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Sammanfattning 

 

Både nationella och internationella utvärderingar indikerar att svenska elevers 

kunskaper i naturvetenskap har försämrats. Utbildningsdepartementet och Skolverket 

anser att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena måste förändras för att 

eleverna ska utvecklas inom NO. Den här uppsatsen belyser, ur ett elevperspektiv, hur 

NO-undervisningen kan förändras för att eleverna ska känna intresse och engagemang. 

Den empiriska undersökningen är utförd i form av fokusgruppsamtal med elever i 

årskurs fem. Resultatet har sedan ställts mot vad styrdokumenten uttrycker om hur NO-

undervisningen ska vara upplagd. I min diskussion jämför jag även resultaten med vad 

tidigare forskning säger om hur NO-undervisningen kan förändras. De viktigaste 

resultaten jag kom fram till var att NO-undervisningen ska bygga på laborationer och 

exkursioner som efterföljs av diskussioner och sedan även bearbetas skriftligt av 

eleverna. Lärarna måste också i högre grad låta eleverna vara delaktiga i utformningen 

av undervisningen avseende arbetssätt och ämnesområden.  

 

 

Nyckelbegrepp: engagemang, intresseväckande undervisning, kommunikation, 
lärande, naturvetenskap, NO-undervisning  
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1. Inledning 

I inledningen tar jag upp bakgrunden till min studie samt åskådliggör och formulerar ett 

problem som mynnar ut i ett syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Både nationella och internationella utvärderingar indikerar att svenska elevers kunskaper 

i naturvetenskap har försämrats. Den internationella studien TIMSS 2007 (Trends in 

International Mathematics and Science Study) visar tydligt försämrade resultat jämfört 

med utvärderingar utförda åren 1995 och 2003 (Skolverket, 2008). 

Utbildningsdepartementet gav år 2009 ett regeringsuppdrag till Skolverket, att 

genomföra utvecklingsinsatser inom ämnesområdena matematik, naturvetenskap och 

teknik (Utbildningsdepartementet, 2009). Utbildningsdepartementet vill att Skolverket 

ska analysera och föreslå insatser för hur undervisningen i naturvetenskap och teknik kan 

utvecklas och stärkas. Utbildningsdepartementet anser att många lärare saknar 

utbildningsbakgrund inom de naturvetenskapliga ämnena (hädanefter kallat NO-ämnen) 

och att de behöver stöd för att kunna ge en intresseväckande undervisning i 

naturvetenskap och teknik. Skolverket (2008) visar i sin rapport, Naturorienterande 

ämnen i årskurs 4, att det måste fokuseras mer på “vad som undervisas om och hur 

undervisningen i NO genomförs”. Lärarna måste också kunna tillvarata den nyfikenhet 

och upptäckarlusta som finns i de lägre åldrarna. För att eleverna ska förbättra sina 

resultat och framför allt öka sin begreppsförståelse måste undervisningen få dem att bli 

mer engagerade (Skolverket, 2008). Det här uttrycker också Utbildningsdepartementet 

(2009) med att lärarna måste kunna bedriva en intresseväckande undervisning. Likaså 

Skolverket (2008) anser att elevernas nyfikenhet och upptäckarlusta måste tillvaratas och 

att undervisningen måste anpassas för att motivera eleverna. Det som däremot inte 

behandlas i vare sig regeringsuppdraget eller Skolverkets rapport är att utifrån elevernas 

synvinkel undersöka hur undervisningen ska bedrivas för att lärande skall uppstå, vilka 

ämnesområden som ska behandlas samt hur eleverna anser att en intresseväckande 

undervisning ska bedrivas. Jag har därför valt att undersöka, utifrån ett elevperspektiv, 

hur undervisningen i NO-ämnena, både avseende tillvägagångssätt och ämnesval kan se 

ut för att de ska känna mer intresse och motivation i undervisningen. I 

litteraturgenomgången kommer jag att belysa hur tidigare forskning anser att NO-

undervisningen ska bedrivas för att eleverna ska utvecklas och känna intresse och lust i 

lärandet. Säljö (2000) påpekar också det intressanta i att utröna varför vissa lärprocesser 
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engagerar och motiverar mer än andra. Kan den frågan lösas är mycket vunnet i en 

lärares arbetssituation.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att försöka,  att utifrån ett elevperspektiv, bidra till en utveckling av 

NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Jag kommer att undersöka hur några elever 

anser att NO-undervisningen ska bedrivas avseende både tillvägagångssätt och 

ämnesområde och därmed också hur de tolkar begreppet, en intresseväckande 

undervisning, som nämns i Utbildningsdepartementets regeringsuppdrag 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Ett andra syfte är att studera läroplaner och kursplaner 

och se om elevernas syn på hur undervisningen kan bedrivas är förenligt med dessa. 

Vidare kommer jag att undersöka vad tidigare forskningslitteratur säger om hur NO-

undervisningen bör utvecklas och ställa det mot resultatet av min undersökning.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur tycker elever att NO-undervisningen ska läggas upp för att engagera eleverna        

mer? 

- Hur pass förenligt är studiens delresultat, med hänsyn till elevperspektivet, med vad 

Lpo 94 och kursplaner uttrycker om NO-undervisningen? 

