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Abstract

Uppsatsen handlar om attityder till naturvetenskap. Syftet med min undersökning är 

att ta reda på vilken definition pedagogerna hade av NO, vilka attityder som 

pedagogerna ansåg fanns hos pedagogerna själva, deras kollegor och deras elever i 

grundskolans tidiga skolår samt vilket förhållningssätt pedagogerna hade till lärande 

i NO. Jag intervjuade fem pedagoger i skolår F-6 och analyserade deras svar för att 

få fram likheter och skillnader genom tillämpning av en fenomenografisk analys. 

Resultatet visade att definitionen av NO var snarlik hos samtliga respondenter samt 

att de var intresserade av NO och menade att det var viktigt. På grund av att det är 

ett svårt ämne och eftersom kärnämnena som mäts genom nationella prov ofta går 

före NO bedrivs inte så mycket naturvetenskaplig undervisning i grundskolans 

tidiga skolår. Elever lär sig bäst genom en varierad undervisning med mycket 

praktiskt arbete, men teori är också viktigt för att undervisningen skall passa alla 

elever.
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1. Inledning

Under hela min lärarutbildning har jag funderat över naturvetenskapen i grundskolans tidiga 

skolår. Min erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning [VFU] på olika förskolor och skolor 

har visat att det nästan enbart är biologi och naturen i närmiljön inom de naturorienterade 

ämnena som behandlas. När jag berättar för bekanta att jag skall bli Ma/NO-lärare för

förskolan och grundskolans tidiga skolår undrar många om det verkligen finns NO i de 

skolåren. På grund av det fokus som finns på svenska, matematik och engelska i media, och 

eftersom skolan även kallas för treämnesskola, tror jag inte många har kännedom om att det 

också skall bedrivas undervisning i naturvetenskap i grundskolans tidiga skolår. Under 

höstterminen 2006 skrev jag en B-uppsats i min inriktning om elevers minskade intresse för 

NO och jag tror att pedagogers åsikter om ett ämne speglar av sig hos eleven. Därför vill jag 

undersöka vilka attityder det finns till NO och för att göra det behöver pedagogerna utveckla 

sin definition av ämnet. Vidare har jag en föreställning om att pedagogernas arbetssätt och 

förhållningsätt till lärande även synliggör deras attityder till ämnet. 

Denna uppsats tillför information som vanligtvis inte åskådliggörs i Sverige eftersom 

forskning på detta område inte är så utvecklad (Sjöberg, 2000). Jag har en förhoppning om att 

pedagoger som läser min uppsats tänker över sin egna naturvetenskapliga undervisning. Detta 

kan leda till att eleverna får chans till att upptäcka och bekanta sig med naturvetenskap innan 

de kommer till de senare åren av grundskolan och gymnasiet. Beskrivningen av vikten av No 

kan ha en betydelse i sig, men jag tror att det först och främst krävs mer arbete kring 

pedagogers attityder. De avgränsningar jag gör i min uppsats är att jag begränsar min 

undersökning till de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans tidiga skolår i en kommun i 

sydvästra Sverige.

1.1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka attityder pedagoger anser att de själva, deras 

kollegor och deras elever har till naturvetenskap i skolår F-6 samt att undersöka hur 

pedagogerna ser på lärande i ämnet. Pedagogerna skall också definiera NO.

Vidare hoppas jag att jag som blivande pedagog kan ha nytta av vad jag kommer fram till 

samt att jag kan väcka tankar och reflektioner såväl hos mig själv som hos andra om att ta till

vara på naturvetenskapen i skolan. Jag hoppas också att uppsatsen skall ge inspiration och 

uppmaningar till andra lärare om att arbeta mer med NO-ämnena.
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1.2. Frågeställning

 Hur definieras NO av pedagoger i grundskolans tidiga skolår?

 Vilka attityder finns, enligt pedagogerna, till ämnet hos pedagogerna själva, deras 

kollegor och hos deras elever?

 Hur menar pedagoger att eleverna lär sig bäst i NO?

1.3. Definiering av begrepp

Naturvetenskapens kunskapsområde är stort. Det omfattar alla slags fenomen och händelser, 

allt från det minsta till det största i universum, allt i nuet till det som sträcker sig över flera 

miljarder år (Sjöberg, 2000). Eftersom det finns många olika tolkningar av betydelsen av 

naturvetenskap är det viktigt att definiera min mening av begreppet. När jag använder mig av 

naturvetenskap menar jag i fortsättningen de traditionella skolämnena kemi, fysik, biologi och

teknik. Definitionen för naturorienterande ämnen i Nationalencyklopedin (2007) är just dessa 

fyra ämnen, därför kommer jag även att använda mig av begreppen naturorienterande ämnen 

och dess förkortning NO i uppsatsen. De olika begreppen kommer att blandas då jag tror att 

NO ofta uppfattas som ett vidare begrepp än naturvetenskap. När jag intervjuat pedagogerna 

har jag därför frågat vad NO är för att de inte skall förknippa naturvetenskap med enbart 

naturen. I litteraturgenomgången har jag använt mig av det begrepp som den gällande 

författaren har använt sig av.

I uppsatsen använder jag mig av begreppet attityd. Bonniers svenska ordbok (Malmström, 

Györki & Sjögren, 2005) definierar begreppet som yttre hållning, inställning till något, det är 

även den definiering som jag använder mig av till begreppet. Med attityder till NO menar jag 

alltså inställningar man har till de naturorienterande ämnena. 

Vidare använder jag mig av begreppet pedagog oavsett om man är utbildad förskolelärare 

eller grundskolelärare. Jag tycker inte att utbildningen spelar en väsentlig roll i denna studie, 

men under presentationen av de pedagoger som medverkat i studien har jag ändå tagit upp 

deras utbildning för att visa om de har en naturvetenskaplig inriktning.

När det gäller elever och barn är det svårt att vara konsekvent i uppsatsen eftersom begreppen

används för olika åldrar i litteratur jag har läst. Jag tycker det är lämpligt att man i förskolan 

benämns som barn och sedan i skolan som elever. Enligt min mening är det mer vetenskapligt 
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att använda sig av begreppet elever, därför gör jag det i de flesta fall. Då de medverkade i 

studien gärna benämner sina elever som barn förekommer även det begreppet. När jag 

använder mig av något av dessa begrepp syftar det till samtliga i skolår F-6, om inget annat 

anges.

1.4. Tidigare forskning

Skolan förändras kontinuerligt och det gör även den naturvetenskapliga undervisningen. Det 

finns en mängd forskning som rör naturvetenskaplig didaktik och forskning kring attityder till 

NO sett utifrån elevernas perspektiv. Det har gjorts stora satsningar för att öka elevernas 

intresse för naturvetenskap (Sjöberg, 1999). Meningen är att denna uppsats skall behandla 

attityder till de naturvetenskapliga ämnena ur pedagogernas perspektiv, men eftersom svensk 

forskning kring detta är mycket begränsad, kommer jag istället redovisa en studie som 

behandlar pedagogers attityder i Storbritannien. I Sverige har tyngdpunkten lagts på elevernas

attityder till NO och därför redovisar jag några av de studier som gjorts.

1.4.1. Utländsk studie kring pedagogers attityder till NO

En brittisk studie har undersökt attityder till NO hos grundskolelärarstudenter. Studiens 

hypotes var att attityder påverkar människors beteende och att positiva attityder hos 

lärarstudenter medverkar till ett bra lärande och så småningom till en bra undervisning. 

Studien förutsätter att studenter ökar sina positiva attityder till ett ämne om det läggs tid till att 

förbättra attityderna (Young, 1998). 

Detta har studien även visat genom att låta lärarstudenter läsa 100 timmar naturvetenskap 

under deras första år och sedan ytterligare 100 timmar under deras tredje år på utbildningen. 

Grupper som studerades var studenter som hade sitt huvudämne i naturvetenskap, engelska, 

miljö, matematik eller teknik. Studenter med naturvetenskaplig inriktning läste givetvis mer 

naturvetenskap på en djupare nivå. Respondenterna fick under det första och det tredje året 

svara på påståenden som bland annat handlade om naturvetenskapens nytta i vardagen, deras 

eget intresse för ämnet och tidigare erfarenheter av naturvetenskap. Generellt sett gav 

studenterna en positiv bild av naturvetenskap, men studien visade också att studenter som 

hade naturvetenskap som huvudämne hade en mycket mer tydlig positiv attityd jämfört med 

de andra grupperna. Matematikstudenter har ungefär samma attityder som de som läser 

naturvetenskap, medan de som bröt av mest i undersökningen var studenter med engelska som 

huvudinriktning (ibid.). 

Det första testet visade att de största skillnaderna mellan studenter med naturvetenskap som 
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huvudämne och de andra grupperna var att det fanns ett nöje med ämnet och 

naturvetenskapens användningsområde och minst skillnader var hur studenterna föreställde 

sig lärare i naturvetenskap. Naturvetenskap beskrevs som onödigt i vardagen och något som 

var till för experter. Eftertestet visade en märkbar skillnad hos studenter med annat 

huvudämne än naturvetenskap, deras attityder var mer positiva än vad det tidigare testet visat.

Anledningen till att studenterna haft en negativ attityd till naturvetenskap beskrevs av 

studenterna själva som en biverkan från deras kompisar och lärare. Några studenter nämnde 

även att en faktor kunde vara attityderna till ämnet i hemmet. För att öka de positiva 

attityderna till naturvetenskap krävs mer arbete för att identifiera orsakerna till negativa 

attityder (ibid.). 

1.4.2. Skolverkets undersökning kring attityder

Skolverket har regelbundet gjort attitydundersökningar som utgår från elevers, föräldrars, 

pedagogers och allmänhetens attityder till skolan. År 2003 gjordes en undersökning då elever 

i årskurs 4-6 medverkade. Resultatet visade bland annat att dessa elever har ett litet intresse 

för de naturorienterade ämnena i jämförelse med övriga skolämnen. Pojkar tycker det är 

roligare med NO än vad flickor gör. Undersökningen visade även att intresset för NO verkar 

minska från årskurs 4 till 6 (Skolverket, 2004). 

1.4.3. NOT-projektet

NOT-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Myndigheten för skolutveckling och 

Högskoleverket och startade år 1993, det har utförts under flera perioder och pågår 

fortfarande. Syftet är att studera elevers attityder till naturvetenskap samt att öka deras 

intresse för ämnena. Resultatet har visat på främst tre orsaker till varför skolan inte lyckas 

fånga elevernas intresse för naturvetenskap:

 Kursernas innehåll är för mycket för många elever. Det leder till att eleverna får en 

ytlig inlärningsstrategi. De går in för minneskunskaper istället för förståelse. 

 Det som pedagogerna undervisar om är alltför teoretiskt för de flesta. Eleverna får 

en uppfattning om att det finns en kod för att förstå naturvetenskap och denna kod 

har de sällan själva tillgången till. De säger sig då inte har anlag för studier i 

naturvetenskap.

 Undervisningen har en alltför ensidig intellektuell framtoning. Elevens emotionella 

och sociala kompetens får inte komma till uttryck (Skolverket, 1994).
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1.4.4. TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS] undersöker elevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. Undersökningen har genomförts i fyra år, den 

senaste var år 2007, men det resultatet har inte redovisats ännu. Syftet är att internationellt 

jämföra elevers kunskaper och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.  

