experiment.  
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Det läromedel som pedagog D använder sig av i sin NO- undervisning är upplagt så att 

pedagogen alltid startar med att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har inom ett visst 

ämne. Första uppgiften brukar därför vara att eleverna får berätta vad de har för förkunskaper 

inom området vilket de sedan ritar, målar och skriver om. Pedagog D utgår sedan från detta 

och fortsätter arbeta med temat. Ibland låter hon eleverna få göra en tankekarta tillsammans 

och på detta sätt utgå från sina tidigare erfarenheter.  Pedagog D anser att man inte skall vara 

så bunden av läromedel, men hon anser ändå att det läromedel som hon använder sig av i NO- 

undervisningen är bra eftersom det utgår mycket från elevernas tankar och kunskaper. Det 

läromedel som pedagog D använder sig av består även av en lärarhandledning som hon 

använder sig av då hon vill få lite ny stimulans genom tips och idéer, en ”aha-upplevelse” 

som hon beskriver det. Hon menar att eleverna har jättemycket idéer och förslag och därför 

försöker hon vara lyhörd för detta hela tiden, men samtidigt så menar hon att det är viktigt att 

arbetet går framåt ungefär i den gång som det är tänkt. Vidare säger hon angående 

experiment: 

 

Nej, det är mest vi som bestämmer. De (eleverna, vår anm.) har liksom inte kommit dit än  

om att de har kunskap om vilka experiment man kan göra direkt precis. 

 

Pedagog D berättar att klassen har en speciell experimentbok där begreppen hypotes, 

genomförande och resultat används då hon anser att det är viktigt att dessa begrepp kommer 

in i NO- undervisningen så att eleverna lär sig de riktiga orden. Hon menar att eleverna älskar 

att arbeta på det här viset. I NO- undervisningen så får eleverna en uppgift som innefattar en 

fråga som de skall försöka besvara, t.ex. var är solen på natten när vi sover? Den första 

uppgiften som eleverna då skall göra är att rita och beskriva vad de tror. Nästa steg är sedan 

att pedagog D berättar för dem hur det ligger till. Hon menar på så sätt att eleverna blir 

medvetna om sina egna tankar och föreställningar samt att de får ny kunskap om hur det 

verkligen är.  

 

Pedagog D säger att hon inte utnyttjar skolgården i NO- undervisningen så mycket, eftersom 

hon anser att eleverna är där så mycket på rasterna ändå. Hon väljer att istället gå till 

grönområden i närmiljön kring skolgården eftersom hon tycker att det är finare områden där. 

En uppgift där kan vara att klassen tillsammans adopterar ett träd som de besöker under olika 

årstider för att sedan dokumentera vad som har hänt med trädet sedan sist. Tvåorna i klassen 

går till en närliggande skog varje vecka för att de skall få en känsla för skogen samt lära sig 
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att värna om naturen. Ettorna i sin tur går till skogen en gång varannan vecka, medan treorna 

inte går dit alls ofta eftersom pedagog D menar att de redan har gjort det så mycket och fått in 

den biten i sitt lärande när de gick i år 1 och år 2.  

 

Pedagog E 

Pedagog E berättar att hon arbetar mest med biologidelen och då framförallt naturen. Hon 

säger vidare att de arbetar med fysikaliska lagar ”hit och dit”. Hon säger: 

 

 Vi är mycket ute med barnen och då blir det liksom naturen och  

naturiakttagelserna. Det ligger nära barnen på något vis… De har  

lättare att ta till sig det, de är så inspirerande själva. Men det kan  

ju bero på att vi inte har stimulerat tillräckligt i det andra… De traskar  

ju ut varje vecka och det är höstens natur som vi tittar på då. Just nu  

är det vårt eget träd som vi har nere i en plantering här som vi  

återvänder till och studerar vad som händer.  

 

Hon berättar att hon arbetar minst med kemi, eftersom hon tycker att det är svårt: 

 

 Tycker det är jätte svårt med kemi, och förstår liksom inte, ja kemikaliska  

ämnen och så, men va. Men vet inte… fysiken är ju lättare för mig då. 

 

Pedagog E berättar att pedagogerna på skolan har fått order om att arbeta mer med teknik i 

verksamheten. Hon berättar att hon nu därför håller på att dra igång mer teknikarbete med sin 

klass. 

 

Hon berättar också att vid de tillfällen som hon misslyckas med något experiment i klassen så 

låter hon inte sig själv påverkas så mycket av det. Ibland när de gör experiment i klassen så 

får eleverna försöka formulera en hypotes innan de genomför experimentet. Pedagog E 

berättar vidare: 

 
 Det behöver ju inte alls bli det jag har tänkt mig. Det finns inte så klart  

givet alltid. Och sättet att beskriva det och de… När de funderar själva  

föds det ofta tankar hos dem och undringar så kommer de med frågor  

och så. Ibland har vi sådana här, vad heter det ”brainstorming” om lite  

sådana saker. Man kanske inte vet och vad vill jag veta? Och så samlar  

vi ju och så ser vi på det sen. Vad har vi lärt för något, har vi hittat det här… 
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Pedagog E berättar att hon arbetar integrerat med framförallt svenska, eftersom hon anser att 

det är viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kunna uttrycka sig. Varje vecka arbetar 

klassen med NO och varannan vecka är det även ett extra pass då pedagog E berättar att det 

mycket väl kan glida in i ”svenskbiten” som hon säger. Hon anser att NO- undervisning är en 

process, därför tycker hon det är ok att det glider in i andra lektionspass. Hon berättar att 

hennes dröm är att de hade haft hela dagar med NO- undervisning, så att de kunde fördjupa 

sig ännu mer i det. Just nu är det så att eleverna oftast inte hinner mer än att komma igång på 

40 min innan det är dags att bryta. Detta känns inte kul enligt henne, eftersom det är då som 

processen tar sin start. Hon tycker också det är svårt att fortsätta på en tanke vid nästa NO- 

tillfälle, eftersom hon oftast då har glömt bort vad det var hon tänkte på. Hon menar att man 

som pedagog måste hålla på länge för att kunna testa sig fram. 

 

Pedagog E berättar att hon ibland bedriver sin NO- undervisning utomhus, t.ex. när det gäller 

naturens skiftningar. Hon säger även att hon inte alltid bestämmer att de skall arbeta med en 

sak i taget, utan det varvar hon lite. Hon berättar att hon inte använder skolgården så mycket i 

NO- undervisningen därför att hon känner att skolan saknar trädgård, kompost o.s.v. 