 

1.4 Disposition 

I inledningen har jag redogjort för bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställning. I nästföljande kapitel redogör jag för det teoretiska perspektiv på lärande 

som ligger till grund för undersökningen och uppsatsen. I det tredje kapitlet redogör jag 

för hur tidigare forskning anser att NO-undervisningen bör utvecklas. Nästa del inleds 

med mitt vetenskapliga förhållningssätt samt min forskningsmetod. Vidare redogör jag 

för mitt val av metod och urval, samt generalisering, reliabilitet och validitet. Även mina 

etiska ställningstaganden redogörs för i detta kapitel. Analys och resultat utgör det femte 

kapitlet. Här redogör jag för analysmetod samt ger analys och resultat. Resultatet ställs 

även emot vad styrdokumenten uttrycker om NO-undervisningen. I diskussionskapitlet 

sammanfattar jag mina resultat från undersökningen och ställer dem mot vad tidigare 

forskning säger om utvecklingen av NO-undervisningen. Jag tar även upp didaktiska 

implikationer av min undersökning och i det sista kapitlet redogörs för förslag till 

framtida forskning.  
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2. Teoretiskt perspektiv på lärande 

Stendrup (2001) anser att det konstruktivistiska synsättet på lärande är funktionellt 

inom NO-undervisningen eftersom den till stor del kan byggas på synbara intryck. 

Konstruktivism bygger på att barn aktivt konstruerar sin kunskap utifrån tidigare 

erfarenheter och nya sinnesintryck (Thorén, 1999). Det finns två inriktningar inom 

konstruktivismen, dels Piagets empiristiska konstruktivism och dels Vygotskijs sociala 

konstruktivism. Piagets inriktning var mer naturalistisk och såg det som att människans 

kognitiva utveckling var genetiskt styrd och att dennes intellektuella utveckling sker i 

stadier. Detta medför ett individualistiskt drag i Piagets konstruktivism där man ser 

individen som biologiskt programmerad och mer socialt avskild i lärandeprocessen 

(Stendrup, 2001). Vygotkijs sociala konstruktivism sätter dialogen och språkets 

symboliska betydelse i centrum för lärandet. Det innebär att vi konstruerar kunskap i 

ett socialt och språkligt samspel med andra. Inom ramen för samtalet kan även andra 

inlärningsstrategier verka, om de så råkar vara observationer, problemlösning, 

färdighetsträning eller reflektion. Språket är det sociala redskap med vilket 

internaliserad kunskap lärs in och lagras. Om de båda inriktningarna jämförs ur ett 

didaktiskt perspektiv så förordar Piaget att man måste vänta på elevens kognitiva 

utveckling och Vygotskij att man genom dialogiskt social undervisning skapar en 

sådan utveckling (ibid.).  

 

En vidareutveckling av Vygotskijs teorier är det sociokulturella perspektivet som har 

arbetats fram av bland annat Säljö (2000, 2005). Min utgångspunkt i examensarbetet 

baseras på det sociokulturella perspektivet, att lärande är något som sker i samspel med 

andra individer, i en social kontext (Säljö, 2000). Lärande är människans förmåga att 

genom social interaktion ta till oss samhälleliga erfarenheter, kollektivt utvecklade 

färdigheter och kunskap om vår omvärld. Dessa kunskaper ska dock inte läras in i 

färdig form utan det ska vara ett dynamiskt förlopp. Det sociokulturella perspektivet 

uttrycker också att vi formas av våra biologiska förutsättningar men vad vi kan lära oss 

eller hur vi utvecklas bestäms inte av dessa. Kunskaper och färdigheter kommer alltså 

inte inifrån individen utan har utvecklats i samhället och i interaktion mellan 

människor (Säljö, 2005). Eftersom lärandet sker i ett samspel mellan olika individer så 

är kommunikationen central i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). I 

Stendrups (2001) bok betonas Vygotskijs syn på språkets betydelse i lärprocessen. 

Språkutvecklingen hänger samman med den kunskapsmässiga och den 
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begreppsmässiga utvecklingen. Det kunskapsteoretiska sambandet mellan språk och 

kunskap gör skolan inte bara till en plats för lärande av kunskaper utan också till en 

plats för utvecklande av sociala och demokratiska färdigheter. I och med språkets stora 

inverkan på vårt lärande bör lärandet även ses ur en kulturell och ideologisk aspekt. Vi 

måste ta hänsyn till de samhällsstrukturer och livsmiljöer de lärande lever i och 

härstammar ifrån (ibid.). Arfwedson och Arfwedson (2002) lägger också stor vikt vid 

ideologiers påverkan på lärandet. De tar upp faktorer som arbetsmiljö och lärarnas 

ideologiska perspektiv. Hur mycket en lärare än strävar efter att inte lägga personliga 

värderingar i sin undervisning så är det omöjligt att bortse ifrån att detta sker dagligen. 

Även i de manifesta ideologierna som läro- och kursplaner så tolkas de av lärare och 

således lägger de sina egna latenta ideologier i utformandet av undervisningen.  