(Skolverket, 2007). De senaste resultaten vi kan ta del av är från år 2003. De visade att

svenska elevers kunskaper i naturvetenskap ligger över medelvärdet internationellt sätt, men 

att eleverna inte tycker att naturvetenskap är särskilt viktigt. Eleverna fick också svara på 

vilka ämnen som var roliga och nästan hälften av eleverna i Sverige svarade att de inte höll 

med om att kemi och fysik var roligt (Martin, Mullis, Gonzalez & Chrostowski, 2004).
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2. Litteraturgenomgång

Under detta kapitel kommer jag att redovisa för den litteratur jag har sett nödvändig för min 

studie. Inledningsvis tar jag upp vad Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94] samt vad kursplanerna för de naturorienterade 

ämnena nämner om definitionen av NO, attityder till ämnet och bästa inlärningssätt. Därefter 

presenterar jag vikten av NO-undervisning samt litteratur om pedagogers och elevers attityder 

till ämnet. Jag kommer även att lägga fram pedagogiska teorier kring lärande.

2.1. Aktuella styrdokument

I Lpo 94 finns en del avsnitt som berör de naturorienterade ämnena och särskilt miljön runt 

omkring oss. Efter grundskolan skall till exempel eleven känna till ”förutsättningarna för en 

god miljö” samt ha ”förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” 

(Skolverket, 2006:10). Lpo 94 skiljer på naturvetenskap och teknik i följande citat vad gäller 

mål att uppnå i grundskolan: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena” 

(Skolverket, 2006:10). När det gäller attityder står det i Lpo 94 att skolan skall uppmuntra 

olika uppfattningar. Med det menas dock inte att vissa ämnen skall förbises eftersom Lpo 94

vidare beskriver hur varje elev skall få kunskaper i alla skolämnen. Skolan skall ge eleverna 

kunskaper som är viktiga för alla medborgare. Lpo 94 beskriver hur pedagogen kan optimera 

elevernas inlärning genom att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Vidare tar den upp att skapande arbete och lek är viktigt för 

lärandet. Skolan skall också sträva efter att hjälpa eleverna att hitta sitt eget sätt att lära

(Skolverket, 2006). 

Om vi ser till kursplanerna för grundskolan (Skolverket, 2000) finns det en kursplan som 

gäller gemensamt för de naturorienterande ämnena samt kursplaner för vart och ett av 

ämnena. Precis som i Lpo 94 särskiljer den gemensamma kursplanen teknik från de 

naturorienterande ämnena. Det anges specifika mål för vad eleverna skall ha uppnått i slutet 

av det femte skolåret i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi, biologi och teknik. De tre 

följande aspekterna tydliggörs i kursplanerna för NO-ämnena genom att de finns med i alla

målbeskrivningar: kunskap om natur och människa, naturvetenskaplig verksamhet samt 

kunskapens användningsområde. Dessa finns dock inte med i kursplanen för teknik. För att 

eleverna ska lära sig på bäst sätt nämns bland annat att experiment och att se sambandet 
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mellan iakttagelser och teoretiska modeller är viktigt (Skolverket, 2000).

2.2. Varför naturvetenskap i skolan?

Vikten av naturvetenskap kan vi läsa om i texten till grundskolans gemensamma kursplan i 

NO-ämnena: 

Syftet med utbildning i de naturorienterade ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och 

arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar 

utveckling och utveckla omsorg om natur och människor (Skolverket, 2000:46). 

Inom EU finns ett gemensamt mål att öka antalet studenter till naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningar. En anledning till målet är att höja allmänbildningen inom dessa 

områden med tanke på att vi håller på att utveckla ett kunskapssamhälle. Ett annat motiv är 

den ökade efterfrågan på naturvetenskaplig och teknisk expertis. Intresset för studier i 

naturvetenskap utvecklas dock inte i önskvärd takt. Det finns också problem med att rekrytera 

kvinnor till dessa områden. Vidare är det viktigt att det finns tillräckligt många människor 

med naturvetenskaplig och teknisk kompetens ur både ett brett samhällsperspektiv och ur ett 

näringslivsperspektiv. Näringslivet har ett stort behov av välutbildade naturvetare och 

tekniker (Myndigheten för skolutveckling, 2005).

Harlen (1996) menar att elever stärker sin förmåga att begripa världen runt omkring oss 

genom att studera naturvetenskap. Hon påpekar också att naturvetenskapen är lika viktig som 

svenska och matematik och att det blir allt viktigare för varje dag som går med 

naturvetenskap eftersom tekniken utvecklas och finns överallt i våra liv (Harlen, 1996).

Sjöberg (2000) ställer frågan om varför alla elever skall lära sig naturvetenskapliga ämnen? 

Givetvis är det av nytta för biologer att lära sig om biologi, men behöver verkligen frisörer, 

advokater och snickare också lära sig det? Varje ämne måste kunna motivera sin plats i 

skolan. Om man inte kan motivera ett ämne har det inte heller någon plats i skolan. Det skall

vara naturvetenskapliga ämnen som allmänbildning och inte som yrkesförberedande för 

framtida naturvetare. Sjöberg lägger fram fyra argument för naturvetenskapliga ämnen i 

skolan: ekonomi-, nytto-, kultur- samt demokratiargumentet (Sjöberg, 2000).

Ekonomiargumentet innebär att kunskaper i naturvetenskapliga ämnen helt enkelt är 

ekonomiskt lönsamma. Samhället utvecklas och blir mer och mer tekniskt. Därför behövs 

arbetare med vetenskaplig skolning och de med dessa kompetenser kommer att vara bättre 

rustade för arbetslivet än de som inte har sådan kunskap (ibid.). 

Nyttoargumentet har sin grund i att vi måste ha kunskaper och färdigheter i 

naturvetenskapliga ämnen för att klara av vardagen, både den natur vi lever i och det moderna 
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samhälle vi skapat. För att vi skall behärska verkligheten med tekniska apparater överallt och 

för att vi skall slippa att känna oss helt främmande måste vi ha en grundläggande förståelse 

för den naturvetenskap som ligger till grund för samhället (ibid.).

Kulturargumentet går ut på att naturvetenskap är en av mänsklighetens viktigaste 

kulturprodukter. Naturvetenskapliga tankar och teorier utgör en världsbild som ligger till

grund för vår gemensamma verklighetsuppfattning och det är skolans uppdrag att ge eleverna 

kännedom om det (ibid.). Den naturvetenskapliga kulturen behövs för att vårt samhälle till 

exempel skall kunna underhålla infrastruktur, kartlägga miljöproblem, bota sjukdomar, 

utveckla lämpliga system för energianvändning samt för att förstå Jorden och resten av 

universum (Andersson, Bach, Olander & Zetterqvist, 2005).

Det sista argumentet, demokratiargumentet, menar att deltagarna är självständiga aktörer 

som inte skall kunna manipuleras. Det är också viktigt att människor har möjlighet att påverka 

sin egen situation. Om en person skall kunna påverka en situation gäller det också att hon 

eller han förstår den, man måste kunna skilja på bra och dåliga argument (Sjöberg, 2000). Likt 

Sjöberg tycker Skolverket (1995) också att demokratiargumentet är en viktig anledning till att 

vi har naturvetenskapliga ämnen i skolan. Medborgarna måste ha tillräckligt med kunskaper 

för att kunna vara med och bestämma i frågor som rör den tekniska och naturvetenskapliga 

utvecklingen både i forskning och i samhället (Skolverket, 1995). 

2.3. Pedagogers attityder

Attityder formas och förändras genom hela livet. Om man ska kunna förändra attityderna till 

naturvetenskap måste de formas under grundskolan. Detta är endast möjligt om pedagogerna 

själva har en positiv attityd till ämnet eftersom pedagogens attityd speglar av sig till eleven 

(Young, 1998). 

Det har visats i flera studier att det är läraren som är den viktigaste faktorn för att eleverna 

skall kunna tillgodogöra sig kunskap. Därför är det viktigt att det satsas på att öka 

lärarkompetensen (Myndigheten för skolutveckling, 2005). För att kunna inspirera eleverna 

skall en lärare tycka att det är roligt att undervisa i naturvetenskap (Persson, 2003).

Många pedagoger använder sig av experiment för att underlätta elevers inlärning. I en 

utländsk studie fick pedagoger med naturvetenskaplig inriktning svara på påståenden om 

syftet med experiment. Pedagogerna svarade att de två viktigaste syften som fanns med 

experiment var att (1) hjälpa studenterna att utveckla en observationsförmåga samt att (2) med 

hjälp av alla sinnen underlätta inlärningen (Yildiz, Akpinar, Aydogdu & Ergin, 2006).  

Pedagoger som arbetar med elever i grundskolans tidiga år undervisar ofta i alla ämnen, 
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vilket är väldigt krävande. De flesta lärare har sin bästa kompetens inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga området och tenderar därför att lägga mindre vikt vid naturvetenskap, 

särskilt kemi och fysik. De tre basämnena svenska, matematik och engelska har en 

dominerande ställning. Deras status markeras bland annat med nationella prov. Dessa olika 

omständigheter går ut över naturvetenskapen (Andersson et al., 2005).

Enligt Andrée (2007) går det att skilja på olika utgångspunkter som pedagogen har när hon 

eller han planerar innehållet i NO-undervisningen. Den ena utgångspunkten är 

styrdokumenten som beskriver vad undervisningen skall handla om och den andra är vad som 

egentligen pågår i klassrummet. Hur undervisningen verkligen ser ut beskrivs i Andrées 

avhandling och hon kallar det för den dolda läroplanen. Det innebär allting som eleverna lär 

sig som inte står i styrdokumenten, till exempel att vänta på sin tur, att bli avbruten och att 

göra saker som känns meningslösa (Andrée, 2007).

2.4. Elevers attityder

Enligt Young (1998) har samhället en föreställning om att det finns ett samband mellan 

kvalificerade elever och naturvetenskapliga studier. Det är bara de högpresterande eleverna 

som väljer att vidareutbilda sig i naturvetenskap på gymnasiet och universitet. Denna tanke 

kan medverka till elevernas attityder till naturvetenskap. Pedagoger som undervisar i 

grundskolans tidiga skolår måste ha respekt för naturvetenskap och ha en positiv attityd till 

ämnet. Eleverna kan då bli mer motiverade till att utveckla intresset för naturvetenskap och 

därmed överväga vidare studier i ämnet (Young, 1998). 

Naturvetenskapen går ut på att göra världen begriplig. Elever får chans till att bredda sina 

egna erfarenheter genom att diskutera och samtala med andra barn eller vuxna. Genom att 

stöta på och bekanta sig med vardagliga naturvetenskapliga händelser utvecklar barnen en 

förståelse för sin omvärld (Björklund & Elm, 2003). Många elever kan rabbla formler för 

fotosyntesen och så vidare, men kan inte i verkligheten berätta om varför ett träd växer. 

Därför bör man koppla de vetenskapliga begreppen till naturhändelser som inträffar i barnens 

vardag. Den naturvetenskapliga undervisningen är alltför teoretisk och därför förstår eleverna 

inte den (Andersson et al., 2005; Arfwedson, 1998).

När NO-ämnena introduceras i årskurs sju tycker eleverna oftast att det är annorlunda och 

intressant. Ämnena upplevs som ett steg in till en högre nivå, där man lämnar mycket av 

undervisningen från de tidiga skolåren. Fysik, kemi och biologi kopplar eleverna till forskning 

och högre lärande. Eleverna kan delas in i två grupper, de som fortfarande tycker att NO-

ämnena är intressanta och spännande samt de som inte hänger med i tempot och kommer allt 
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längre efter (Skolverket, 1994).

Elever som upplevt NO i grundskolans tidiga år har en bild av att NO är det samma som 

experimentdagar och blir därför besvikna när de möter katederundervisning och stenciler. 