Anledningen till att skolan inte har saker på skolgården är för att det är mycket förstörelse 

kring skolan. Pedagog E känner inte att skolgården inspirerar henne till att bedriva NO- 

undervisning. Hon menar att det inte känns naturligt då den endast består av en asfaltgård, 

några tallar att klättra i samt en fotbollsplan. Istället så utnyttjar hon närmiljön då hon tar med 

sin klass till dammen, ängen eller skogen.  

 

Pedagog E berättar att hon försöker vardagsanpassa undervisningen genom t.ex. vatten och 

luftexperiment. Klassen har även försökt att kompostera men det fungerade inte p.g.a. för 

enkelspårigt avfall. Det arbetar även en del med miljöundervisning i klassen då de pratar om 

vad som finns i luften, hur trafiken påverkar miljön kring skolan samt hur ozonlagret  

påverkas av oss människor. 

 

För tillfället arbetar pedagog E och eleverna om jorden och rymden: 

 
 … då fick de börja med sin favoritplats på jorden och rita och skriva 

 kring sin favoritplats. Och sen fick de bland annat tänka efter kring frågorna:   

Hur tror du att det ser ut om man tittar utifrån rymden? Hur ser jorden ut då?  

Och det har de lite olika uppfattningar om. Så brukar de få redovisa för  

varandra och prata och så sitter vi och diskuterar sen. Sen så går vi så  
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småningom in på det som är mer fakta och vi har en del böcker som man  

kan hämta fakta ur. Det är mycket processande ur liksom den här  

NO- undervisningen. Det är inte så att jag står och talar om att så och  

så är det, utan det är utifrån barnens verksamhet som vi jobbar.  

 

Pedagog E säger att när det gäller elevernas inflytande i NO- undervisningen så får de själva 

välja vad de vill arbeta med, men det är hon som sätter tidsramarna för hur länge de skall 

arbeta inom ett visst område. Hon säger även att hon ger eleverna stoffet utifrån vad de är 

intresserade av att veta och vill lära sig mer om. 

 

Som läromedel använder pedagog E samma sorts big- book läromedel som pedagog D arbetar 

med eftersom de samarbetar mycket kring NO- undervisningen. Pedagog E anser att detta 

material är väldigt inbjudande och ger fantastiska starter på diskussioner. Hon säger att 

eleverna inte har några egna läroböcker inom NO-ämnena utan att de arbetar i varsitt 

områdesindelat A4-häfte. Läromedlet från Adastra som klassen arbetar med bygger på att 

eleverna först själva får tänka efter vad de kan samt vad de tror, därefter arbetar de vidare 

genom materialet med vad eleverna vill lära sig. Efter att de har arbetat med detta så 

utvärderar de hur arbetet har gått. Pedagog E menar att detta arbetssätt ofta gör att eleverna 

vill lära sig mer. Det material som behövs för att knyta NO- undervisningen till vardagen är 

sådant som man ofta har hemma enligt pedagog E. Pedagog E anser att det inte finns 

tillräckligt med NO- material på skolan: 

 

En liten jordglob att snurra på när man ska prata om jorden.  

Nä, men det har vi ju inte. Vi skulle vilja ha det här med där  

jorden, solen och jorden, man kan veva runt jorden runt solen.  

Sånt här som man kan liksom… åskådligt… här står man liksom  

med sin boll och sitt äpple eller vad man har, och så har man…  

detta är en sol och detta är det, och så försöker man demonstrera…  

det är ingenting som har satsats på tyvärr. Det är jättetråkigt, men sant. 

 

5.3 Sammanfattning 

Vi kommer här att göra en sammanfattning av de olika pedagogernas uttalanden för att ge en 

bild av vad de har för attityder till NO- undervisning i år 1−3.  
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Pedagog A 

Pedagog A tänker på de olika ämnena biologi, kemi och fysik när hon tänker på begreppet 

NO, däremot tänker hon inte uppdelat i de olika ämnena på samma sätt när hon arbetar 

praktiskt med NO. Pedagog A tycker att det är viktigt att göra NO- undervisningen aktuell, 

t.ex. då det gäller miljöarbetet eftersom eleverna då kan påverka sina föräldrar till att tänka på 

miljön. Pedagog A anser att fördelarna med att bedriva NO- undervisning i år 1−3 är att det 

går att konkretisera mycket med hjälp av NO- biten i andra ämnen. En nackdel med att 

bedriva NO- undervisning i år 1−3 är enligt pedagog A att eleverna i år 1 inte kan läsa 

instruktioner än. Ytterligare nackdelar menar hon kan vara brist på engagemang och fantasi 

hos pedagogen samt brist på bra NO- material. Pedagog A menar att dåligt väder inte är något 

hinder för hennes NO- undervisning utomhus, men hon säger vidare att hon ibland om det är 

väldigt kallt och blåsigt ute ändå väljer att förlägga undervisningen inomhus. Pedagog A 

arbetar mest med biologi och då främst med miljö, då hon menar att det alltid finns runt 

omkring oss. Kemi och fysik är de två ämnen som hon lägger minst tid på då hon känner sig 

mer osäker i dessa ämnen.  

 

Pedagog B 

När pedagog B hör begreppet NO så tänker hon på de naturorienterade ämnena, biologi, kemi 

och fysik. Pedagog B tycker att NO- undervisning är viktigt eftersom eleverna skall lära sig 

om vår miljö för att kunna skapa en hållbar utveckling. Hon tycker även att det är viktigt att 

elever lär sig artkunskaper om naturen för att de skall kunna skapa sig en personlig relation 

till djur och natur. Pedagog B anser att det är viktigt att NO- undervisningen är 

vardagsrelaterad och att pedagogen där utgår från elevernas vardagserfarenheter. Pedagog B 

anser att fördelarna med att bedriva NO- undervisning i år 1−3 är att det är en jättebra 

draghjälp för eleverna i att lära sig svenska samt att de är så naturligt nyfikna av sig vilket hon 

menar gör det roligt att undervisa i dessa ämnen. Pedagog B menar att en nackdel med att 

bedriva NO- undervisning i år 1−3 kan vara att eleverna inte kan läsa eller inhämta fakta på 

egen hand. Hon menar att en annan nackdel med att bedriva NO- undervisning utomhus kan 

vara om det är dåligt väder och eleverna inte har rätt utrustning. Pedagog B använder sig mest 

av biologi i sin undervisning, detta för att hon menar att de andra ämnena tas upp mer i år 4-6. 