 

Andreé (2007) tar i sin avhandling upp enkulturering som en del av lärandet. Det 

innebär att tillägna sig socialt etablerade sätt att handla med kulturella resurser, lära sig 

att se omvärlden med nya perspektiv och att utveckla sociala relationer med 

omvärlden. Enkulturering handlar om att förändra vårt förhållningssätt gentemot vår 

omvärld och dess relationer. Det innebär alltså en personlighetsbildning, en bildning av 

hela människokroppen. Inom ramen för NO-undervisning kan det handla om att 

utveckla våra sinnen och låta lärandet utgå ifrån sinnesförnimmelserna. Enkulturering 

innefattar också att appropriera, att tillägna sig nya färdigheter, och att vidareutveckla 

dem man redan har. Säljö (2000) anser, att för att lärande ska uppstå måste eleverna 

utveckla sina språkliga färdigheter inom lärsituationen. Språkets betydelse, och framför 

allt vilken nivå av språk man har utvecklat, styrks också av Gee (2004). Han visar på 

att elever med ett språk på lägre nivå än de som kommer ifrån välbärgade hem har det 

betydligt svårare att lyckas i skolan. Säljö (2000) redogör för Vygotskijs teori där 

bruket av medierande verktyg centralt. Dessa verktyg är inte bara fysiska utan kan 

även vara kunskaper och begrepp (Säljö, 2000). Det viktigaste och mest centrala av 

dessa för undervisning och lärande i skolan är det talade och det skrivna språket 

(Arevik & Hartzell, 2007).  

 

Kulturer är dynamiska och därför måste också lärande vara det (Säljö, 2000). Samtalet 

är, har varit och kommer alltid att vara den viktigaste faktorn för lärande. Genom att 

lära sig genom samtal behöver allt lärande inte erfaras. Samspelet mellan oss själva, de 

kulturella redskapen med vilka vi lär och våra lärmiljöer formar våra sätt att lära oss 
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(Säljö, 2005). Lärande i våra dagar har utvecklats från att återge vad som har hänt och 

vad som står skrivet till att bli en fråga om nya insikter (ibid.). Kunskaperna finns inte 

bara i aktiviteterna som eleverna i skolan utför, de finns framför allt i beskrivningarna 

och analyserna av aktiviteterna. Alltså diskussionerna med reflektioner över det som 

har skett i de fysiska aktiviteterna. Dessa diskussioner är inte alltid så enkla att 

utveckla på egen hand utan en mer erfaren handledare (Säljö, 2000).  

 

Samspelet och kommunikationens centrala roll i lärandet har jag tagit fasta på i mitt val 

av metod för min undersökning, fokusgruppsamtal, där deltagarna får tillfälle att 

samtala och utbyta erfarenheter och diskutera sig fram till olika ideér och perspektiv på 

NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Angående ideologiernas påverkan som 

Arfwedson och Arfwedson (2002) tar upp så måste detta uppmärksammas i en 

forskarsituation. Det finns en risk att forskaren påverkar deltagarna i sin studie och 

överför sina åsikter och värderingar på dem. Följaktligen är det av stor vikt att försöka 

att minimera personliga åsikter och attityder ifrån forskarens sida.  
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3. Tidigare forskning 

För att eleverna ska engagera sig mer i undervisningen föreslår Dimenäs och 

Haraldsson (1996) en ökning av användandet av kommunikativa inslag i arbetssätten. 

När eleverna får samtala om experiment och laborationer lär de sig bättre samtidigt 

som deras kommunikativa förmåga ökar. I samma bok (Dimenäs & Haraldsson, 1996)  

nämns att Säljös syn på det hela är att det i alldeles för stor grad saknas en 

naturvetenskaplig dialog i dagens skola. I Lindahls (2003) avhandling, Lust att lära 

naturvetenskap och teknik?, visas också på vikten av interaktioner mellan lärare och 

elever; det måste finnas kunniga och entusiastiska lärare som skapar dynamiska 

lärtillfällen med utvecklande diskussioner mellan lärare och elever. Stendrup (2001) 

anser att undervisning i begreppsliga kunskaper ska vara betydligt mer socialt inriktad 

än vad den är idag. Användandet av dialoger medför både ökad förståelse och en 

individualisering av undervisningen. I boken Våga Språnget visas också vikten av 

elevernas kommunikation. Dels samtal i helklass med lärare där vikten ligger i att utgå 

från barnens synpunkter och frågor och dels i samtal i smågrupper utan lärare. De kan 

här uttrycka sig friare och låta idéer och tankegångar flöda. Deras gemensamma 

tänkande kan nå fram till en slutsats som är bättre än den enskilda individens (Harlen, 

red. 1996).  

 

I Skolverkets (2003) rapport Lust att lära listas ett antal faktorer som beskrivs som 

främjande av lusten att lära. En av de främsta av dem är känslan och behovet av 

förståelse. Förståelsen liknas av Stendrup (2001) med att tillägna sig begrepp och han 

poängterar vikten av detta för den intellektuella självkänslan och lusten i lärandet. Det 

handlar om att utveckla sin förmåga att tänka och därigenom skapa mening i tillvaron. 

Lindahl (2003) uttrycker detta genom att skriva att eleverna har en längtan efter att 

förstå och om de förstår skulle de kanske bli mer motiverade.   

 

Flera forskare anser att något som kan upplevas som negativt för motivationen och 

intresset i undervisningen är stoffträngseln i kursplanerna. Lindahl (2003) skriver i sin 

doktorsavhandling, att om samtliga mål för NO-ämnena summeras så blir det fler än 

hundra stycken. Dessa behöver minskas för att det ska ges utrymme för andra aspekter 

än faktainlärning. Dimenäs och Haraldsson (1996) tar också upp problemet med 

stoffträngsel. Denna är förödande för elevernas kunskaps- och begreppsutveckling i 
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och med att den främjar ett memorerande utan förståelse. Detta leder i sin tur till att 

eleverna tappar såväl motivation som intresse och lärandet uteblir.  