Eleverna saknar tidigare erfarenhet att bygga sitt lärande på som de har i andra ämnen. Därför 

upplever eleverna att naturvetenskap är så mycket och så svårt direkt att de inte förstår 

någonting. När det blir svårt känner de sig inte lika duktiga, de blir mindre intresserade och en 

negativ spiral uppstår (Lindahl, 2003).

Eleverna måste uppleva naturvetenskap positivt mycket tidigare för att ämnet senare i livet 

skall få en chans. Hon är även övertygad om att naturvetenskapen skall finnas där under hela 

skoltiden och inte bara periodvis. Om eleverna kommer i ett läge där de inte längre tycker 

naturvetenskap är roligt är det svårt att påverka deras inställning. En elevs inställning till 

ämnet kan påverkas ju tidigare han eller hon kommer i kontakt med naturvetenskap (Lindahl, 

2003). Harlen (1996) hänvisar till en undersökning som säger att elever i 11- eller 12-

årsåldern redan har bestämts sig för om de skall gilla ett ämne eller inte. 

2.5. Teorier kring lärande i naturvetenskap

Pedagogers syn på lärande i NO visar sig också i undervisningen. Man kan säga att ”teori och 

praktik är två sidor av samma slag” (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted & Wedel-

Brandt, 1999:13) och att det ena kräver det andra. Teorier behandlar människans sociala och 

kognitiva utveckling. Människans utveckling består av förändringar i riktning mot ett bestämt 

mål. Förändringarna kan styras av olika faktorer, såsom arv, inlärning eller ett samspel mellan 

arv och miljö, beroende på vilken teori som är aktuell (Hwang & Nilsson, 2003).

Lpo 94 bygger på tre teorier om lärande: behaviorism, konstruktivism och en sociokulturell 

teori. Jag har valt att behandla de två sistnämnda teorierna eftersom de stämmer överens med 

den naturvetenskapliga undervisningen.

2.5.1. Konstruktivistiskt synsätt

Anhängare till konstruktivismen menar att allt lärande måste börja där eleven befinner sig. 

Eleven får ny kunskap genom att förändra den som redan finns. Undervisningen måste alltså 

bygga på elevernas erfarenheter och kunskaper (Sjöberg, 2000). Jean Piagets teorier om 

lärande och kunskap tillhör det konstruktivistiska synsättet. Piaget förknippas med begreppen 

assimilation, vilket innebär att nya erfarenheter läggs till de gamla och ackommodation, som 

kräver att man förändrar den tidigare kunskapen för att kunna ta till sig den nya informationen 

(Hwang & Nilsson, 2003). 
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Sjöberg (2000) lyfter fram att så gott som alla Piagets exempel som rör barns logik är knutna 

till tekniska, fysiska eller kemiska problem. Enligt Piaget sker lärande vid elevens fysiska 

handlingar. Piaget menar att eleven kan förstå och påverka sin omgivning i samverkan med 

andra människor genom att låta eleven göra på sitt eget sätt. Lärandet är aktivt, vilket innebär 

att eleven själv lär sig och ingen kan göra det åt henne (Sjöberg, 2000). Eleven söker aktivt 

kunskap för att kunna konstruera sin egen bild av verkligheten utifrån sina egna erfarenheter. 

Genom att utforska, pröva och tillåtas vara nyfikna lär sig eleverna bäst (Hwang & Nilsson, 

2003).

Ett konstruktivistiskt arbetssätt innebär självständiga elever som söker svaret på egen hand. 

Pedagogen uppmuntrar eleven till att hitta problem och finna lösningar (Marton & Booth, 

2000). Hon eller han bör också utgå från elevernas intresse eftersom det uppmuntrar dem till 

att arbeta hårdare (Jerlang et al., 1999).

2.5.2. Sociokulturellt synsätt

Det sociokulturella perspektivet menar att lärande sker i verkliga sammanhang, där sociala 

situationer kombineras med fysisk aktivitet. Språket har fått en central roll i teorin och det 

hjälper oss att utveckla, testa och kommunicera kunskaper. Det är viktigt att låta eleverna 

argumentera med varandra för att lära sig av varandra (Säljö, 2000). Eleven utvecklas inte av 

sig själv utan miljön har också en betydelsefull roll. För att eleven skall kunna skapa ett 

sammanhang i livet är det viktigt att arbeta för att minska skillnaden mellan hem och skola. 

Detta görs genom ett nära samarbete mellan föräldrar och lärare (Jerlang et al., 1999).

Ett barn lär sig vetenskapliga begrepp genom att märka skillnaden på deras eget 

vardagstänkande och tänkandet hos en kompetent person. Den kompetenta personen kan till 

exempel vara en äldre kamrat eller en lärare (Sjöberg, 2000). Eleven har lätt för att lära sig 

saker som hon eller han kan ha nytta av i framtiden (Säljö, 2000). För att eleven skall kunna 

lära sig saker krävs dock en motivation hos eleven. Någon måste hjälpa till att skapa denna 

motivation. Lev Vygotskij som är företrädare för det sociokulturella synsättet framhävde att 

den vuxne kunde hjälpa till med detta (Lindén, 1993). En viktig uttrycksform för eleven är 

leken. Eleverna kan rita, använda verktyg och sjunga för att ta till sig information. Pedagogen 

kan stimulera till lek och aktivt sökande genom att ta med eleverna på en promenad och 

besöka miljöer som eleverna vanligtvis inte upplever (Jerlang et al., 1999). 

De vuxna skall främja elevernas inlärning genom att ge dem nya mål. Det gäller att skapa 

mål som går att uppnå, de skall vara något mellan vad eleven kan göra själv och vad hon eller 

han kan göra tillsammans med någon med större erfarenhet. Vygotskij kallar detta för 
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proximal utveckling. Den vuxne får inte komma med några lösningar, men skall skapa 

intresse och ställa frågor som är strax över elevernas aktuella förmåga. På så vis får eleverna 

både ny information och en bekräftelse på det de redan kan (Hwang & Nilsson, 2003).
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3. Metod och tillvägagångssätt

I denna del redogör jag för det val av respondenter jag har haft för min studie. Jag presenterar 

också vilka metodologiska utgångspunkter jag arbetat efter samt den teori jag använt. Därefter

följer tillvägagångssättet, etiska överväganden samt validitet och tillförlitlighet i arbetet. Till 

sist för jag en diskussion kring mitt val av metod.

3.1. Problemprecisering

Hur definieras NO av pedagoger i grundskolans tidiga skolår? Vilka attityder finns, enligt 

pedagogerna, till ämnet hos pedagogerna själva, deras kollegor och hos deras elever? samt 

Hur menar pedagoger att eleverna lär sig bäst i NO? Jag beslöt mig för att undersöka sex 

pedagogers syn på naturvetenskap i skolår F-6.

3.2. Val av respondenter

Jag valde att intervjua sex pedagoger som är verksamma på olika skolor i en och samma 

kommun, tre från skolår F-3 och tre från skolår 4-6. Eftersom jag inte hade några givna 

medverkande till min studie och för att jag ville att pedagogerna skulle ställa upp av eget 

intresse valde jag att skicka e-post till samtliga pedagoger som arbetar i F-6 i en kommun i 

sydvästra Sverige. Mail-adresser fick jag tag på genom rektorer och teamassistenter i 

kommunen. Jag fick inget svar av tre rektorer, vilket innebär att pedagoger på tre skolor inte 

har blivit erbjudna att medverka i min undersökning. Jag skickade även ut e-post om 

påminnelse till de rektorer och pedagoger som inte svarat på det första utskicket. Jag fick

enbart svar av sex pedagoger vilket medförde till att dessa sex också fick bli deltagare i 

studien.

3.3. Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen gjordes med hjälp av litteraturstudier och enskilda kvalitativa intervjuer. 

Litteraturstudierna ligger delvis till grund för vilka frågor jag valde att ställa till de intervjuade

(bilaga 1).

Attityder kommer att studeras som olika uppfattningar. Jag har utgått från fenomenografin

för att ta reda på hur lärare uppfattar begreppet NO. Fenomenografi är en vetenskaplig 

inriktning som har som syfte att undersöka hur människor uppfattar ett fenomen i sin 

omvärld. Eftersom jag delvis ska undersöka pedagogers syn på lärande i naturvetenskap 

tycker jag att det passar bra att fenomenografin har sitt ursprung i forskning som studerade 

inlärningspsykologi (Starrin & Svensson, 1994). Professor Ference Marton är den främsta 
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företrädaren för forskningsmetoden och förenklat kan man säga att en fenomenografisk studie 

avser att belysa kollektiva variationer (Marton & Booth, 2000). Forskaren i en 

fenomenografisk studie försöker förstå världen utifrån deltagarna. Jag har en föreställning om 

att det finns olika betydelser av begreppet NO och med hjälp av fenomenografin kan jag 

försöka redogöra för andra människors tankar. I fenomenografin är det lämpligt med relativt 

fria intervjuer, där de intervjuades berättelser och åsikter är viktiga (Larsson, 1986).  

Enligt fenomenografins tankar har jag bestämt mig för ett fåtal frågeområden jag skall ta 

upp med respektive respondent. En fråga som jag hela tiden utgått ifrån är vilka uppfattningar 

pedagoger har om NO. Denna fråga har sedan blivit preciserad med hjälp av ytterligare 

frågor. Detta innebär att frågorna har förändrats beroende på hur personen svarar. Syftet med 

mina intervjuer har varit att få så uttömmande svar som möjligt. 

3.4. Procedur

Jag kontaktade samtliga tretton rektorer i den kommun studien var avsedd att genomföras för 

att få kännedom om vilka som arbetade i kommunen. Jag fick svar från flerparten rektorer, tre 

stycken fick jag dock inget svar från och det innebär att pedagogerna på dessa tre skolor inte 

heller har blivit tillfrågade att medverka i studien. Från de flesta rektorer fick jag namn på 

samtliga pedagoger som arbetade på skolan, men vissa rektorer valde att skicka ut namn på de 

hon eller han ansåg skulle vara delaktiga i studien. Jag skickade ut e-post om påminnelse till 

de som inte svarat, vilket resulterade i att några fler ville medverka. Totalt fick jag svar från 

sex pedagoger och det är också dessa sex som är med i studien.

Jag genomförde en pilotundersökning med en pedagog på det sätt som jag hade planerat att 

genomföra samtliga intervjuer. Pilotintervjun hade till följd att jag lade till några frågor till 

intervjuguiden samt formulerade om några för att få mer uttömmande svar. Jag fick också en 

vetskap om hur projektintervjuerna skulle gå till och kunde beräkna till exempel tidsåtgång. 

Det kändes tryggt att ha gjort en pilotintervju innan jag började med de riktiga.

Efter att jag genomfört pilotintervjun bestämde jag tid och plats med samtliga respondenter. 

Bestämmandet skedde genom mailkontakt och eftersom jag hade disponibel tid rättade jag 

mig efter de tider pedagogerna kunde. Några valde dock att lämna sitt telefonnummer för att 

jag skulle ringa så att vi kunde förhandla om tid tillsammans. Efter kontakt med 

lärarutbildningens reception kunde jag erbjuda ett grupprum på högskolan för intervjun. Jag 

förde också fram valmöjligheten till att vara i en lämplig sal, där man blir ostörd, på den egna 

skolan. Samtliga intervjudeltagare föreslog att vara på den egna arbetsplatsen. På grund av att 

jag sökte spontana svar skickade jag inte ut intervjuguiden i förväg. En pedagog bestämde sig 
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tyvärr för att avbryta deltagandet i min studie på grund av tidsbrist.