När det gäller kemi så anser hon att hon har för lite kunskaper inom ämnet för att undervisa i 

det. Angående fysik så menar hon att tidsbristen gör att hon inte undervisar mer i det.  
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Pedagog C 

Pedagog C tänker på biologi, kemi och fysik när hon hör begreppet NO. Pedagog C känner att 

NO- ämnena framförallt berör högre stadier än år 1−3, då läs- och skrivinlärning samt 

matematik upptar en stor del av undervisningen i dessa år. Pedagog C menar dock att NO- 

undervisningen är en viktig del av vardagen då man kan göra mycket saker utomhus. Pedagog 

C anser att fördelarna med att bedriva NO- undervisning i år 1−3 är att eleverna får öva sig på 

att samarbeta med varandra vilket hon menar ger trygghet i gruppen. Hon menar även att NO- 

ämnena med fördel kan integreras med andra ämnen. Pedagog C menar att en nackdel med 

NO- undervisning i år 1−3 kan vara att hon ibland kan ha brist på fantasi. Pedagog C arbetar 

inte så mycket med NO i klassrummet idag utan det blir framförallt när de är utomhus och har 

fri aktivitet. När hon arbetar med NO så handlar det framförallt om natur och miljö eftersom 

kemi, fysik och teknik känns avlägset.  

 

Pedagog D 

När pedagog D hör begreppet NO så tänker hon på naturkunskap och de ämnen som ingår, 

dvs. biologi, kemi, fysik och teknik. Hennes attityd till NO- undervisningen är positiv, hon 

anser att NO- ämnena är viktiga men att även de andra skolämnena är lika viktiga. Pedagog D 

menar att fördelarna med att bedriva NO- undervisning i år 1−3 är att eleverna är så pigga och 

intresserade av allting och tycker att NO är roligt. Pedagog D kommer inte på några speciella 

nackdelar med att bedriva NO- undervisning i år 1−3. Det enda är att hon påpekar att det är 

svårt att åka iväg med klassen i NO- sammanhang då det är för dyrt och krångligt. Pedagog D 

arbetar mest med biologi och minst med kemi och fysik. Hon menar dock att det är svårt att 

särskilja de olika ämnena då de går in i varandra. Pedagog D försöker att vardagsanpassa sin 

NO- undervisning genom experiment.  

 

Pedagog E 

När pedagog E tänker på begreppet NO så tänker hon främst på att det innebär mycket 

praktiskt arbete som man kan låta eleverna vara aktiva i. Hon tänker även på att NO handlar 

om naturen omkring oss, experiment samt om det fysikaliska. Hon tänker även på teknik trots 

att detta inte är något som hon arbetar med för tillfället. Pedagog E tycker att NO- ämnena är 

bland de roligaste skolämnena att undervisa i då hon tycker att det är väldigt konkret samt att 

hon menar att alla elever kan någonting inom NO- ämnena. Hon menar även att de andra 

ämnena i skolan är väldigt teoretiska och att det då är viktigt med NO- undervisning som ofta 

är mer praktisk. Hon menar även att NO- undervisningen inte skall vara på bekostnad av 
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något annat ämne, men hon vill ändå att det skall vara en naturlig del av undervisningen. 

Pedagog E menar att en fördel med NO- undervisning är enligt henne att alla eleverna kan 

någonting om NO även om de från början tror att de inte kan. Hon menar att det även är en 

fördel att hon genom NO- undervisningen får se hur eleverna fungerar i praktiska ämnen. 

Pedagog E menar att en nackdel med att bedriva NO- undervisning i år 1−3 kan vara att det 

kan vara svårt att förklara händelseförlopp och begrepp för eleverna. Pedagog E arbetar mest 

med biologi och då främst gällande naturdelen då hon menar att det ligger nära eleverna. Hon 

arbetar minst med kemi eftersom hon tycker att det är svårt. Hon försöker så långt det går att 

vardagsanpassa undervisningen genom experiment.  
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6. Analys 
I vår bearbetning av resultatdelen har vi funnit några kategorier av pedagogernas svar som 

berör deras attityder till NO- undervisningen i år 1−3. Dessa kategorier kommer här nedan att 

analyseras.   

 

6.1 Pedagogernas attityder till att vardagsrelatera NO- 
undervisningen genom konkretisering och praktiskt arbete.  

Pedagog E anser att NO- undervisningen i år 1−3 är konkret och att alla elever har någon 

kunskap om naturvetenskap. Som tidigare nämnt så menar Andersson (1982b) att det är 

viktigt att presentera nya begrepp för eleverna på ett konkret och tydligt sätt, för att de skall 

förstå innebörden av det. Dessa bör de sedan få arbeta vidare med. Andersson (1989) menar 

att i en konstruktivistisk undervisning introducerar pedagogen olika begrepp för eleverna för 

att de skall kunna utveckla en förståelse för dessa. Även pedagog D menar att det är viktigt att 

dessa begrepp introduceras i undervisningen genom ett vardagsperspektiv för att eleverna 

skall få en förståelse av dessa, vilket tyder på att hennes undervisning till viss del utgår från 

konstruktivismen. Pedagog E anser att det är svårt att konkretisera de naturvetenskapliga 

begreppen då kan vara abstrakta och svårdefinierade. Hon anser sig ha bristfälligt material för 

att kunna konkretisera. Säljö (1995, i Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) instämmer i att de 

naturvetenskapliga begreppen som eleverna möter i undervisningen är för abstrakta. Boström 

(2003) menar att begreppen försvårar för NO-undervisningen då det tar mycket tid att förklara 

dessa för eleverna innan de kan arbeta vidare med det aktuella området. För att underlätta för 

elevernas inlärning av de abstrakta naturvetenskapliga begreppen menar Andersson (1989) att 

pedagogen kan koppla dessa begrepp till vardagsexperiment. Pedagog E anser att NO i år 1−3 

är viktigt eftersom en stor del av skolans övriga ämnen berör mycket teoretiskt arbete. Hon 

menar att NO- undervisning handlar om mycket praktiskt arbete däribland experiment. I detta 

arbetssätt får eleverna möjlighet att ta en mycket aktiv roll. Hon ser detta som en fördel då 

hon som pedagog får se hur eleverna fungerar i praktiska ämnen. De elever som är tystlåtna 

får då chans att ta för sig mer i det praktiska arbetet. Pedagog A menar att NO- ämnena kan 

vara en hjälp i att konkretisera de andra skolämnena. Harlen (2004) menar att undervisningen 

skall både bestå av teori och praktik för att eleverna skall kunna ta till sig den 

naturvetenskapliga kunskapen. 