 

Boström (2006) framhåller vikten av att använda sig av elevernas, men även lärarnas 

levda erfarenhet i NO-undervisningen. Elever och lärare använder sig av berättelser för 

att göra vetenskapliga förklaringar begripliga. Detta narrativa sätt att bedriva 

undervisning är något som i stort sett försvunnit från dagens klassrum i och med att 

man övergav Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige menar 

Nobel (2001). Boström (2006) konstaterar i sin avhandling att berättelser kan och bör 

användas som ett komplement till traditionsenlig NO-undervisning. Detta kommer att 

underlätta begreppsutveckling och förståelse och därmed också lärandet för eleverna. 

 

För att skapa en intresseväckande NO-undervisning måste sammanhangen påvisas för 

eleverna. De måste förstå betydelsen av det lärarna vill att de ska lära sig under 

lektionerna. Ett ökande gap mellan NO-undervisningen och elevernas intressen och 

deras vardag utgör inga positiva effekter på lusten att lära (Lindahl, 2003). Även 

Dimenäs (2001) studie visar att lärande sker bäst genom samtal och handlingar i 

undervisningssituationen utifrån elevens tidigare erfarenheter. Dimenäs och 

Haraldsson (1996) anser att eleverna kan engageras genom att ta händelser från deras 

vardag och samtala kring dessa och visa på naturvetenskapliga problem i 

diskussionerna. Ytterligare en möjlighet med denna typ av undervisning är att eleverna 

ofta har olika synsätt på fenomen i vardagen och detta leder då till att dialogen förs 

framåt. Även Dewey (2004) uttalar sig om att naturvetenskapliga ämnen inte ska 

presenteras i objektiv form eller som något nytt för barnen. De ska genom 

undervisningen ges möjligheter att tolka och reflektera över sina tidigare erfarenheter. 

Andreé (2007) anser att NO-lektionerna ska fungera som en bro mellan naturvetenskap 

och vardagen. För att göra NO mer intressant ska man knyta an till vardagen och 

vardagliga föremål. Fenomenen som är knutna till dessa ska utgöra basen i NO-

undervisningen. Det riktas också viss kritik mot synsättet att elevernas vardag ska ligga 

till grund för undervisningen. Säljö (2000) menar på att det lärande som sker i 

institutionella sammanhang, som skolan får ses som, är av en annorlunda karaktär och 

har andra syften än det lärande som sker i vardagen. Skolans lärande måste göra 

eleverna bekanta med kunskaper, färdigheter och begrepp som eleverna inte möter i sin 
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vardag. Dimenäs (2001) ser dock en möjlighet med att skolans institutionella värld kan 

möta vardagsvärlden och de kan ses som en enhet.  

 

Dimenäs (2001) anser att hörnstenarna i naturvetenskap är att diskutera, ifrågasätta, 

ställa hypoteser och kontrollera variabler. Det bästa sättet att angripa NO-

undervisningen enligt dessa är att basera den på ett kommunikativt tillvägagångssätt. 

Dimenäs (2001) huvudtes i sin avhandling är att NO-undervisningen ska utgå ifrån 

interaktionen i klassrummet. Kunskapen ligger i elevernas förmåga att uttrycka sig om 

de naturvetenskapliga fenomenen. Han anser också att undervisningen måste 

problematiseras istället för att proceduraliseras, det vill säga, fokusera kring 

diskussioner om experimenten istället för att bara genomföra uppseendeväckande 

experiment. Det som måste lyftas fram i undervisningen är elevernas uppfattningar om 

experimenten och undervisningsinnehållet. Enligt Lybeck i Dimenäs avhandling 

(2001) sker elevernas lärande när de möter ämnesinnehållet och detta genererar 

uppfattningar, vilka leder till samtal och diskussioner som utvecklar deras uppfattning. 

 

Säljö (2000) framhåller att kunskaperna inte finns i objekten eller fenomenen i sig. De 

finns i beskrivningarna och samtalen kring dem. Följaktligen är det inte lätt för 

eleverna att bygga kunskap själva, de behöver en erfaren person som kan bistå dem i 

deras språkliga utveckling som krävs för lärande. Att lära sig handlar om att förvärva 

ett språk eftersom verkligheten ges mening och förstås genom språket som redskap. 

Det här stöds av Bergqvist i Dimenäs (2001) avhandling där hon tar upp vikten av en 

aktiv och samtalande lärare som leder in eleverna i det naturvetenskapliga sättet att 

tänka och tala. Hon anser att elever och lärare tillsammans kan skapa en plattform för 

upptäckande och förståelse. Resultaten av Andreés (2007) avhandling visar på vikten 

av interaktion mellan elever och en mer kompetent person för att möjliggöra en 

utveckling av elevernas begreppsliga kunskaper. Hon tar dock upp problemen med att 

få lärarnas tid att räcka till för alla om det inte ska uppnås med katederledda 

klassrumssamtal.  

 

Näs (2010) visar i sin avhandling på att det blir lättare för eleverna att förstå, och 

därmed visar de mer intresse, om det läggs ett mer praktiskt perspektiv på NO-

undervisningen. Hon tar upp fotosyntesen som ett exempel där hon konkretiserar 

händelseförloppet och resonerar med eleverna kring detta istället för att utgå ifrån en 
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kemisk formel. Liksom Andreé (2007) tar hon upp problemen med att genomföra en 

kvalitativ NO-undervisning med dagens stora elevgrupper. Näs (2010) påvisar också 

att eleverna ställer frågor som går bortom det som lärare och läroböcker presenterar 

men även att eleverna behöver bli konfronterade med utmanade frågor att resonera 

utifrån.  