Intervjuerna tog ungefär en halvtimme att genomföra. Samtliga intervjuer bandades och jag 

försökte transkribera dem så fort som möjligt efter intervjun var genomförd för att jag skulle 

komma ihåg ansiktsuttryck och gester. Detta var dock svårt när intervjuerna vid något tillfälle 

ägde rum dagen efter varandra, men det upplevdes inte som ett hinder i efterhand. Samtalen 

har skrivits ut så exakt som möjligt i talspråk med samtliga ord och pauser, tydliga gester har 

också skrivits ner då det ansetts haft betydelse för resultatet. Respondenterna sändes

transkriptionen av deras intervju för att godkänna att jag hade uppfattat dem rätt och för att de 

skulle få möjlighet till att vidareutveckla något som sagts. 

3.5. Databearbetningsmetod

Sammanställningen av resultatet gjorde jag genom att kvalitativt analysera de olika 

pedagogernas svar och sortera dem efter olika uppfattningar. Vid bearbetningen av 

transkriptionerna var syftet att hitta olika kategorier att placera de skilda uppfattningarna i. 

Resultatet består av en del som kategoriserar delar av pedagogernas svar utifrån olika 

områden gällande pedagogernas definition av No, attityder till NO samt lärande i NO, i den 

andra delen har jag en slutsats som besvarar mina tre frågeställningar.

3.6. Etiska överväganden

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och följt dem i min 

studie, jag kan inte se någon motsättning mellan dessa principer och min undersökning. Jag är 

dock medveten om att jag har haft med mig mina egna kunskaper och värderingar och därmed 

inte kunnat vara helt objektiv i undersökningen. Vetenskapsrådet har utformat fyra 

huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Alla deltagande 

personer i min studie har i förväg informerats om att deltagandet är frivilligt och vad syftet 

med deltagandet inneburit samt att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta 

sin medverkan enligt informationskravet. Samtyckeskravet innebär att pedagogerna själva har 

samtyckt om att deltaga i undersökningen. Pedagogerna har också informerats om 

anonymiteten i studien enligt konfidentialitetskravet, alla namn kommer fingeras och 

kommunen eller skolorna nämns inte med namn. Nyttjandekravet har jag följt genom att det 

material som samlats in används enbart i forskningssyftet och det bandade materialet förvaras 

säkert till dess att studien är färdig, när arbetet blivit godkänt raderas det inspelade materialet. 
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3.7. Validitet och tillförlitlighet

Validitet handlar om sanning och kunskap (Kvale, 1997). Med hjälp av validitet kan man 

granska att forskaren verkligen tar upp det hon eller han avser att ta upp (Ejvegård, 2003). För 

att uppnå hög validitet har jag utgått från mitt syfte och mina frågeställningar under hela 

processen med arbetet. Kvale (1997) talar även om begreppet reliabilitet, vilket mäter 

tillförlitligheten i arbetet när det gäller mätningarna. Jag har så noggrant som möjligt 

redovisat i procedurdelen hur jag har gått till väga i min studie, vilket innebär att andra som 

vill göra om studien skulle kunna använda samma metod och samma material och ändå få 

fram samma resultat. Varje intervjudeltagare har fått godkänna transkriptionen av den 

inspelade intervjun. Detta ökar tillförlitligheten i arbetet. 

Antalet pedagoger som medverkat i studien är för få för att arbetet skall kunna generaliseras, 

men min mening är inte att generalisera, utan att väcka tankar och debatt. 

3.8. Metoddiskussion 

Fördelar som jag ser med den kvalitativa forskningsintervjun är att jag kan finna många olika 

perspektiv om vad NO är för pedagogerna. Intervjuerna ger djupgående information om de 

intervjuades attityder kring ämnet. 

Nackdelen med min undersökning är att antalet intervjuade personer är för få för att jag skall 

kunna generalisera de resultat jag får fram, men det är inte heller syftet med kvalitativa 

intervjuer. En fördel är dock att det är enklare att sammanställa ju färre personer som är 

delaktiga. En kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Detta kan i sin 

tur medföra att forskaren får en tillitsfull relation till aktörerna. Aktörerna vill inte göra 

forskaren besviken och svarar kanske på det sätt som de tror att forskaren vill höra (Holme & 

Krohn Solvagn, 1997).

Jag är medveten om vissa svagheter i min undersökning när det gäller mitt val av 

respondenter. I efterhand har jag insett att pedagoger som inte är intresserade av 

naturvetenskap givetvis inte heller har svarat på mina mail. I och för sig så tror jag att det kan 

vara svårt att få tag i frivilliga pedagoger som uttrycker en negativ attityd till NO. Jag frågade 

respondenterna om deras kollegors attityd till NO-ämnena för att inte enbart utgå från 

respondenternas attityd i mitt resultat. Även om alla respondenter i min studie har visat sig ha 

en generell positiv attityd till NO, så har de också beskrivit att vissa ämnen är mer omtyckta 

än andra. En annan nackdel är att jag har använt mig av begreppen attityd och uppfattning 

synonymt, även om jag är medveten om att det inte är samma sak. Detta kan medverka till att 
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min studie blir något bristfällig. 

Jag har följt grundstenarna i den fenomenografiska ansatsen. Respondenternas berättelser är 

utgångspunkten i mitt arbete och syftet är inte att göra djupa analyseringar till varför 

pedagogerna tänker som de gör, utan det är de skilda uppfattningarna som är intressanta. Min 

avgränsning i arbetet är No i grundskolans tidiga skolår med fokus på särskilda områden. Jag 

har valt att studera pedagogernas definition av No, attityder till No i grundskolans tidiga 

skolår samt pedagogernas förhållningssätt till lärande. Respondenternas berättelser skapade 

olika kategorier och dessa redovisas i resultatdelen.
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4. Resultat

I detta kapitel redovisas min empiriska studie. Inledningsvis har jag en kortfattad presentation 

av de pedagoger jag har intervjuat. Efter det har jag kategoriserat delar av respondenternas 

svar utifrån pedagogernas definition av NO, attityder till No samt pedagogernas 

förhållningssätt till lärande i NO. Avslutningsvis har jag ett avsnitt där jag beskriver de 

slutsatser jag kommit fram till, slutsatserna presenteras under mina respektive 

frågeställningar.

4.1. Presentation av pedagogerna

Pedagogerna är ordnade så att de som arbetar med de yngsta barnen står först, ordningen är 

konsekvent i uppsatsen.

4.1.1. Lena

Lena är utbildad förskolelärare på högskolan i Halmstad och hon blev färdig 1984. Hon har 

alltså arbetat i 23 år som förskolelärare. Lena är 62 år gammal och undervisar i en 

förskoleklass och arbetar i fritidsverksamheten efter skoltid.

4.1.2. Ellen

Ellen har varit förskolelärare sedan hon tog examen år 1974 i Göteborg. Hon är 56 år gammal 

och arbetar i skolår F-3 samt i fritidsverksamheten. Totalt har Ellen arbetat i 13 år i 

skolverksamheten, innan dess har hon varit på förskolor.

4.1.3. Tina

Tina är 52 år gammal och är utbildad lågstadielärare i Kristianstad, hon tog examen år 1976. 

Hon läste extra bild och naturkunskap. Tina arbetar i en 1-3 klass. Hon går fortbildning 

emellan åt främst i fysik och kemi för att få tips på material. 

4.1.4. Oskar

Oskar läste till 1-7 lärare på högskolan i Kristianstad, han tog examen år 1996, och har arbetat 

i totalt 11 år. Hans inriktning på högskolan var svenska, SO och engelska. Han är 39 år och 

arbetar på mellanstadiet i en skolår fyra och femma och har även NO-lektioner i en sexa.

4.1.5. Kajsa

Kajsa är 46 år gammal och utbildade sig till förskolelärare år 1984, hon har arbetat i förskola, 

men även i F-3 verksamhet. År 2004 utbildade Kajsa sig till F-5 lärare på högskolan i 

Stockholm. Hon hade svenska, matematik och SO som inriktning. År 2006 läste hon en 
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fortbildning i NO på högskolan i Halmstad. Idag arbetar hon i skolår sex. 

4.2. Kategorisering

Nedan finns en tabell över samtliga kategorier som förklaras kortfattat. Pedagogerna kan 

representera flera kategorier.

Pedagogernas definition av NO

Kategori 1: Traditionella skolämnen
NO är de traditionella skolämnena: 
biologi, kemi, fysik och teknik.

Kategori 2: Natur
NO är att vara ute i naturen, leva 
friluftsliv och att gå till skogen.

Kategori 3: Allting
NO är väldigt brett och allting runt 
omkring oss är NO.

Pedagogernas beskrivning av deras undervisning i NO

Kategori 1: Biologi
Undervisningen består av biologi 
med vistelse i och arbete om naturen.

Kategori 2: Fysik, kemi och teknik
Undervisningen består av fysik, kemi 
och teknik.

Kategori 3: Skapande verksamhet
Undervisningen i NO består av
skapande processer.

Pedagogernas förhållningssätt till lärande

Kategori 1: Praktiskt arbete
Lärande skall vara praktiskt, t.ex. 
med hjälp av experiment.

Kategori 2: Samspel med andra
Lärande sker genom diskussioner 
och arbete i gruppkonstellationer.

Kategori 3: Eleven lär sig själv
Eleven styr sitt lärande på egen hand, 
pedagogen ger enbart vägvisning.

Kategori 4: Verkliga sammanhang
Lärande sker i spontan undervisning
genom elevernas frågor.

Pedagogernas attityder till skolämnet NO

Kategori 1: Positiv till alla ämnen
Pedagogerna har en positiv attityd 
och är intresserade av NO-ämnena.

Kategori 2: Positiv, men väljer gärna bort något ämne
Pedagogerna är positiva, men vissa 
ämnen är svåra/ointressanta.
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Pedagogernas åsikt om vikten av NO i skolan

Kategori 1: Skapa fortsatt intresse
Undervisningen skall få eleverna mer 
intresserade av NO-ämnena.

Kategori 2: Faktakunskaper
Undervisningen skall ge eleverna 
faktakunskaper i NO-ämnena.

Kategori 3: Miljömedveten
Undervisningen skall göra eleverna 
mer medvetna om miljön.

Pedagogernas perspektiv av sina kollegors attityd till NO

Kategori 1: Samma attityder som pedagogen själv
Kollegorna har uttryckt samma 
attityder som pedagogerna själva.

Kategori 2: Både positiva och negativa attityder
Kollegorna har både positiva och 
negativa attityder.

Pedagogernas perspektiv av sina elevers attityd till NO

Kategori 1: Positiva attityder till samtliga NO-ämnen
Eleverna har visat att de är 
intresserade av alla NO-ämnen.

Kategori 2: Positiva attityder till särskilda NO-ämnen
Eleverna har visat sig särskilt 
intresserade av speciella områden.

4.2.1. Pedagogernas definition av NO

På denna fråga kan vi se en klar likhet mellan alla pedagoger. Alla respondenter tillhör 

kategori 1 och svarar att NO är de traditionella skolämnena biologi, fysik, kemi och teknik. 

Pedagogerna nämner under intervjuns gång samtliga skolämnen vid namn. Den största 

variationen i denna fråga finner vi hos Ellen som även tycker att matematik ingår i begreppet 

NO. 

Kategori 2 förespråkas främst av pedagoger som arbetar i skolår F-3, men även Kajsa som 

arbetar i skolår sex menar att vistelse i natur är en stor del av NO-undervisningen. Kajsa är 

också den enda intervjuade som nämner någonting som har med miljön att göra.

Pedagogerna har en bred bild av NO och många säger att allt är NO, allt i vardagen. Oskar 

är ensam om att nämna att det som står i kursplanerna är NO. Och det är det som han skall 

arbeta med. Många pedagoger tillhör alla tre kategorier, vilket tyder på att respondenterna 

tycker att NO är väldigt brett.
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Kategori 1: Traditionella skolämnen

Lena – […] det är fysik och det är kemi.