 

Pedagog D menar att det är lättare att föra diskussioner med eleverna om experiment när 

eleverna från år 1 inte är delaktiga. Detta för att det blir färre elever i klassen och situationen 
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blir på så sätt mer hanterbar. Hon menar vidare angående experiment att det är hon som 

bestämmer vilka experiment som skall genomföras eftersom hon menar att eleverna inte har 

tillräckliga kunskaper själva att bestämma om detta. Pedagog E är inte rädd för att misslyckas 

med ett experiment inför eleverna. Hon låter dem få formulera egna hypoteser kring ett 

experiment innan själva genomförandet av det. Även pedagog D låter eleverna få skriva 

hypotes, genomförande och resultat kring experimenten i en speciell experimentbok. Detta är 

något som Wickman (2002) menar att alla elever skall få möjlighet till. Andersson (1982b) 

menar att undervisningen bör vara upplagd så att eleverna får prova på olika experiment.   

 

Pedagog C anser att det är viktigt att elevernas inlärning i NO- undervisningen sker genom 

praktiskt arbete, för att kunskapen skall vara bestående. Hon anser att det kan vara en fördel 

med praktiskt NO- arbete för de elever som annars har det svårt för de teoretiska ämnena i 

skolan. Hon menar vidare att det är viktigt att eleverna får samarbeta mycket i undervisningen 

för att de skall utveckla sitt logiska tänkande. Pedagog B menar att NO kan underlätta vid 

inlärningen av övriga skolämnen då det praktiska arbetssätt som det ofta innebär ger eleverna 

något att haka fast sin kunskap på. Dessutom skapar det praktiska arbetssättet en nyfikenhet 

hos eleverna. Hon menar även att det kan vara ett hjälpmedel för läs- och skrivinlärning. 

Pedagog B har en önskan om att göra NO- undervisningen mer konkret, men hon menar att 

det saknas ändamålsenligt material på skolan. Vidare menar hon att det ibland är svårt att 

själv bedriva undervisning utomhus med eleverna eftersom det där är mycket praktiskt arbete.  

Sutton (1992, i Boström 2003) menar att om en för stor del av NO- undervisningen upptas av 

praktiskt arbete, så bör undervisningen framförallt handla om att eleverna skall tillägna sig ett 

naturvetenskapligt språk och lära sig resonera logiskt kring naturvetenskap. Ytterligare en 

nackdel med det praktiska arbetet i NO-undervisningen menar Elstgeest (2004) är att eleverna 

är vana vid mekanisk inlärning och kan därför ha svårt att ta till sig den praktiska 

undervisningen.  

 

Pedagog E menar att NO har en naturlig del i skolans vardag eftersom det är något som 

ständigt finns med i omgivningen. Pedagog E menar att eleverna har en stor nyfikenhet inom 

det naturvetenskapliga området vilket enligt Piaget leder till att de utforskar omgivningen och 

på så sätt utvecklar ett lärande (Andersson, 1982b). Pedagog E tar fasta på detta då hon 

vardagsrelaterar undervisningen genom att gå ut tillsammans med eleverna och där göra 

naturiakttagelser. Om eleverna inte tar till sig innehållet i undervisningen så menar hon att det 

kan bero på att hon inte har inspirerat dem tillräckligt. Strömdahl (2002b) menar att elevernas 
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positiva inställning till NO- undervisningen ofta är beroende av om den är vardagsanpassad 

eller inte. Pedagog E berättar att hon vardagsanpassar undervisningen genom experiment då 

bl.a. gällande luft och vatten. Pedagog A, B och C kopplar NO- undervisningen till vardagen 

bl.a. då de komposterar.  Pedagog E berättar vidare att i den vardagsanpassade undervisningen 

har hon försökt att kompostera tillsammans med sin klass, men detta misslyckades. 

Anledningen till detta var att komposten inte fungerade med enkelspårigt avfall. Hon försöker 

i sin undervisning att utgå från eleverna och deras vardag. Pedagog A menar även hon att NO- 

undervisningen är vardagsrelaterad. Ytterligare ett exempel på hur hon kopplar 

undervisningen till vardagen är att hon använder sig av naturmaterial vid konkretisering och 

förtydliganden av något. Detta tyder på att hon vill förmedla en miljöförståelse för eleverna. 

Detta är något som även Pedagog B menar, nämligen att det är av stor vikt att vardagsrelatera 

NO- undervisningen i år 1−3 genom miljöarbete för en strävan mot hållbar utveckling. Detta 

kan uppnås genom att eleverna skapar sig en personlig relation till naturen genom att t.ex. 

tillägna sig artkunskaper. Pedagog C är också inne på samma spår då hon vardagsrelaterar sin 

NO- undervisning genom att låta eleverna vara ute mycket och få uppleva naturen. Andersson 

(2005) menar att eleverna lär sig om pedagogen är medveten om vilka vardagsföreställningar 

som finns och är intresserad av elevernas tankar och idéer.  

 

6.2 Pedagogernas attityder till att i NO- undervisningen utgå från 
elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper. 

Pedagog D menar att hon i undervisningen utgår från elevernas erfarenheter och idéer 

eftersom de är intresserade och tycker att NO är ett roligt ämne. Helldén, Lindahl & Redfors 

(2005) menar att pedagogen skall lägga upp den naturvetenskapliga undervisningen så att den 

utgår från eleverna. En metod som pedagog D använder sig av för att ta reda på deras 

förkunskaper är att hon tillsammans med eleverna ritar upp tankekartor. Egerbladh & Tiller 

(1998) menar att lärande sker om människor får reflektera över sina egna erfarenheter och få 

möjlighet till att kunna lyssna på andras människors erfarenheter. För att detta skall kunna ske 

måste eleverna ha ett anpassat språk där de kan kategorisera olika begrepp. Det läromedel 

som pedagog D använder sig av i undervisningen menar hon utgår från elevernas 

förkunskaper. Tobin (1998) menar att det är viktigt att pedagogen tar reda på vilka 

förkunskaper eleverna har inom det aktuella området, för att han/hon skall kunna lägga upp 

undervisningen så att alla elever skall kunna utveckla ett lärande. Pedagog D går inte till 

skogen med eleverna från år 3 så ofta, efter som hon menar att de redan har tillräckligt med 
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erfarenheter inom detta område. Hon syftar här på att dessa elever redan har besökt skogen 

tillräckligt då de gick dit mycket i år 1 och år 2.  