 

Om vi nu ser till tidigare nämnda rapport från Skolverket (2003), Lust att lära så 

nämns där ett antal faktorer som främjande för lusten att lära. Flera av dessa faktorer 

överensstämmer med vad framstående forskare och pedagoger har kommit fram till. 

Eleverna i Skolverkets undersökning uttrycker ett behov av varierad undervisning. 

Likaså efterfrågas kommunikativa inslag i undervisningen med utgångspunkt i 

elevernas erfarenheter. Dessa kan gärna ske i gruppform och även ha värderande 

inslag. Delaktighet och påverkan på undervisningen, alltså inflytande, är en faktor som 

är viktig för att skapa mening. Behov av begriplighet och relevans styrker tesen om att 

hålla ämnesvalen vardagsnära men också att se till elevernas intressen. Det som ses 

som mest betydelsefullt är lärarens engagemang och förmåga att motivera. Läraren ska 

kunna anknyta till verkligheten och bygga sin undervisning på egna erfarenheter och 

inte bygga allt på läromedel. Utvecklandet av kunskap ska ske i ett samspel mellan 

lärare och elever (Skolverket, 2003).  

 

Förekomsten av elevinflytande har en positiv påverkan på intresset för NO-ämnena, 

detta påvisar Lindahl (2003) i sin avhandling. Denna delaktighet medför också ett ökat 

ansvarstagande för sina studier och därmed ökas motivationen och intresset i lärandet. 

Steinberg (1980) menar i sin bok att användandet av konfluent undervisning skapar 

mening för eleverna. Denna undervisningsform bygger på att man tar vara på elevernas 

erfarenheter, intressen och upplevelser i undervisningen. Han tycker också att man ska 

väva in mer värderingsfrågor för att engagera eleverna mer och därmed skapa lust i 

lärandet. Undervisningen ska i enlighet med Lpo 94 (Skolverket, 1994) utveckla 

eleverna både intellektuellt och socioemotionellt.  
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4. Metod 

I metodkapitlet redogörs för den teoretiska bakgrund på vilken min empiriska 

undersökning har grundats. Jag har valt att löpande i texten redogöra för de 

implikationer som mina val har haft på min undersökning. Således saknas en 

metoddiskussion i uppsatsen. Jag relaterar också den teoretiska bakgrunden löpande till 

genomförandet av min undersökning, följaktligen saknas även ett separat 

procedurkapitel. Anledningen till dessa val är att jag anser det lättare för läsaren att 

relatera teorin till praktiken när sambandet åskådliggörs direkt.  

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetod 

Jag har valt en kvalitativ ansats med inspiration från det hermeneutiska synsättet då min 

empiri består av fokusgruppsamtal som jag sedan tolkar. Inom den kvalitativa ansatsen 

växlar forskaren mellan närhet och distans. Därmed blir forskaren i högre utsträckning 

en medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det 

hermeneutiska synsättet bygger på att mänsklig verklighet är av språklig natur. Forskare 

kan därmed skaffa sig kunskap genom språk och texter (Patel & Davidson, 2003). En 

viktig del i hermeneutiken är helhetens centrala roll i forskningen. Helheten är mer än 

summan av delarna. Den hermeneutiske forskaren ställer helheten i relation till delarna 

och går mellan del och helhet för att nå en så fullständig förståelse som möjligt (ibid.). 

Bryman (2002) anser att det hermeneutiska synsättet kan bygga på de tillvägagångssätt 

som ingår i kvalitativ innehållsanalys. En annan gemensam faktor är den viktiga 

pendlingen mellan helhet och del som också anslås inom kvalitativ innehållsanalys.  

 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som avser att hjälpa forskaren att analysera 

innehållet i texter. De här texterna kan avse både tal i form av transkribering, skrivna 

texter och även bilder (Denscombe, 2009). Enligt Bergström och Boreús (2005) så är 

analysområdet för innehållsanalys väldigt brett, men det som vanligast studeras är 

texternas innebörd.  

 

Det finns både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa bygger på en kvantifiering av dokumentet där texten bryts ner i enheter som 

kategoriseras och kodas. Dessa enheter räknas sedan och texten analyseras beträffande 

deras frekvens och deras förhållande till andra enheter som förekommer i texten. 

Genom att bearbeta texten på det här sättet så får forskaren en djupare syn på det som 
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kommuniceras (Denscombe, 2009). En begränsning som finns med kvantitativ 

innehållsanalys är att den fokuserar mer på det uttalade än det outtalade, det vill säga det 

manifesta innehållet i texter är det som behandlas (Bergström & Boréus, 2005). Det här 

framhålls också av Denscombe (2009) där han menar att texten ses atomistiskt, delar 

plockas ut ifrån sin kontext och därmed kan underförstådda meningar lätt tappas bort.   