Ellen - NO står ju för naturorientering och dels så tänker jag ju då på det som har med… 

matematik på lågstadiet. Och hade det funnits typ kemi och den typen så hade det ju också 

varit där. 

Tina - Då är det ju det med biologin, botanik och vad djur och växter heter, och små kryp och 

nedbrytningen. Sen blir det annat … också naturligtvis. […] Fysik och kemi och teknik och 

biologi. […] Och det kan ju genomsyra alla ämnen hur mycket man vill.

Oskar - Det första jag tänker på är väl kursplanerna och att det som finns i kursplanerna är 

NO. Det jag ska göra. Fysik, kemi, biologi och teknik. 

Kajsa - Om jag tänker NO så är det ju givetvis de traditionella skolämnena ju. Fysik, kemi, 

biologi och dom tillhör där. 

Kategori 2: Natur

Lena - NO för mig, när jag hör det så, det är natur. 

Ellen - Ja, sen så tycker jag också att allt med naturen också kan komma inom dom ramarna 

också.

Tina - NO är allting som har med naturen […]

Kajsa - Men jag ser ju NO som friluftsliv och natur och vara ute i skogen. Och sen så ingår det 

ju i många andra ämnen, miljötänket som jag då tänker på då lite att man komposterar.

Kategori 3: Allting

Ellen - Men jag tänker även på ett annat sätt … att det är experiment och det är världen runt 

omkring oss.

Tina – […] och alla fysiska fenomen och varför saker känns tungt eller lätt och allting, det 

dagliga. 

Oskar - Och att det är … det är mycket.

Kajsa - Alltså sånna grejer i vardagen är NO för mig också. Det här med NO är väldigt, 

väldigt brett. Det är ju jättemycket som innehåller NO som man inte tänker på.

4.2.2. Pedagogernas undervisning i NO 

Kategori 1 handlar om hur pedagogerna bedriver undervisning som förknippas med naturen. 

Alla utom Oskar beskriver hur de går till skogen, vissa mer regelbundet än andra. 

Pedagogerna har ofta speciella dagar och lektionspass då de befinner sig i skogen. Men det är 

bara Ellen och Tina som beskriver att de gör det regelbundet, och enbart Tina som gör det året 

om. Mycket av den undervisning som bedrivs i NO har således med naturen i närmiljön att 

göra. 
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Alla respondenter representeras i kategori 2, samtliga beskriver hur de arbetar med någon 

typ av NO-undervisning som hamnar inom fysik, kemi och teknik. Dock kan vi se att vissa 

pedagoger inte har lika mycket att berätta som andra. Till exempel Lena, Ellen och Tina som 

beskriver hur de ibland arbetar med experiment eller att det händer att de har hemläxa. Vidare 

berättar tre pedagoger att de arbetar med tekniklego och dessa pass får utgöra exempel på 

skolämnet teknik. Oskars undervisning har mer betoning på experiment än vad de andra 

pedagogerna har. Ellen och Tina nämner också experimenterande, men ger inte intrycket av 

att det är lika regelbundet som Oskars undervisning. 

Pedagogerna som arbetar i skolår F-3 beskriver även deras NO-undervisning som en 

skapande verksamhet, kategori 3. Varken Oskar eller Kajsa som arbetar i skolår 4-6 nämner 

skapandeprocesser som en del av NO.

Kategori 1: Biologi

Lena - Natur är ju… här är ju helt underbart ute, runt omkring och vi är ute mycket och… så 

det är liksom rätt så självklar del. Och man följer årstider och helger och så, så där känner jag 

att man får in den delen och så går vi till skogen också. […] Och nu har vi börjat med veckans 

växt, veckans träd eller veckans blomma.

Ellen - F-klassen och ettan går varje vecka och fram till höstlovet och sen kanske efter ... ja, 

mitt på våren, så går dom till skogen en gång i veckan.

Tina - Det vi gör här i 1-3 är att vi tittar på naturen genom att vara ute varje vecka. Och då är 

det ju biologin, botanik och vad djur och växter heter, och småkryp och nedbrytningen. Vi har 

mycket med friluftsliv också, vi gör upp eld och så. Vi lagar mat på olika sätt utomhus. Och 

dom kan hantera stormkök. Vi går ut på morgonen och sen kommer vi hem till lunch. Och vi 

har pratat lite om att vara ute heldagar och äter maten ute också. Och vi har naturmaterial, 

bokollon, musslor, kottar …

Kajsa - Nu har vi inte gjort så mycket än, vi har varit ute i skogen och vi har jobbat med 

Linné. […] Målen med Linné var ju de här då bland annat biologi och det är ju NO som 

kommer in där då ju. […] Och vi har haft det som elevens val med NO och friluftsliv som jag 

har hållt i. Lite att man är ute och gör eld och stormkök och tittar på löv och växter, täljer och 

lite så.

Kategori 2: Arbete med fysik, kemi och teknik

Lena - Men fysik och kemi är väl lite annorlunda men … men till exempel som när man bakar 

med barnen, då pratar man ju om det, vad som händer med det, jäst... och varför man ska ha 

det och… och man mäter och … 

Ellen - Men ibland så… vissa år eller vissa teman kan handla om naturexperiment. Det kan ju 

… vi har ju haft vattenexperiment och växtexperiment. […] I klass två då har man ju rymden 
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som tema och då kör man ju det i klassen ett tag. […] I teknik har vi ju halvklassuppsatser av 

tekniklego.

Tina - Sen har vi ibland lite extra NO i klassrummet också. Det har vi haft nu i och med att vi 

ska ha Lucia och ljus och eld och värme. Då har vi ibland lite experiment här inne. […] Det 

händer att dom har hemläxa i teknik, fysik eller kemi, där dom ska göra något tillsammans 

med sina föräldrar.

Oskar - Det är ju ganska mycket experimenterande, och sen ju äldre dom blir desto mer teori 

har vi också. Och sen så köpte vi in… vi har tekniklego sen tidigare… och sen så köpte vi in 

robotlego. Och då är det ju egentligen ingen teori alls för då jobbar vi med det rent praktiskt. 

Och jag har ju då speciella lektioner för detta. […] Och eftersom timplanen säger att … 

ungefär tre lektioner NO, så har vi i möjligaste mån i alla fall satt in tre timmar NO i veckan 

på schemat.

Kajsa – […] och sen ska vi börja jobba med människokroppen. Vi börjar nu och sen så jobbar 

vi med det hela… till sommaren. Men vi väver in framförallt svenska när vi har tema. […] Sen 

så har vi jobbat mycket med teknik nu, med teknikspanarna. Man jobbar ju mer i block när 

man har NO, utom nu med teknikspanarna som vi tar in varannan vecka här i några timmar. 

Kategori 3: Skapande verksamhet

Lena - Vi målar ju mycket och barnen får använda händerna, vi har gips och trolldeg och…

Ellen – […] för vi har haft så mycket med Linné. Och det handlar ju väldigt mycket om natur i 

och för sig, men det var skapande då.

Tina - Vi använder naturen hela tiden, vi använder det till skapande […]

4.2.3. Pedagogernas förhållningssätt till lärande

Pedagogerna betonar att barn lär sig på olika sätt och att lärandet är individuellt. Alla 

pedagoger anser att praktiskt arbete, kategori 1, är viktigt för att barnen ska kunna ta in den 

kunskap som förmedlas. Däremot kan vi se skillnader i hur det praktiska arbetet ska gå till. 

Det kan bestå av experimentellt arbete där eleverna själva får testa sig fram, praktiskt arbete i 

form av att låta eleverna äta frukost på skolan när man talar om människokroppen eller att 

passa på att undervisa om jäsning när klassen ändå bakar.

Kategori 2 visar sig vara betydelsefull hos tre av pedagogerna. Samarbete och diskussion 

eleverna emellan är centralt för att låta eleverna lära av varandra. Oskar berättar om att det är 

bra att låta eleverna arbeta i grupp när de experimenterar. 

Kategori 3 innebär att pedagogen menar att eleverna lär sig själva med stöd av pedagogen. 

Lena och Kajsa ser sig själva som en slags vägvisare. Kajsa påpekar att läraren måste ge olika 

vägar så att barnen kan lära sig på olika sätt. Ingen kan lära eleverna något, utan eleven lär sig 
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själv och det håller Lena med om. Hon drar paralleller till svenskan och att bara eleven själv 

kan lära sig läsa.

Två pedagoger lyfte också fram vikten av att lärande sker i verkliga sammanhang, kategori 

4. Tina menar att undervisningen bör utgå från elevernas intresse och utnyttjar därför

spontana frågor hon får från eleverna genom att väva in problemen i undervisningen. Lena 

hade också fått frågor från eleverna som hon spann vidare på genom att låta eleverna 

experimentera med den sega råttan.

Kategori 1: Praktiskt arbete

Lena - Till exempel som när man bakar med barnen, då pratar man ju om det, vad som händer 

med det, jäst... och varför man ska ha det och… och man mäter och …

Ellen - Men det här med att få vara lite handgriplig med materialet, pröva det tror jag är ett bra 

sätt för de flesta. […] Det är viktigt arbeta praktiskt. Barn gör som vi gör.

Tina - Genom att uppleva det praktiskt, då sätter det sig.

Oskar - Så det är ju ganska mycket experimenterande.  

Kajsa - Och sen ska vi börja jobba med människokroppen. Vi börjar nu och sen så jobbar vi 

med det hela… ända till sommaren. Hur äter man, nu ska vi börja nästa vecka med att äta 

frukost och prata just om den biten.

Kategori 2: Samspel med andra människor

Lena - Och sen att man tillåter det här med att låta dom diskutera och prata … för barn som 

kan de lär ju de andra barnen som inte kan.

Oskar - Jag började mycket med att dom gjorde experiment i grupp själva, men det krävs ju en 

viss mognad att man ska kunna genomföra experimenten, man ska kunna läsa igenom 

instruktionen och göra det. Ähh, och … när koncentrationen, intresset inte är tillräckligt högt i 

gruppen så kan ju resultatet bli lidande, så nu har jag gått över mer på … de är fortfarande i 

grupper… men jag står där framme och så läser vi tillsammans och så gör alla … grupperna 

gör det samtidigt.

Kajsa - Och många gånger när dom jobbar ihopa tycker jag att dom lär sig mycket.  Att jobba 

två och två eller tre och tre, då tycker jag att dom lär sig mycket av varandra. Så jag tror att

man ska utnyttja det att man är en grupp och att man inte … en pratar och att andra lyssnar. 

Det är inte så effektivt för inlärning tycker jag.

Kategori 3: Eleven lär sig själv

Lena - Det är ingen annan som kan lära dig läsa. Det får du göra själv. Man ger dom vägar och 

så lär dom sig själv och hitta lärandet. 

Kajsa - Det är kanske viktigt som lärare att erbjuda många sätt att lära sig.
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Kategori 4: Lärande sker i verkliga sammanhang

Lena - Och nu på lovet så, på fritids då, så var det några barn som fick sega råttor när vi åt 

mellanmål. Och så var det nån som sa: Undra vad som händer om man lägger dom i vatten. 

Nä, men så sa jag vi gör väl det då.

Tina - Och med dom yngsta så bygger det ju mycket på att det som händer tar man ju tillvara 

på. Eller om dom hittar en död fågelunge där ute eller något annat intressant. Och så försöker 

man haka på det så att det vävs in. […] Naturen och att vara ute är en stor inspiration. Jag 

tycker att det ska bygga… det är det man ska utgå från om det går.