 

Pedagog E menar att inom NO- undervisningen kan alla elever vara delaktiga då alla har 

förkunskaper om något som rör ämnena. Pedagog E utgår från elevernas erfarenheter i 

undervisningen genom att hon låter dem få tänka ut vad de vill veta inom ett visst område 

innan de arbetar vidare. Egerbladh & Tiller (1998) säger att det är viktigt att anpassa 

undervisningen efter varje elev, eftersom alla lär på olika sätt. Detta instämmer Woolnough 

(1994, i Lindahl 2003) i då han menar att undervisningen skall vara varierad. Pedagog E säger 

att hon ger eleverna ”stoffet” utifrån vad de är intresserade av och vad de vill veta mer om. 

Andersson (1989) menar att detta tyder på pedagogen är förtrogen med det empiristiska 

perspektivet.  

 

Pedagog B menar att undervisningen bör utgå från elevernas förkunskaper och erfarenheter. 

Annars är risken stor att undervisningen inte blir relevant för att pedagogen riskerar att ”tala 

över elevernas huvuden”. Pedagog B menar att ett tematiskt arbetssätt med praktiska inslag är 

en bra metod för att kartlägga elevernas förkunskaper. Andersson (1982b) menar att det är 

viktigt att pedagogen skapar sig en förförståelse om elevernas kunskaper för att kunna bedriva 

en bra undervisning. Han menar även vidare att det är viktigt att pedagogen ställer frågor till 

eleverna i arbetssättet om vad de har lärt sig. Detta för att eleverna inte skall vara rädda för att 

svara fel. Vid bearbetning av resultatdelen fick vi ingen uppfattning av vad pedagogerna säger 

om detta.   

 

Pedagog C menar att hon inte bedriver så mycket NO- undervisning i år 1 då de flesta av 

eleverna inte kan läsa. Pedagog C väntar därför till år 2, för då behärskar eleverna läsning och 

de kan då utifrån sina egna erfarenheter forska självständigt. Hon menar att de elever hon har i 

klassen inte är så gamla och inte har någon koll på NO, därför styr hon innehållet i 

undervisningen. 

 

De aspekter som tagits upp i detta avsnitt tyder på att pedagogerna (B, C, D och E) har 

inspirerats av ett empiristiskt perspektiv på lärande då de i vissa delar av sin undervisning har 

utgått från elevernas erfarenheter.  
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6.3 Pedagogernas attityder till att stärka elevernas samspel genom 
NO- undervisningen. 

Wenger (1998) menar att eleverna kan utveckla sina kunskaper inom NO genom social 

interaktion. Detta är något som pedagog A tar fasta på då hon menar att det är positivt att 

arbeta åldersintegrerat vid temaarbeten då eleverna lär av varandra och lär sig att hjälpa 

varandra redan i ett tidigt stadium. De äldre eleverna lär sig ta hänsyn och hjälper de yngre 

eleverna och de yngre eleverna inspirerar de äldre. Helldén, Lindahl & Redfors (2005) menar 

att om eleverna får möjlighet till integrering med andra elever utvecklas de individuellt. Detta 

leder till att eleverna kan skapa sig en förståelse för NO- ämnena. 

 

Pedagog C menar att genom åldersintegrerade temaarbeten i NO får eleverna lära sig att 

samarbeta med varandra och detta skapar enligt henne en trygghet i gruppen. Hon menar att 

samarbete är viktigt då eleverna får lära sig att diskutera och jämföra med varandra vilket ger 

en språklig träning. Detta är något som Piaget (1956 i Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996) 

nämner då han menar att det är det via kommunikation och samspel med andra som elever 

som de utvecklar sitt minne och sin reflektionsförmåga. Via detta samspel lär sig eleverna 

även att de kan ta sina erfarenheter till hjälp vid problemlösning. Vygotskij menar att språket 

är grunden för lärande och det är även ett redskap för att människan skall kunna planera och 

lösa problem. Han menar också att människans lärande utvecklas genom samspel med en 

annan människa som har en högre kompetensnivå, s.k. proximal utvecklingszon (Säljö & 

Wyndhamn 2002). Pedagog C anser att i åldersintegrerat arbete kan de äldre eleverna hjälpa 

de yngre eleverna och vice versa. 

 

Osborne (2004) menar att genom samspel med andra människor får eleverna en vetskap om 

att det finns olika sätt att tänka och resonera. Pedagog E tycker att det är en fördel att arbeta 

åldersintegrerat eftersom eleverna från år 3 är mer utåtriktade och mognare och på så sätt kan 

inspirera eleverna från år 2. Hon menar vidare att detta är ett bra arbetssätt då eleverna lär sig 

ta hänsyn och hjälpa varandra samtidigt som de får bekräfta sina kunskaper inom det aktuella 

området. Andersson (2005) menar att lärande sker hos eleverna om pedagogen kan skapa ett 

öppet klassrumsklimat där de på ett positivt sätt kan dela med sig av sina idéer och 

funderingar. 
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7. Diskussion och slutsats 
I vår studie är avsikten att undersöka vilka olika attityder som pedagogerna anser sig uttrycka 

och hur de anser att dessa påverkar NO-undervisningen. Ur vår kvalitativa analys 

framkommer att följande begrepp genomsyrar pedagogernas attityder: konkretisering, 

vardagsanpassning, praktiskt arbete, experiment, elevernas erfarenheter/förkunskaper och 

samspel. Dessa begrepp kommer inledningsvis att beskrivas, därefter kommer vi att diskutera 

kring dessa för att slutligen beskriva vår slutsats av vad som har framkommit ur studien.  

 

7.1  Begrepp 

Attityder som gäller konkretisering inom NO- ämnena är bl.a. att undervisningen är konkret 

och alla elever har kunskap inom något som rör NO. Begrepp inom NO-undervisningen är 

svåra att konkretisera då de ofta är abstrakta. För att kunna göra de abstrakta begreppen 

konkreta krävs det ändamålsenligt material. NO-ämnena kan vara en hjälp för att kunna 

konkretisera de andra skolämnena. Det finns en önskan om att kunna göra NO-

undervisningen mer konkret än vad den redan är. Naturmaterial är ett bra sätt att använda vid 

konkretisering och förtydligande av något. Pedagogernas attityder till vardagsanpassad NO- 

undervisning är att detta är en möjlighet till att kunna introducera nya begrepp. 

Vardagsanpassad NO- undervisning kan ske genom kompostering och källsortering.  

 

NO- undervisningen är vardagsrelaterad, för att på så sätt kunna sträva mot en hållbar 

utveckling genom ett aktivt miljöarbete. NO är en del av skolans vardag då det ständigt finns 

med i omgivningen, vilket pedagogerna kan ta fasta på ute i naturen vid ex. naturiakttagelser. 