 

Inom ramen för examensarbetet har jag tillämpat den kvalitativa innehållsanalysen. Där 

betonas forskarens roll vid meningskonstruktion både av och i texter (Bryman 2002). 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar mer på att ta fram texters väsentliga delar 

genom noggrann läsning av textens delar, helhet och att även ta hänsyn till kontexten 

som materialet ingår i (Esaiasson m.fl. 2007). En av fördelarna med detta är att helheten 

i texten, det som forskningen är avsedd att fånga, kan vara något annat än summan av 

delarna som belyses genom den kvantitativa innehållsanalysen (ibid.). Bryman (2002) 

anser även att innehållsanalys lämpar sig väl för att arbeta med ostrukturerad 

information som är produkten av de fokusgruppsamtal jag har genomfört. Bryman 

(2002) anser vidare att kvalitativ innehållsanalys är det vanligaste tillvägagångssättet 

när det gäller kvalitativ analys av dokument. Enligt Aitheide (i Bryman, 2002) så är den 

kvalitativa innehållsanalysen, eller den etnografiska innehållsanalysen, som han kallar 

den inte lika styrd av fördefinierade kategorier som ställs upp inom den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det finns uttrymme för att arbeta fram nya kategorier under analysen 

gång. Genom det här förfarandet anser han att det medges en kontinuerlig upptäckt och 

kontinuerlig jämförelse mellan relevanta uppgifter i materialet. Trots detta anser 

Esaiasson med flera (2007) att variabeltänkandet har sin plats även i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Det behövs för charmen och precisionen i arbetet. Däremot anser de 

att variablerna inte bör följas lika fast som i kvantitativ innehållsanalys då det centrala 

är att lyfta fram och karaktärisera det väsentliga innehållet i materialet. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) beskriver en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats, där analysen av texterna är mer förutsättningslös. Fokus ska enligt dem ligga på 

att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet. En kvalitativ innehållsanalys är 

alltså en strategi för att söka efter de teman i forskningsmaterialet som är centrala för 

syftet och frågeställningen (Bryman, 2002).  
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4.2 Fokusgruppsamtal 

Jag har gjort en kvalitativ studie i form av fokusgruppintervjuer. Det innebär att 

forskaren samlar en grupp individer som under en begränsad tid får diskutera och 

samtala kring ett ämne. Ordet fokus anger att det är ett på förhand givet ämne som ska 

behandlas (Wibeck, 2000). En annan term för den här typen av kvalitativt instrument 

kan vara fokusgruppsamtal, vilket jag anser vara en bättre term då det inte är fråga om 

en regelrätt intervju där frågor möts med konkreta svar. Det jag ville uppnå var ett 

samtal där jag fungerade som en moderator och deltagarna fick möjlighet till att relativt 

fritt uttrycka sina ideér och ståndpunkter kring hur deras NO-undervisning kan se ut. 

Syftet med fokusgruppsamtalet var att deltagarna skulle utveckla tankar kring 

arbetssättet inom NO-undervisningen, både avseende tillvägagångssätt och ämnesval. 

De skulle reflektera över sin läroprocess i fokusgruppsamtalet. Diskussionen kan också 

ha haft en utvecklande faktor på eleverna själva då de förhoppningsvis blev mer 

medvetna i sin läroprocess.   

 

Anledningen till att jag valde fokusgruppsamtal är att jag av tidigare erfarenhet har 

upplevt en svårighet i att få elever i elvaårsåldern att öppna sig och uttrycka sig när de 

hamnar i ett enskilt samtal med en främmande vuxen. Enligt Kvale (1997) så är det 

viktigt att bygga upp en atmosfär där informanten känner sig trygg och kan tala fritt om 

sina åsikter. Detta är lättare att åstadkomma i en situation där jag som intervjuare inte är 

i dominans. Jag upplevde det som att eleverna kände ett stöd från varandra och samtalet 

fick en mer dynamisk prägel. Valet av intervju speglas också av strävan efter bredd eller 

djup (Wibeck, 2000). Individuella intervjuer kan ge ett större djup men enligt Wibeck 

(ibid.) så kommer en bredare skala av ideér fram vid en gruppintervju. Den här aspekten 

passar väl in i syftet med min undersökning eftersom jag ville få en bred repertoar av 

ideér om hur eleverna vill att NO-undervisningen skall utvecklas och bedrivas. 

Fokusgruppsamtal ger utrymme för interaktion som ger uppslag och därigenom uttrycks 

ideér som kanske hållits i det dolda i en enskild intervju (Trost, 2005). Likaså uttrycker 

Kvale (1997) att intervjuer i grupp medför en livfull mellanmänsklig dynamik och ett 

socialt samspel som leder till intervjuuttalandena. Fokusgruppsamtal ligger också i linje 

med det teoretiska perspektiv på lärande som ligger till grund för uppsatsen. Det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, 2005) framhäver kommunikationens och det 

sociala samspelets roll i lärandet. Liksom fokusgruppsamtal så är lärande en dynamisk 

företeelse där reflektioner och aktiva meningsutbyten är av stor vikt.  
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Jag har använt mig av en halvstrukturerad (Kvale, 1997) form på intervjun där jag hade 

några olika teman och förslag till relevanta frågor. Jag hade ett stort uttrymme för att 

låta samtalet ta sin egen väg och följa upp svar och uttalanden från informanterna med 

improviserade frågor. Min avsikt var att samtalet skulle få en prägel av en explorativ 

intervju (ibid.) som är öppen och mindre strukturerad, där deltagarna får mycket 

spelrum och jag får möjlighet att följa deras tankegångar och ideér om hur NO-

undervisningen ska utvecklas. Enligt Wibeck (2000) är det en stor fördel med mer 

ostrukturerade intervjuer då de strävar efter en låg inblandning av moderatorn och 

därmed kan deltagarnas egna intressen analyseras. Jag valde också att använda mig av 

frågor med en låg grad av standardisering (Trost, 2005) då det är viktigt att inte behöva 

följa en förutbestämd ordningsföljd utan låta deltagarna och samtalet styra vilka frågor 

som kommer upp. Samtalet får också större utrymme för spontanitet, diskussioner och 

följdfrågor. 