4.2.4. Pedagogernas attityder till skolämnet NO

Samtliga intervjuade pedagoger har en positiv attityd till begreppet NO. När de däremot 

fortsätter att förklara kan de komma fram till att det är naturen de är intresserade av och att 

fysik och kemi inte är lika roligt. Kategori 1 består av Ellen och Tina som pratar om NO som 

något positivt och roligt. I kategori 2 däremot finns Lena, Oskar och Kajsa som över lag har 

en väldigt positiv attityd till NO, men det visar sig ändå vara något ämne som inte tilltalar 

dem. Lena till exempel som uttrycker det som att fysik och teknik aldrig har varit hennes grej. 

Oskar avstår från biologi genom att lämna över det till kollegor. Samtidigt har till exempel 

Kajsa en positiv inställning, men kan känna att fysik är svårt ibland, det är dock inget som 

skrämmer henne. 

Kategori 1: Positiv till alla ämnen

Ellen - Jag tycker det är roligt… och just det här att experimentera med det handfasta, det 

praktiska. Man kan ju göra praktiskt arbete i ämnet, det tycker jag är roligt. […] Det är viktigt. 

NO är ju själva livet många gånger på nått sätt. Det är jordens förutsättningar, det är ju 

jätteviktigt. Miljön kommer ju också in i det. Absolut, det är ju hur viktigt som helst.

Tina - Jag tycker det är roligt. Spännande. Naturen och att vara ute är en stor inspiration. […] 

Mitt största intresse är med biologi och insekter och så, nedbrytarna. Att försöka få med dom 

och det tycker jag är roligt.

Kategori 2: Positiv, men väljer gärna bort något ämne

Lena - Ja, natur och så tycker jag är roligt, kemi och fysik har aldrig varit min grej. Det är… 

jag kan inte… jag har inte förstått det tror jag. […] Det är ju fysik och kemi eftersom jag inte 

kan så mycket och inte är så jätteintresserad själv. Sen är dom ju lite små också, det är inte 

lätt. Men sen så tänker man väl själv att det är svårt, men det behöver ju inte vara så svårt 

egentligen. […] Jag är jätteintresserad av biologi och växter och djur och trädgård. Det här att 

gå ut mycket i naturen. Det är roligt. […] Eftersom jag är ett naturfreak själv, så tycker jag ju 

att det är viktigt… Det är ju naturen, och jag har ju jättemycket blommor i min trädgård så jag 
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har haft med mig varenda vecka med blommor som man pratar om och likadant när man går 

ut.

Oskar - Ähh, jag tycker ju att det är jätteviktigt och […] som väl är så är vi några stycken här 

på skolan som brinner lite extra för NO. […] Jag skulle väl vilja kunna mer om biologi. Där 

känner jag mig väl lite […] men jag har liksom aldrig tyckt om biologi och då har det blivit så 

att biologin har kommit på efterkälken på något sätt. Men nu har vi delat eller bytt lite 

arbetsuppgifter, så jag har en kollega som är intresserad av biologi. […] Så det känns rätt bra 

tycker jag.

Kajsa - Jag tycker det är roligt. Naturen och biologin tycker jag är kul, men även kemin och 

fysik är väldigt roligt. Just att jobba med dom här svåra grejerna. […] Ja, alltså… miljön 

tycker jag är jätteviktigt. Det är väl det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag känner 

att nu när man har sexor så vill man prata mer om klimatpåverkan och man vill prata mer… 

men det är mycket som ska in. […] Kemin kan jag också tänka mig att jobba mer med… Nä, 

jag är väl sån att jag kanske vågar göra det fast att jag inte fattar det. Men fysiken kan väl 

kanske ibland vara så att man tycker att det kan vara lite svårt kanske. Men visst sen så är det 

ju … sen så tror jag mycket på att man inte behöver förklara allt i minsta detalj heller. Men det 

är inget på denna nivån som jag vill hoppa över.

4.2.5. Pedagogernas åsikt om vikten av NO i skolan

I denna fråga kan vi tydligt se en skillnad på de, i kategori 1, som tycker att det är viktigast att 

förmedla nyfikenhet och att stimulera barnens intresse för ämnet samt de, i kategori 2, som 

hävdar att artkunskaper och ren fakta är viktigare att tillägna sig. Att skapa ett fortsatt intresse 

uttrycker några pedagoger som att så ett frö och att inspirera eleverna till fortsatta studier i 

NO. Nästan alla pedagoger påstår att faktakunskaper är viktigt. Oskar uttrycker det som att 

eleverna ska uppnå kursplanens mål och Tina påpekar vikten av att få barnen till att förstå 

grundläggande NO för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. Ytterligare en skillnad kan 

märkas mellan respondenternas svar och det är att hjälpa eleverna att skapa ett bra 

förhållningssätt till miljön. Kategori 3 förespråkas av två respondenter.

Kategori 1: Skapa fortsatt intresse

Lena – […] och så hoppas man ju att man kan så ett litet frö och få nån intresserad. Att man 

kanske inspirerar dem till nått i alla fall. 

Tina - Att ge barnen en nyfikenhet och att de fortsätter att ställa frågor och att de vill veta, det 

är ju det allra viktigaste. […] Och dom är jätteengagerade och man hoppas ju att dom… Det 

kan man ju hoppas, det är drömmen. Att man inspirerar dom.

Oskar - Det är nog egentligen att tycka att det är roligt… men … jag vill ju väldigt gärna att 

de ska tycka att det är roligt. Att de ska tycka att det är spännande och att de vill lära sig mer. 

Och att dom gärna behåller det intresset på högstadiet och uppåt. Jag vet ju att det finns ju för 
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få naturvetare och för få tekniker… kan man få in några få som ändå tycker att det är roligt 

och … som går vidare med det. Det hade varit riktigt roligt.

Kajsa - Det som jag tycker är viktigast i denna åldersgruppen det är kanske inte att förklara 

utan att få en positiv syn på det. Så att man inte blir dödad, så som man själv blev när man 

gick på högstadiet och gymnasiet. Ja, det tycker jag.

Kategori 2: Faktakunskaper

Lena - Lite artkunskap och lite natur, det är… Jag tror att det är årscykeln och vad som händer 

när det vissnar ner och att det kan komma nytt igen som är viktigt. Att små, små frö kan bli så 

olika blommor till exempel.

Tina - Sen är det ju vissa grundkunskaper i fysik och kemi och teknik och biologi. För 

naturkunskap… precis som man kan säga att man har läst vissa böcker så tycker jag att det 

ingår i allmänbildningen att man ska kunna det. I vårt komplicerade samhälle så ska man 

kunna förstå och kunna ta beslut, vilka drivmedel vi använder till våra bilar, hur ska vi göra 

med kärnkraften, är det bättre med kolkraft då? Så det är ju viktigt att man är lite insatt och att 

man vet lite. 

Oskar - Och givetvis att uppnå dom målen som ska uppnås.

Kajsa - Och sen överhuvudtaget så är det klart viktigt att veta varför saker och ting händer.

Kategori 3: Miljömedveten

Ellen - Ähh, ja, det är ju… ska man bygga ett föränderligt beteende om att se världen på ett 

kanske smartare sätt så ska det ju grundläggas tidigt. Hur man förhåller sig till saker, sopor, 

allt… hur man tänker kring energi och så. Lite små grejer kan man ju märka här också, just 

pappersinsamling, släcka ljuset och lite sånna saker... Men när man pratar så kan man ju ha ett 

förhållningssätt på ett speciellt sätt. 

Kajsa - Det här med miljön och att se sig själv i sammanhanget och se hur man påverkar 

miljön, hur man lever och att man är en del i nått större.

4.2.6. Pedagogernas perspektiv av sina kollegors attityd till NO

Vi kan se fyra pedagoger som har en föreställning om att deras kollegors attityd till NO är 

positiv och ungefär likadan som pedagogernas egna attityder, kategori 1 Lena berättar att 

hennes kollegor gärna arbetar med NO, men det handlar om naturen och ibland har de några 

experiment. Ellen kan inte komma ihåg att hon hört något negativt om ämnet. Tina beskriver 

en kollega som arbetar mycket med NO. Kajsa har ingen direkt ståndpunkt i om attityderna är 

positiva eller negativa, men hon beskriver hur lektionerna i NO enkelt försvinner på grund av 

den stress som finns på grund av de nationella proven i svenska, matematik och engelska.

Oskar är den enda pedagogen som beskriver att det finns olika slags attityder till NO på 

skolan, kategori 2. Han menar att hans arbetslag är NO-bevänligt, men att han vet att det finns 
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problem med att NO inte anses betydelsefullt i ett annat arbetslag på skolan. Det har visat sig 

genom att NO-lektionerna alltid blir lidande när schemat ska brytas för diverse utomstående

aktiviteter. Sedan berättar han, liksom Kajsa, att ämnet ofta missgynnas på grund av de 

nationella proven i svenska, matematik och engelska. Pedagogerna som är verksamma i skolår 

F-3 ser inte de nationella proven i skolår fem som ett hinder, eftersom de inte känner samma 

press på sig att deras elever skall klara av de uppställda målen.

Kategori 1: Samma attityder som pedagogen själv

Lena - Dom tycker om att vara ute och det är naturen för dom också och lite experiment och 

så, men inga större.

Ellen - Ja, jag har aldrig hört något speciellt negativt uttalande om det.

Tina - Ja, vi har en 4-9-lärare som läst matte/NO och hon driver ju det vidare till dom äldre 

barnen. Så dom får ju det fortsatt, med lite större utmaningar och lite mer teoretiskt också.

Kajsa - Dom känner väl som mig att dom här kärnämnena som man mäter på nationella 

proven, svenska, matte, engelska tar ju väldigt stor plats. Och där är man lite stressad att man 

ska hinna med och att barnen ska få kunskaper på den nivån. Så jag tror ju att detta systemet 

tränger ut SO- och NO-ämnena framför allt. För gympa har man ju ändå, bilden och musiken 

kan ju också bli lidande. Men även de här ämnena, det blir det ju. Och det har ju pratats 

mycket om att det är en treämnesskola också och det stämmer ju.

Kategori 2: Både positiva och negativa attityder

Oskar - Jag tycker att det fungerar tämligen bra eller det fungerar bra i mitt arbetslag. Och det 

gör det nog i det andra också, men jag vet att det tredje arbetslaget och den killen där som är 

NO-intresserad, han får verkligen slåss för timmarna. Ähh, och det är ju alltid så i skolan att 

det händer en massa andra grejer […] då vet jag att han har lite problem med att kollegor som 

tycker att man ska ta den tiden från NO. För svenskan den är ju helig och den tiden får man ju 

inte röra. Så det finns ju kollegor som tycker att andra ämnen är viktigare. Men generellt sätt 

så tror jag skolan är ganska NO-bevänlig. […] Nu är det ju nån som har … om det var 

Björklund, som har pratat om att det kanske ska bli nationella prov i dom andra ämnena också. 

Att man skulle ta ett sånt ämne varje år. Jag är ju helt övertygad om att ifall det hade funnits 

nationella prov i NO så hade man ju inte försummat det som man gör i vissa skolor. Då hade 

man ju övat på det på ett annat sätt.

4.2.7. Pedagogernas perspektiv av sina elevers attityd till NO

Det finns en likhet hos samtliga fem pedagoger när de berättar att barnens intresse för NO är 

högt. I kategori 1 återfinns de pedagoger som har en föreställning om att eleverna har en 

positiv attityd till samtliga NO-ämnen. Ellen menar att det ofta sker saker som barnen inte 

förväntar sig ska ske och därför är det enkelt att fånga barnens intresse. Oskar och Tina 
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uttrycker att experiment är lustfyllt för barnen och Oskar påpekar vidare att det är ytterst få 

barn som inte tycker det är roligt. Han beskriver också att det brukar uppstå ett jubel hos 

barnen när de får veta att de ska ha NO. Kategori 2 representerar de pedagoger som menar att 

deras elever är intresserade av särskilda områden inom NO. Kajsa beskriver till exempel hur 

elever önskat att de får arbeta mer med kemi. Tina och Lena tycker att djur är ett område som 

särskilt fascinerar barnen.