Vardagsanpassning kan även ske genom vardagsexperiment.  

 

Angående attityden till praktiskt arbete så bidrar den i NO-undervisningen till lärande. Detta 

för att de flesta ämnen idag är mycket teoretiska. Det är en fördel att som pedagog kunna få se 

hur eleverna fungerar i praktiska ämnen. De elever som har svårt för det teoretiska arbetet kan 

i praktiskt arbete våga ta för sig mer och visa andra sidor av sig själva. Det är viktigt att NO- 

undervisningen sker genom praktiskt arbete för att kunskapen skall bli bestående. Det 

praktiska arbetet skapar en nyfikenhet hos eleverna. Det kan vara en nackdel att som ensam 

pedagog bedriva NO- undervisningen utomhus, då det innehåller mycket praktiskt arbete.  
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Attityder gällande experiment i NO- undervisningen är att det är lättare att diskutera kring 

experiment om elevgruppen inte är för stor. Experiment bestäms av en pedagog då eleverna 

inte har tillräcklig kunskap inom området. Eleverna får vid arbete med experiment formulera 

hypotes, genomförande och resultat. Som pedagog är det viktigt att inte vara rädd för att 

misslyckas i experiment inför eleverna.  

 

Pedagogers attityder när det gäller att utgå från elevers erfarenheter och förkunskaper som 

berör NO- undervisningen är att eleverna tycker att det är ett roligt ämne och de är 

intresserade av det. Tankekartor är ett hjälpmedel för pedagogen att kartlägga elevens 

förkunskaper. Ett bra läromedel kan vara en lämplig grund för kartläggning av elevens 

förkunskaper. Undervisningen läggs upp efter hur mycket erfarenheter de har inom ett visst 

område om eleverna t.ex. redan i tidig ålder har varit ute mycket i naturen i undervisningen så 

minskas utetillfällena ju äldre de blir. Alla elever kan vara delaktiga i NO- undervisningen 

eftersom NO är något som de flesta har förkunskaper inom. Ett sätt att få vetskap om 

elevernas förkunskaper är att låta dem tänka ut vad var och en vill veta inom ett visst område. 

När eleverna har sagt vad de vill veta, ger pedagogen dem ett ”stoff” som är anpassat till detta 

så att de sedan kan arbeta vidare. Pedagogen bör utgå från elevernas förkunskaper och 

erfarenheter för att undervisningen skall vara relevant och ligga på rätt kunskapsnivå. En bra 

metod att kartlägga elevernas förkunskaper är att arbeta tematiskt med praktiska inslag. Elever 

som går i år 1 undervisas inte i NO i samma utsträckning som elever i år 2−3, eftersom de inte 

behärskar läsning fullt ut och inte har erfarenheter av att forska självständigt. Eleverna är inte 

tillräckligt gamla för att veta vilket innehåll NO- ämnena har, därför lägger pedagogen själv 

upp innehållet i undervisningen.  

 

Genom åldersintegrerade temaarbeten lär sig eleverna samspela och hjälpa varandra. De äldre 

lär sig ta hänsyn och hjälper de yngre. De yngre inspirerar de äldre. Detta kan även ge en 

trygghet i gruppen. Vid åldersintegrerat arbete med elever i år 2−3 visar det sig att eleverna i 

år 3 är mer utåtriktade och kan inspirera eleverna i år 2. Genom detta arbetssätt lär eleverna 

sig att ta hänsyn till varandra och de får även bekräftelse på sina kunskaper inom det aktuella 

området. Samarbete är viktigt eftersom de lär sig att diskutera och jämföra med varandra, 

vilket ger språklig träning.   
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7.2 Tillförlitlighet 

Som vi tidigare nämnt genomförde vi en pilotintervju som ett första steg av vår studie. Detta 

för att tillförlitligheten av våra intervjufrågor skulle bli så bra som möjligt och svåra att 

misstolka. Innan intervjuernas början gav vi pedagogerna tillfälle att ställa frågor till oss om 

det var något som var oklart angående frågorna i studien. Innan intervjuerna skulle äga rum 

skickade vi ut en intervjuguide till respektive pedagog som skulle deltaga i vår studie. En 

nackdel med detta kan vara att intervjupersonerna förskönar sina svar då de har haft tid att 

tänka igenom och formulera svaren på frågorna redan innan intervjun har ägt rum. Detta kan 

innebära att svarens tillförlitlighet minskar. För att göra tillförlitligheten större skickade vi 

tillbaka det transkriberade materialet så att pedagogerna fick möjlighet att läsa igenom och 

granska det.  

 

I vår studie har vi inte gjort några observationer av pedagogernas NO undervisning utan vi har 

endast genomfört kvalitativa intervjuer. Vi förlitar oss därför på att de svar pedagogerna gav 

under intervjuerna är tillförlitliga. Om detta skriver även Starrin & Renck (1996) som vidare 

menar att de är fler faktorer än bara de frågor som ställs i en intervju som speglar vilket svar 

som ges. Eftersom en intervju bygger på ett samspel mellan den som intervjuar och den som 

blir intervjuad så är det bra att vara medveten om att även det som intervjuaren säger inverkar 

på den intervjuades svar. Detta har vi tagit hänsyn till i vår analys av intervjuerna eftersom vi 

vet att det är lätt att lägga svaren i den intervjuades mun då man som intervjuare är ute efter 

ett visst svar. Under arbetets gång har vi noterat att vi har saknat material för vissa 

frågeområden som vi är intresserade av. Dessa har vi därför valt att lägga som frågor i fortsatt 

forskning då vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare inom dessa områden.  