 

Angående storlek på fokusgruppen valde jag att använda mig av fyra deltagare. 

Orsakerna till detta är flera. I en för stor grupp blir avståndet mellan deltagarna större 

och kommunikationen mer opersonlig (Wibeck, 2000). En annan följd av en större 

grupp är att det fysiska omfånget på gruppen ökar, med sämre möjligheter till en 

kvalitativ ljudupptagning som följd. Enligt Dunbar (i Wibeck, 2000) går gränsen för hur 

många personer som kan vara delaktiga i ett samtal samtidigt vid fyra. Vid fler personer 

så riskeras att uppmärksamheten riktas mot annat än ämnet i fokus.   

 

Som kritik mot fokusgruppsamtal som forskningsredskap kan följande faktorer nämnas: 

Intervjuarens kontroll över intervjusituationen minskar, vilket kan leda till att spontana 

och känslosamma uttalanden kan avleda fokus från ämnet. Det här kan leda till 

svårigheter i att kategorisera och analysera resultatet (Kvale, 1997). Likaså kan här 

också nämnas att transkriberingen på grund av samtalets art kan bli mycket tidsödande. 

En annan nackdel som kan ses med fokusgruppsamtal är att samtalet kan komma att 

domineras av vissa deltagare (Trost, 2005). Här menar dock Wibeck (2000) att det, även 

vid ostrukturerade fokusgruppsamtal, ligger i moderatorns uppgift att se till att även 

mindre aktiva deltagare kommer till tals. En annan faktor som Trost (2005) tar upp är 

grupptryck. Deltagarna kan lätt samlas kring en åsikt som är lämplig i situationen. Trost 

anser därför att gruppintervjuer inte är lämpliga för att komma åt attityder eller åsikter. 
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Däremot lämpar de sig för att ta fram ideér, vilket är syftet i min undersökning. 

Eleverna fick utveckla ideér och uppslag till hur deras NO-undervisning kan se ut 

utifrån frågor som de fick reflektera och diskutera kring. 

 

4.3 Urval 

Jag gjorde min undersökning i årskurs fem på två av de skolor där jag tidigare har gjort 

VFU och där jag har god kontakt med lärarna. Urvalet fick därmed ses som ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2005). I samråd med klassläraren valde jag ut de elever som 

ingick i fokusgruppsamtalen. Då deltagarna valdes ut för vissa egenskaper som de har 

får urvalet också ses som ett subjektivt urval (Denscombe, 2000). Anledningen till detta 

är att jag ville ha elever som visar engagemang för sin skolgång och har förmåga att 

uttrycka sig. Deras engagemang likställs inte på något sätt med en redan positiv 

inställning till NO-undervisningen utan avser deras förmåga att reflektera och uttrycka 

sig om sin läroprocess. Wibeck (2000) uttrycker också vikten av att ha deltagare som är 

engagerade i det som ska diskuteras för att få ett bra flyt i samtalet. Hon framhåller 

också vikten av att välja ut deltagare som berörs av forskningsämnet och som har 

anledning att reflektera kring ämnet (ibid.). Det är inte alla elever i årskurs fem som 

känner sig trygga i att uttrycka sig i det forum som ett fokusgruppsamtal utgör. Då jag 

endast utförde två stycken fokusgruppsamtal med fyra deltagare i varje grupp ville jag 

förvissa mig om att jag fick ett arbetsmaterial som var omfattande i form av uttalanden 

och uttryck. Om valet av deltagar hade lottats skulle det ha förelegat en stor risk att 

arbetsmaterialet skulle blivit mindre omfattande till nackdel för min undersökning och 

därmed min analys.  

 

Då eleverna i respektive fokusgruppp går i samma klass och således redan ingår i en 

social grupp kommer det att få vissa konsekvenser för samtalsutfallet. Wibeck (2000) 

tar upp både fördelar och nackdelar med detta. En fördel är att informanterna redan 

känner varandra och är vana att prata och diskutera med varandra vilket skapar en 

avslappnad stämning under samtalet. En nackdel som kan uppstå är att informanterna 

redan känner till varandras åsikter och en del faktorer riskerar då att inte tas upp. En 

annan nackdel är att deltagarna faller in i gamla invanda roller och detta kan då påverka 

resultatet. Jag anser dock att fördelarna med att eleverna känner varandra och är vana att 

kommunicera med varandra sedan tidigare väger över nackdelarna. Nackdelarna kan 

dessutom till viss del vägas upp med stöd av moderatorn (Wibeck, 2000).  



 17 

 

4.4 Generalisering 

Wibeck (2000) anser inte att det är lämpligt att generalisera utifrån data som samlats in 

med fokusgrupper. Däremot kan man generera kategorier som utgår ifrån datan för att 

sedan sammanföra dessa till mer övergripande teman. Wibeck (2000) framhåller även 

att syftet med fokusgruppstudier inte är att skapa generella, statistiska slutsatser. För att 

göra detta är enkäter och opinionsundersökningar lämpligare metoder. Däremot anser 

hon att man kan prata om lösa generaliseringar, slutsatser som kan kopplas samman 

med vissa sorters kategorier av individer. För att generaliserbarhet ska kunna hävdas 

för en undersökning menar Patel och Davidson (2003) att urvalet ska göras genom ett 

slumpmässigt urval från en population. Då ramarna som omger forskningen ofta inte 

tillåter val enligt föregående får det ofta bli ett urval från en tillgänglig grupp, att 

jämföra med mitt val av bekvämlighetsurval. Med denna typ av urval kan det inte 

hävdas att resultaten gäller för andra grupper än de undersökta. Det måste därför göras 

en bedömning av hur pass generaliserbara resultaten är och argumenten för dessa 

måste presenteras (ibid.). Med stöd av Wibecks (2000) syn på generalisering hävdar 

jag lösa generaliseringar utifrån vissa kategorier av individer, i mitt fall elever i 