Kategori 1: Positiva attityder till samtliga NO-ämnen

Ellen - Det är ett område som fängslar barnen. Det är ju att utforska okända områden många 

gånger. Det händer saker som man inte förväntar sig.

Tina - Det är alltid spännande med experiment, att gissa vad som ska hända. Och barnen är ju 

nyfikna, dom undrar ju varför saker och ting inträffar då, och om man då som vuxen försöker 

ha kvar lite av den nyfikenheten så blir det att det inspirerar vidare så att man försöker ha en så 

kallad forskarattityd och ställa lite frågor om det.

Oskar - Ja, dom tycker ju att det är jätteroligt, det gör dom verkligen. Sen är det klart att dom 

tycker det är roligare att experimentera än att läsa själva. Det är ett tacksamt ämne, det är 

ytterst få barn som inte tycker det är roligt. När man säger att det är NO så är det ju oftast 

jubel i klassen.

Kategori 2: Positiva attityder till särskilda NO-ämnen

Lena - Jag tycker nog att speciellt djur och i de här åldrarna är dom ju jätteintresserade. Hittar 

dom något så kommer dom ju alltid och visar.

Tina - De är alltid intresserade, och de ska låna böcker på biblioteket. De vill ju gärna låna 

faktaböcker om djur och sånna saker.

Kajsa - Jag har ju några som har önskat nu … och då är det flera som vill fördjupa sig i kemi.

4.3. Slutsats

I detta avsnitt presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till på mina frågeställningar.

4.3.1. Hur definieras NO av pedagoger i grundskolans tidiga skolår?

Det jag kommit fram till genom mina intervjuer är att definitionen av NO är relativt lik hos de 

tillfrågade pedagogerna. Vi kan urskilja tre slags kategorier. Alla respondenter menar att de 

fyra traditionella skolämnena hör till NO och detta förespråkar kategori 1. Kategori 2 

representeras av fyra pedagoger som menar att verksamhet i naturen tillhör NO-ämnet. Sista 

kategorin innebär att pedagogerna tycker att allting runt omkring oss är NO. Dock är det 

några pedagoger som ger en bredare syn på ämnet och räknar även in friluftsliv, miljö och till 

och med matematik. När man sedan ser på pedagogernas beskrivning av deras arbete med NO 
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så förknippas det tydligt med biologi och exkursioner i skogsmiljö. Resten av NO-biten 

förklaras med att det vävs in när skolan har tema. Det är dock en pedagog som har 

schemalagda lektioner med NO och då är samtliga fyra ämnen representerade. 

4.3.2. Vilka attityder finns, enligt pedagogerna, till ämnet hos pedagogerna 

själva, deras kollegor och hos deras elever?

De pedagoger som jag talade med hade en generell positiv inställning till NO. Två slags 

kategorier kunde ändå skapas där skillnaden ligger i om pedagogen har en positiv attityd till 

samtliga NO-ämnen, kategori 1, eller om pedagogen gärna väljer bort något/några av NO-

ämnena, kategori 2. Intervjuerna visade att alla NO-ämnen inte var lika tilltalande för alla. Det 

kunde lösas genom att lämna bort de ämnen pedagogen själv inte var intresserad av till en 

kollega eller genom att helt enkelt avstå från att undervisa i ämnet. Alla pedagoger framförde 

att naturvetenskap är viktigt, några menade att lusten och nyfikenheten inför NO var centralt, 

medan andra påpekade att grundläggande kunskaper i NO-ämnena och ett bra förhållningssätt 

till miljön var betydelsefullt att utveckla för eleverna. 

Pedagogerna fick också beskriva sina kollegors attityd till NO. Här framgick det av några 

pedagoger att NO inte diskuterades särskilt mycket på skolan. Det fanns en skillnad mellan 

pedagoger som föreställde sig att kollegorna hade samma attityd som de själva eller att det 

fanns olika slags attityder på skolan. Pedagogerna representeras alltså i två olika kategorier. 

Endast en pedagog tillhörde kategori 2 och han menade att om en pedagog är ensam i 

arbetslaget med att vilja ha naturvetenskaplig undervisning kontinuerligt kan det vara svårt att 

få i kraft om resten av arbetslaget tycker att de övriga ämnena är viktigare. Det framkom 

även, av de pedagoger som arbetar i skolår 4-6, att kärnämnena som mäts genom nationella 

prov får en centralare roll än NO och SO och därför trängs de ämnena ofta undan.

Pedagogerna var överens om att elevernas attityder till naturvetenskap var positiv och kan 

bland annat visa sig genom jubel inför NO-lektioner. Tre respondenter menade å ena sidan att 

alla NO-ämnen var lika tacksamma att undervisa i, medan några pedagoger å andra sidan hade 

uppmärksammat vissa områden som eleverna var särskilt intresserade av. Eftersom det ofta 

sker oväntade saker när eleverna arbetar i NO är det ett fängslande och tacksamt ämne. 

Eleverna gillar att låna böcker av naturvetenskaplig karaktär och några elever önskar att de 

hade haft mer kemi på schemat. Djur och experiment är det som lockar mest enligt 

pedagogerna. 
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4.3.3. Hur menar pedagoger att eleverna lär sig bäst i NO?

Respondenterna visar upp fyra typer av förhållningssätt till lärande. Alla är medvetna om att 

kategori 1, praktiskt arbete, är nyttigt för elevers inlärning. Pedagoger ser dock praktiskt 

arbete på olika sätt, men givetvis handlar det om att eleven på något sätt är aktiverad. För 

några finns det ett likhetstecken mellan praktik och experiment. Men att synliggöra varför vi 

äter frukost och vad vi bör äta till frukost är förmodligen enklast genom att låta alla elever äta 

frukost på skolan under en period. Eleverna får experimentera med olika sorters frukost och 

förhoppningsvis märker de en skillnad mellan bra och dålig frukost. Vissa pedagoger påpekar 

att praktiskt arbete är att låta eleverna se och uppleva skogsmiljö.

En annan viktig faktor för att optimera elevers inlärning är kategori 2, att låta eleverna

diskutera och samarbeta med varandra. Flera pedagoger tar upp att grupparbeten och tillfällen 

då eleverna får lov att argumentera är betydelsefulla. De hjälper varandra och lär sig av 

varandra. 

Två pedagoger kan sägas tillhöra kategori 3, eftersom de har en föreställning om att elever 

lär sig på egen hand och att pedagogen enbart är en slags handledare eller vägvisare som 

hjälper eleverna att hitta lärandet.

Det var även två pedagoger som menade att lärande sker i naturliga sammanhang och att 

man som pedagog skall ta tillvara på elevernas intresse och spontana frågor. Dessa pedagoger 

tillhör kategori 4.



36

5. Diskussion 

Min studie visar att alla respondenter har ungefär samma definition av begreppet NO. Innan 

jag påbörjade uppsatsen trodde jag att den skulle skilja sig åt, särskilt när det gäller mellan 

pedagoger som arbetar i skolår F-3 och i skolår 4-6. Det skulle varit intressant att parallellt 

använda sig av begreppet naturvetenskap i en liknande studie och se om det skulle förknippas 

starkare med naturen. Anledningen till att jag valde att använda mig av begreppet NO var dels 

för att skolämnet heter så, men också på grund av att jag tror att det är enkelt att blanda ihop 

naturvetenskap med naturkunskap. Tre kategorier på pedagogernas definition av NO kunde 

urskiljas: traditionella skolämnen, natur och allting. Samtliga respondenter menade dock att 

de traditionella skolämnena: fysik, kemi, biologi och teknik, ingick i begreppet NO. Flertalet 

pedagoger förknippade också NO med naturen och menade att allt är NO. De nationella 

styrdokumenten i Sverige särskiljer teknik från de andra NO-ämnena (Skolverket, 2006; 

Skolverket, 2000), men respondenterna i denna studie förknippar ändå teknik med ämnet.

Pedagogernas beskrivning av deras NO-undervisning visar tydligt att naturvetenskap i 

grundskolans tidiga skolår inte är särskilt utbrett och i den undervisning som finns i ämnet har 

naturen fått en central plats. Resten av NO-biten förklaras med att det vävs in när skolan har 

tema. Då kan man fråga sig om biologiämnet bör tar så mycket större plats än de andra tre 

ämnena. En av respondenterna har schemalagda lektioner med NO och då är samtliga fyra 

ämnen representerade. Denna pedagog yttrar också en stark negativ åsikt om skolor där NO

enbart representeras periodvis i temaarbeten. Eleverna får inte en kontinuerlig undervisning i 

NO och den tid som ska finnas enligt timplanen läggs inte på ämnet (Lindahl, 2003). Detta 

leder till att många elever inte får undervisning i samtliga NO-ämnen förrän det blir 

schemalagt på högstadiet. Detta beskriver Skolverket (1994) och Lindahl (2003) som ett 

problem då eleverna blir tvungna att ta till sig alldeles för mycket ny information på kort tid. 

Även om många pedagoger väljer att arbeta med biologi i skogsmiljö så täcker det inte alla 

mål i kursplanen för biologi. Det räcker inte heller att enbart undervisa i ett naturvetenskapligt 

ämne, det finns fyra och samtliga finns med som mål för vad eleverna skall kunna i slutet av 

skolår fem. Eftersom pedagogerna jag intervjuat är verksamma för de skolår kursplanen gäller 

skall samtliga arbeta utefter den. En av de intervjuade arbetade på en skola som ingick i ett 

projekt om att vara timplanelös, men resterande skolor skall följa timplanen (se bilaga 2). I 

timplanen står hur många timmar varje skolämne i grundskolan skall representeras av. NO-

ämnena biologi, fysik, kemi och teknik har lagts samman och fått 800 timmar tilldelade sig. 

Under hela grundskolan skall alltså 800 timmar NO undervisas. Vi kan jämföra timmarna för 
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skolämnet idrott och hälsa (500). Eftersom NO-ämnena har fler timmar till sitt förfogande så 

borde varje klass ha mer NO än idrott under en vecka. Då jag antar att alla klasser har minst 

en timme idrott i veckan bör alla klasser också ha minst en timme NO i veckan. Vi kan också 

dra en parallell till skolämnet matematik som skall ha en undervisning på 900 timmar under 

hela grundskolan. Det är enbart hundra timmar mer än vad de naturvetenskapliga ämnena ska 

ha. Om vi räknar att grundskolan består av tio år blir det bara tio timmar mer per år som 

skolan skall ha matematik jämfört med NO. Även om det finns en timplan som reglerar 

undervisningstiden har pedagogerna knappt någon NO-undervisning.