 

Vi anser att det inte är möjligt att göra en generalisering av vår studie då vi har gjort en 

kvalitativ studie genom intervjuer med endast 5 pedagoger. Ytterligare en aspekt av detta är 

att vi endast har genomfört intervjuer på två skolor vilket innebär att det resultat vi har fått 

fram i vår studie angående pedagogernas attityder inte behöver gälla generellt även för andra 

skolor.  
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7.3 Diskussion 

De teorier vi har använt oss av belyses i den forskningslitteratur som vi har utgått ifrån. Detta 

menar vi styrker teoriernas relevans för vår studie. Det är även en fördel menar vi att ha med 

tre olika teorier i studien då pedagogerna har olika syn på lärande och därmed hade endast en 

teori varit otillräcklig i detta sammanhang. En svaghet med de teorier vi har valt att utgå ifrån 

i arbetet är att det har varit svårt att härleda varje uttalande från de olika pedagogerna till just 

dessa teorier då pedagogerna har gett flera olika aspekter av deras syn på lärande. Det kan 

också ses som en nackdel och förvirra läsaren att teorierna vi utgått ifrån är tre till antalet 

istället för att det endast hade funnits en teori. En fördel med att ha intervjuer som 

empiriinsamlingsmetod är att svaren från pedagogerna blir så uttömmande som möjligt och 

därmed så nära deras verklighet som möjligt. En svaghet kan vara att pedagogerna har 

möjlighet att försköna sanningen då de blir intervjuade istället för att vi själva hade gjort en 

egen tolkning utifrån observationer. En styrka med att använda sig av kvalitativ metod som 

analysmetod är att det blir möjligt att gå på djupet med det insamlade materialet genom att 

sortera upp det i olika kategorier för att därigenom kunna finna mönster som speglar 

pedagogernas attityder till NO- undervisning. En svaghet som vi har funnit med denna 

analysmetod är att det blir väldigt mycket material att hålla reda på eftersom vi valt att klippa 

sönder det transkriberade materialet för att dela upp pedagogernas uttalanden i olika 

kategorier. Ytterligare en svaghet med att arbeta utifrån en kvalitativ analysmetod och därmed 

finna mönster och kategorier i det transkriberade materialet är att det är ett tids- och 

arbetskrävande arbetssätt.  

 

Vi tolkar det som att pedagogerna uppfattar konkretisering som ett bra hjälpmedel för 

inlärning av naturvetenskaplig kunskap. Vi uppfattar det som att de anser att det är svårt att 

konkretisera de abstrakta naturvetenskapliga begreppen och att det finns bristfälligt 

ändamålsenligt konkret material för att göra detta. Vår uppfattning är att sådant material är 

tids- och arbetskrävande att ta fram och därför menar vi att det skulle vara positivt om 

pedagogerna samarbetar mer och hjälps åt att söka upp och tillverka bra material. Vi uppfattar 

även det som att pedagogerna vardagsanpassar sin NO- undervisning i olika utsträckning. Det 

är viktigare att vardagsanpassa undervisningen framför allt gällande miljöarbete, då detta är 

något som det diskuteras mycket om i dagens samhälle. För att sträva efter att tillgodose alla 

elevers behov då de lär på olika sätt är det viktigt att NO- undervisningen innefattar mycket 

praktiskt arbete. Det kan även vara en fördel att som pedagog få se hur eleverna uppträder i 

praktiska ämnen istället för enbart teoretiska, då vi menar att det skall vara en jämvikt mellan 
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dessa olika arbetssätt. Vi menar även att elever i denna ålder har en stor nyfikenhet och 

upptäckarlust och mår bra av att få experimentera, forska och upptäcka saker. Genom 

pedagogernas svar förstår vi att de arbetar med experiment i olika utsträckning. Några av 

pedagogerna anser att det är svårt att genomföra experiment som ensam pedagog då det är 

mycket arbetskrävande praktiskt arbete. Vi menar att detta inte behöver vara en nackdel då det 

går att använda sig av mycket vardagsmaterial och naturmaterial som inte är tidskrävande att 

ta fram. Vi menar även att det är bra att eleverna får öva sig i att samarbeta och testa sig fram 

och att pedagogen inte behöver känna stress över att alla experiment inte lyckas. Som snart 

färdigutbildade pedagoger är vi medvetna om att många experiment misslyckas. Vi menar att 

det är viktigt att dra lärdom av dessa misslyckade experimentförsök då man som pedagog 

utvecklas och lär sig av sina misstag. Vi anser att eleverna med fördel kan börja med NO- 

undervisning i tidig ålder eftersom alla elever kan något om NO och att ett praktiskt arbetssätt 

med mycket experimenterande kan ge utlopp för deras nyfikenhet. Vi är medvetna om att läs- 

och skrivinlärning och matematik upptar en stor del av undervisningen under år 1−3 då detta 

är kunskaper och färdigheter som många av pedagogerna anser att eleverna behöver ha med 

sig under senare skolgång. Detta menar vi även ligger till grund för allt lärande, då det är svårt 

för eleverna att tillägna sig och bearbeta en faktatext inom NO- ämnena om de inte kan läsa 

och skriva. Pedagogerna menar att NO- undervisning i stor utsträckning kan integreras med 

andra ämnen för att på så sätt vara en dragkraft för elevernas lärande inom t.ex. läs- och 

skrivinlärning och matematik. Pedagogerna nämner att de i sin undervisning försöker utgå 

från elevernas förkunskaper och erfarenheter för att lägga undervisningen på rätt 

kunskapsnivå. Detta tyder på att pedagogerna ser till varje enskild elevs behov och därför 

individanpassar undervisningen. Detta tycker vi är mycket positivt då det ger goda 

förutsättningar för ett lärande hos varje enskild elev. Vi tolkar det som att pedagogerna menar 

att samspel är en bra metod för att eleverna skall bli trygga i gruppen och för att de skall lära 

sig reflektera och utveckla sitt tänkande. Pedagogerna arbetar med detta främst genom 

åldersintegrerad undervisning och då oftast genom tematiskt arbete. Pedagogerna nämner 

dock ingenting om att arbeta aktivt med samarbete mellan eleverna inom den egna klassen 

vilket vi menar är lite underligt. Vi anser att det är viktigt att eleverna får öva sig i att 

reflektera tillsammans och på så sätt utveckla sitt logiska tänkande. Detta menar vi att de dock 

inte endast behöver göra tillsammans med äldre elever utan de kan även samspela 

tillsammans med lika gamla elever. Elever inom en klass ligger på olika kunskapsnivåer och 

utvecklas olika snabbt i sitt tankesätt och sin förmåga att tänka logiskt, därmed kan det vara 

utvecklande för dem att diskutera och samarbeta trots att de är lika gamla.  
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7.4  Slutsatser 

När vi har jämfört de olika pedagogernas attityder till NO- undervisning i år 1−3 har vi inte 

funnit några skillnader beroende på om de arbetar på en miljöinriktad skola eller på en skola 

utan inriktning. Oavsett vilka förutsättningar pedagogerna har gällande t.ex. material så talar 

alla positivt om NO- undervisning i år 1−3. Vid bearbetning av det transkriberade materialet 

så har det endast framkommit några få aspekter som pedagogerna anser är nackdelar med att 

arbeta med NO-undervisning i år 1−3. Detta tror vi beror på att de alla har valt att fokusera på 

de positiva aspekterna och därmed inte lägger någon större vikt och energi vid de negativa. 