Eftersom samtliga pedagoger svarat att de har en positiv inställning till NO kan man fråga

sig varför inte mer NO-lektioner bedrivs. Två pedagoger talar om de nationella proven som 

ett hinder. All kraft läggs på svenska, matematik och engelska för att eleverna skall tillägna 

sig de kunskaper som behövs inför proven (Andersson et al., 2005). Min egen erfarenhet 

utifrån VFU är just att stor tid läggs på svenska och matematik. Mestadels arbetar eleverna 

idag i planeringsböcker där svenska och matematik blir representerade. Ämnen som idrott,

musik och slöjd har ofta fasta lektionspass och kommer därför inte i skymundan. Värre är det 

med NO-ämnena som ofta trycks in när det är tema av något slag. Jag tycker det är märkligt 

att NO och även SO inte får en plats i planeringsböckerna. Jag anser att pedagoger för 

grundskolans tidiga skolår borde tänka efter var deras naturvetenskapliga undervisning tar 

vägen. Utan den eftertanken kommer det knappast ske någon förändring. Jag tror också det är 

viktigt att det finns en blandning av pedagoger med olika inriktningar på skolorna. Finns det 

inga pedagoger med NO-inriktning är det inte heller så konstigt att naturvetenskapen 

försvinner.

Young (1998) redovisar för en brittisk studie där studenter som läser till engelskalärare har 

sämre inställning till naturvetenskap än de andra lärarstudenterna. Det går att jämföra med 

studenter som har inriktningen svenska i Sverige. Min studie har inte visat att inriktning på 

utbildning spelat någon roll för pedagogens attityder för NO, men hade undersökningen varit 

bredare hade jag säkert fått fram ett liknande resultat. Young förklarar vidare att den generella 

attityden till NO var positiv och det har även jag fått fram av min studie. Respondenterna kan 

sägas tillhöra två kategorier, positiv till alla NO-ämnen eller positiv, men väljer gärna bort 

något ämne. Vissa pedagoger i min undersökning väljer att lämna bort eller hoppa över något 

eller några ämnen som de inte anser sig behärska eller inte är intresserade av. Pedagogerna 

fick också beskriva vilken uppfattning de hade av sina kollegors attityder till NO och de flesta 

menade att attityderna var positiva och liknade dem som de själva hade (kategori 1), men det 

kom även fram en utsaga från en pedagog som hört att en kollega fått problem med att 
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bedriva NO-undervisning i sitt arbetslag på grund av ointresse för ämnet från övriga 

pedagoger (kategori 2). 

När det gäller respondenternas attityder till lärande är det möjligt att dra paralleller till olika 

lärandeteorier. Lpo 94 vilar bland annat på det konstruktivistiska- och sociokulturella 

perspektivet och det var också de två perspektiv som jag kom fram till hade flest likheter med 

pedagogernas svar när jag jämförde med olika teorier kring lärande. Dessa teorier studerar 

egentligen elevernas lärande och jag har undersökt pedagogernas attityder till lärande, vilket 

inte är samma sak, men trots det tror jag att man kan jämföra pedagogernas svar med teorierna 

för att dra vissa jämförelser. Det konstruktivistiska perspektivet förespråkar bland annat 

fysiska handlingar (kategori 1) och samspel med andra människor (kategori 2). Varje pedagog 

i studien kan därför sägas tillhöra det konstruktivistiska synsättet någon gång under intervjun. 

Just vikten av att arbeta praktiskt på något sätt är något som alla pedagoger är medvetna om. 

Däremot kan vi se skillnader i hur det praktiska arbetet ska gå till. Det kan bestå av 

experimentellt arbete där eleverna själva får testa sig fram, praktiskt arbete i form av att låta 

eleverna äta frukost på skolan när man talar om människokroppen eller att passa på att 

undervisa om jäsning när klassen ändå bakar. I likhet med den konstruktivistiska teorin 

poängterar tre pedagoger att samarbete och diskussion eleverna emellan är centralt för att låta 

eleverna lära sig av varandra. Konstruktivismen menar också att ingen kan lära eleverna 

något, utan eleven lär sig själv (kategori 3) och det håller en pedagog med om. Hon drar 

paralleller till svenskan och att bara eleven själv kan lära sig läsa. Två respondenter lägger 

fram att pedagogen skall vara en vägvisare för olika inlärningssätt för eleven.

Det sociokulturella perspektivet har några likheter med det konstruktivistiska, bland annat 

så är båda perspektiven förespråkare till fysiskt arbete. Därför passar samtliga pedagoger även 

in under detta perspektiv, men en del av pedagogerna har flera andra åsikter som stämmer 

överens med synsättet. Till exempel att undervisningen bör utgå från elevernas intresse och att 

pedagogen skall utnyttja de spontana frågor man får från eleverna genom att väva in 

problemen i undervisningen (kategori 4). Till skillnad från det konstruktivistiska synsättet 

menar det sociokulturella att eleven utvecklar sitt lärande med hjälp av mer kompetenta 

personer än eleven själv. Lena och Kajsa talar om att eleverna lär sig av varandra genom att 

diskutera, men Oskar berättar hur han anser att eleverna lär sig mer genom att ha lärarledda 

experiment än att de gör dem själva gruppvis. Skapande är en viktig uttrycksform enligt det 

sociokulturella synsättet och studien visar att pedagoger verksamma i skolår F-3 använder sig 

mycket av skapande.

När jag frågade respondenterna om vad som var viktigast att förmedla inom NO hade jag en 
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föreställning om att alla skulle nämna vikten av att skapa lust och nyfikenhet hos eleverna. 

Jag blev förvånad när pedagogerna menade att faktakunskaper var viktigt. Sjöbergs (2000)

demokratiargument överensstämmer med en pedagogs åsikt om att lära eleverna att ta 

ställning i samhällsfrågor. Eleven skall kunna påverka sin situation och för att kunna göra det 

måste han eller hon ha kunskap inom viktiga naturvetenskapliga områden. De flesta 

respondenter tycker att NO-undervisningen skall vara rolig och att den skall skapa ett fortsatt 

intresse hos eleverna. Vikten av att skapa ett bra förhållningssätt för ett hållbart samhälle 

nämndes av två respondenter.

Respondenterna talar om positiva elever och det har jag också märkt när jag själv har haft 

undervisning i naturvetenskap. De är nyfikna och söker ständigt ny kunskap. Hittar eleverna 

någonting så kommer de och visar och förhoppningsvis spinner pedagogen vidare på 

elevernas intresse. Eleverna har enklare för att lära sig någonting om det ligger i deras 

intresse. Pedagogernas svar kan urskiljas till två kategorier, en där eleverna visar positiva 

attityder till samtliga NO-ämnen, men också en kategori där pedagogerna uppmärksammat att 

vissa områden inom NO är mer omtyckta av eleverna än andra.

Min åsikt är att denna uppsats har tillfört information om grundskolans tidiga skolår som 

vanligtvis inte åskådliggörs i Sverige. Jag tror att pedagogernas åsikter färgar eleverna och 

därför var det intressant att undersöka respondenternas attityder till naturvetenskap. Detta 

arbete har visat att naturvetenskapen i grundskolans tidiga skolår inte är särskilt utbrett, 

anledningar till det kan bland annat vara ett ointresse och tidsbrist. Respondenterna hade 

samtliga en generell positiv attityd till ämnet, men jag tror att det finns pedagoger som inte är 

lika positiva. En av respondenterna beskrev hur en NO-ansvarig kämpade för NO-

undervisning i sitt arbetslag, men inte blev bemött på grund av att kollegorna inte tyckte att 

ämnet var tillräckligt viktigt. För att förändra attityder hos pedagoger tror jag att det först och 

främst krävs mer förebyggande arbete samt att pedagogerna får möjlighet till att diskutera 

frågor kring förhållningssätt med varandra. Detta borde kanske introduceras i 

lärarutbildningens utbildningsvetenskap, för att sedan fortsätta ute i den pedagogiska 

verksamheten under arbetsplatsträffar och liknande. Jag hoppas att pedagoger som läser min 

uppsats tänker över sin egna naturvetenskapliga undervisning och att de, precis som i 

matematik, leker in naturvetenskapen så tidigt som möjligt, annars tror jag att det blir för 

mycket för eleverna på en gång. Eleverna måste få upptäcka och bekanta sig med 

naturvetenskap innan de kommer till de senare åren av grundskolan och gymnasiet för att 

kunna ha kvar och utveckla ett intresse för ämnet. Jag är medveten om att attityd och 

uppfattning inte är samma sak och att detta kan ha gjort min studie något bristfällig.
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6. Sammanfattning

I uppsatsen har jag tittat på hur naturvetenskapen ser ut i grundskolans tidiga skolår. Jag har 

samtalat med pedagoger som gillar de naturvetenskapliga ämnena, vissa ämnen mer än andra. 

Syftet har varit att ta reda på hur pedagoger definierar NO, vilka attityder pedagoger anser att 

det finns till naturvetenskap hos pedagogerna själva, deras kollegor och deras elever samt att 

undersöka hur respondenterna ser på lärande i ämnet. 

I litteraturgenomgången tittar jag på vad som nämns i styrdokumenten om mina 

frågeställningar. Jag har även tagit del av litteratur som beskriver vikten av NO i skolan, 

pedagogers och elevers attityder till ämnet samt två centrala inlärningsteorier.

Metod jag har använt mig av är kvalitativa intervjuer och jag har utgått från fenomenografin 

i min empiri. Jag intervjuade fem pedagoger i grundskolans tidiga skolår. Mina frågor 

fokuserade på pedagogernas definition av NO, attityder till No samt pedagogernas 

förhållningssätt till lärande i NO. 

I resultatet kunde jag bland annat se att samtliga pedagoger definierade NO på ett likande 

sätt, de traditionella skolämnena biologi, kemi, fysik och teknik räknade alla in, många tyckte 

att NO också hörde samman med naturen och att allt runt omkring oss var NO. Pedagogerna 

hade en positiv attityd till NO, men delar av biologin visade sig vara överrepresenterat. De 

flesta pedagoger hade ett intresse för att vistas utomhus i naturen. Övriga naturvetenskapliga 

ämnen var svagt framträdande, ofta i form av temaarbete. Mitt resultat pekar också på att 

pedagoger tycker det är intressant och viktigt med naturvetenskap. Det är svårt och ont om tid 

och därför undervisas det inte så mycket i ämnet. Pedagogerna beskriver även elevernas 

attityder till NO som positiva. Viktigt att förmedla till eleverna är en fortsatt lust och 

nyfikenhet i NO, viktiga grundläggande kunskaper och en miljömedvetenhet. För att 

underlätta för eleverna bör undervisningen vara av praktisk karaktär, utgå från elevernas 

verklighet samt bestå av mycket samarbete och diskussion mellan eleverna. 
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Bilaga 1

Bilagor

Intervjuguide

Allmänna frågor

 Hur gammal är du?
 Vilken utbildning har du?
 Hur många år har du arbetat som lärare?
 Vilket skolår undervisar du i?

Undervisning och lärande

 Vad tycker du att NO är?
 Hur ser er verksamhet ut i stora drag när det gäller NO?
 Hur tror du att barn lär sig bäst i NO?

Attityder

 Vad tycker du om NO?
 Vad tycker du är viktigt att förmedla inom NO?
 Finns det något område inom NO du skulle vilja arbeta mer med?
 Finns det något område som du gärna hoppar över eller lämnar till annan pedagog?
 Hur upplever du dina kollegors attityd till NO?
 Vad tycker du om barnens intresse för NO?

Övrigt

 Övrigt du vill lyfta fram?



Bilaga 2

Timplan

Det finns en timplan för grundskolan som helhet. Timplanen anger den minsta garanterade tid 
som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen. 

Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper 
samt totalt antal timmar.

Ämnen

Bild 230

Hem- och konsumentkunskap 118

Idrott och hälsa 500

Musik 230

Textilslöjd och Trä- och metallslöjd 330

Svenska 1 490

Engelska 480

Matematik 900

Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap (sammanlagt) 885

Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt) 800

Språkval 320

Elevens val 382

Total garanterade undervisningstid 6.665

Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med 
högst 20 procent.

Hämtat från skolverket 10 december 2007:
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&skolform=11&infotyp=2&id
=11