Pedagogerna uppvisar olika arbetssätt som reflekterar deras syn på NO- undervisningen. 

Pedagogerna som arbetar på skolan med miljöinriktning utnyttjar skolgården och närmiljön 

mer i sin NO- undervisning då skolgården är mer NO anpassad. De pedagoger som arbetar 

och skolan utan inriktning utnyttjar i stort sett inte skolgården alls i NO- undervisningen då de 

menar att skolgården inte är anpassad och inte inspirerande för att arbeta med NO. De 

utnyttjar däremot närmiljön i NO- undervisningen till viss del. Alla pedagogerna anser sig 

villiga att hela tiden uppdatera sina NO- kunskaper och utveckla sina färdigheter inom NO för 

att kunna skapa goda möjligheter och förutsättningar för elevernas lärande. Vi tolkar det som 

att de 5 pedagoger som har deltagit i vår studie anser att NO- undervisningen handlar om så 

mycket mer än endast inlärning av kunskaper inom NO. Vi har fått fram att deras attityder till 

NO- undervisningen framför allt handlar om konkretisering, vardagsanpassning, praktiskt 

arbete, experiment, elevernas förkunskaper och erfarenheter och samspel. 
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8. Fortsatt forskning 
Frågor som har dykt upp under arbetets gång och som kan undersökas vidare inom är:  

 Vid vilken årskurs är det lämpligt att börja undervisa inom NO- ämnena? 

  Hur stämmer lärarna av med varandra vad som skall täckas in i de olika åren i NO? 

 Vilken betydelse har integrering i NO- ämnena för elevernas lärande? 

 Hur påverkas elevernas attityder till NO utifrån den attityd som pedagogen uppvisar 

till det samma? 
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Information angående intervju. 

 

Vi är två lärarstuderande som läser sista terminen på Högskolan i Halmstad. Vi skriver ett 

examensarbete angående pedagogers attityder till NO-undervisning i år 1−3. För att kunna ta 

reda på pedagogers attityder kommer vi att genomföra enskilda intervjuer.  

 

Du har rätt att när som helst under intervjun avbryta och ställa frågor. Materialet behandlas 

konfidentiellt och vi garanterar din anonymitet i studien. Det transkriberade materialet 

kommer att läsas utav oss och eventuellt av examinatorerna för vårt examensarbete.  

Du har rätt att när som helst under arbetets gång avbryta din medverkan utan att det får 

negativa påföljder. 

 

Tillsammans med detta informationsblad finner du även vår intervjuguide till intervjun. Detta 

för att du ska få möjlighet till att kunna förbereda dig inför intervjun. Givetvis är detta 

frivilligt, men för din egen del kan det underlätta för intervjun om du har tittat på frågorna 

innan. Har du några frågor eller synpunkter angående frågorna kan du kontakta oss (se 

nedan).  

 

Efter intervjun kommer vi att göra en sammanställning av det insamlade materialet. Detta 

kommer vi att skicka ut via mail till dig. Har du några synpunkter angående materialet vill vi 

att du kontaktar oss senast onsdag den 21/11. Annars tolkar vi det som att du godkänner det vi 

har skrivit. 

 

Vid kontakt ring eller skicka ett mail till: Josefine Hansson, xxxx- xx xx xx, 

xxx@hotmail.com eller Pernilla Andersson, xxxx- xx xx xx, xxx@hotmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Josefine Hansson och Pernilla Andersson 

 

mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hotmail.com
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Intervjuguide 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur längre har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

 Definiera begreppet NO enligt dig själv! 

 Vilka känslor/tankar frambringar ordet NO hos dig? 

 Tycker du att NO är ett viktigt ämne? 

- Motivera! 

 Anser du att NO undervisningen är en viktig del av skolans vardag? 

-Varför?/ Varför inte? 

 Tycker du det är positivt eller negativt med mycket NO- undervisning i år 1−3? 

-Motivera! 

 

 Hur diskuteras NO-ämnena på skolan? 

 Vad är skolans policy kring NO? 

 Har ni någon lokal arbetsplan angående NO-ämnena? 

-Hur tar du till dig den? 

-Hur arbetar hela skolan kring den? 

 Arrangerar skolan några temadagar som berör NO-ämnena? 

 

 Anser du att du undervisar så mycket NO i år 1−3 som du skulle vilja? 

-Varför?/Varför inte? 

 Hur ofta arbetar ni med NO i klassen idag? 

-Vad beror detta på? 

 Hur ser den NO-undervisningen ut som du har i dagsläget? 

 Kopplar du NO undervisningen till vardagen? (t.ex. kompostering, vardagsexperiment, 

avgasutsläpp etc.)  

 Arbetar du mest ämnesintegrerat med NO eller mest med renodlad NO? 

-Förklara varför! 

 Vad skulle inspirera dig till att använda mer NO undervisning i skolan? 
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 Vilket NO ämne arbetar du mest med/lägger mest tid på i klassen? 

-Varför? 

 Vilket NO ämne arbetar du minst med i klassen? 

-Varför? 

 I vilken utsträckning låter du eleverna påverka innehållet i NO undervisningen? 

 Stimulerar du eleverna till att arbeta med NO hemma? 

- Om ja:Varför och hur? 

- Om nej: Varför inte? 

 Hur använder ni skolgården under lektionstid (inom NO-ämnena)? 

 Hur är skolgården uppbyggd för att främja elevernas intresse och upptäckter av NO? 

 Hur utnyttjar ni närmiljön i NO-undervisningen? 

 Har ni några läromedelsböcker i NO som ni arbetar med? 

 Vad har ni för NO material på skolan att använda? 

-Tycker du att ni har tillräckligt med NO material att tillgå? 

-Finns materialet lättillgängligt? 

 Vilka fördelar/positiva aspekter tycker du att det finns med NO undervisning i år 1−3?  

-Varför? 

 Vilka svårigheter/hinder tycker du att det finns med NO undervisning i år 1−3?  

–Förklara!  

 

 Har du engagerat dig i att gå någon fortbildning inom No ämnena? 

-Varför?/Varför inte? 

 Skulle du vilja gå någon typ av fortbildning inom NO-ämnena? 

-Varför?/Varför inte? 

- Vilken typ av fortbildning inom NO skulle du i så fall helst vilja ha/tycker du är mest 

relevant? 

 Känner du till Naturskolan? 

-Har du arbetat med dem någon gång? 

- Varför?/Varför inte? 

 Känner du till Hjärnverket på högskolan? 

- Har du varit där med en klass någon gång? 

-Varför?/Varför inte? 

  