årskurs fem i den kommun där jag gjorde min undersökning. Om resultaten från de 

båda fokusgruppsamtalen dessutom överensstämmer finns det möjlighet att hävda en 

viss grad av generaliserbarhet. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att flera olika forskare ska kunna komma fram till samma slutsatser 

när de studerar ett material (Wibeck, 2000). Enligt Denscombe (2000) innebär det 

också att undersökningen skulle ge samma resultat om den genomfördes av en annan 

forskare med samma fokusgruppsdeltagare. Idén med fokusgruppsamtal är att de ska 

vara dynamiska och delvis styras av deltagarna själva. Det är därför svårt att veta 

vilken väg diskussionen tar och därmed får reliabiliteten ses som låg om man grundar 

den på Denscombes (ibid.) tolkning. Om däremot Wibecks (2000) tolkning av 

begreppet används innebär det att studien av materialet från undersökningen ska 

generera samma slutsatser. Ur det här perspektivet håller mitt resultat en högre 

reliabilitet. Kvale (1997) anser att även om en hög reliabilitet ska eftersträvas för att 

motverka forskarens subjektivitet kan för mycket fokus på reliabilitet motverka 

kreativitet och dynamik i forskningen. Ur Denscombes (2000) perspektiv blir det 
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följaktligen svårt att hävda en hög grad av reliabilitet med tanke fokusgruppsamtalets 

karaktär avseende dynamik och självständighet. Graden av reliabilitet beror alltså på 

tolkningen av begreppet. För att nå en högre reliabilitet enligt Denscombes snävare 

tolkning av begreppet skulle jag som forskare behöva kontrollera samtalet till en sådan 

grad att kreativiteten och dynamiken skulle försvinna till nackdel för min forskning. 

Följaktligen lutar jag min undersökning och analys mot Wibecks (2000) tolkning av 

begreppet reliabilitet. Därmed anser jag att min uppsats håller en hög grad av 

reliabilitet då jag tror att andra forskare skulle komma fram till samma resultat om de 

analyserade mitt material från undersökningen.  

 

Validitet har att göra med tolkningen av det som har observerats (Wibeck, 2000). Det 

vill säga, har det som avsetts att undersökas verkligen undersökts och ger resultaten en 

verklighetstrogen bild av det som undersökts? Enligt Denscombe (2000) medför 

kontakten med informanterna under fokusgruppsamtalet att kontrollen av datans 

riktighet och relevans kan ske löpande under samtalets gång. Dock måste ett 

varningens finger höjas i samband med fokusgruppstudier då det sociala trycket i 

gruppen kan medföra att deltagarna håller inne med viss information eller att de håller 

med andra i gruppen på grund av grupptrycket (Wibeck, 2000). Både Denscombe 

(2002) och Wibeck (2000) nämner triangulering för att höja validiteten. Detta innebär 

att alternativa forskningsmetoder används för att säkerställa resultatet. En riktig 

triangulering ryms inte inom ramen för mitt examensarbete men jag har i enlighet med 

Denscombe (2004) gjort en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom liknande 

område, hur forskarna anser att NO-undervisningen kan utvecklas. Enligt 

trianguleringsmetoden ställde jag sedan resultatet av min undersökning mot 

synpunkterna i tidigare forskning (se kap. 3, Tidigare forskning) i min diskussion ( se 

kap. 6, Diskussion).  
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4.6 Etiska ställningstaganden 

Wibeck (2000) framhåller att fokusgruppsamtal, ur ett etiskt perspektiv, kan ses 

fördelaktigt jämfört med enskilda intervjuer. Deltagarna har möjlighet att välja när de 

själva vill tala och kan också välja att inte uttala sig alls, även om detta inte är önskvärt 

från forskaren. Deltagarna får en större känsla av jämställdhet och har mindre press på 

sig då inte forskaren eller intervjuaren ställer frågor hela tiden och är i fokus. Å andra 

sidan utgör också gruppformatet ett etiskt problem i sig. Även om alla deltagarna 

samtycker till att det som behandlas inom fokusgruppen inte ska nå tredje person så 

kan jag som forskare aldrig garantera det (ibid.). Alla namn som nämns inom ramen 

för undersökningen i uppsatsen är fingerade.  

 

Jag har också tagit del av Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Där behandlas de fyra huvudkraven inom 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inom ramen för min forskning följde dessa krav enligt följande: 

• Informationskravet: innan fokusgruppsamtalen informerade jag deltagarna om syftet 

med mitt examensarbete samt deras del i undersökningen. Jag upplyste dem också om 

att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de så 

önskade. Jag informerade även deltagarna om att det som diskuteras inom 

gruppsamtalet stannar inom gruppen och inte ska nå tredje person.  

• Samtyckeskravet: vid sammansättandet av fokusgrupperna frågade jag de tänkta 

deltagarna om de önskade deltaga i fokusgruppen. Då undersökningen inte är av etiskt 

känslig karaktär ansåg jag inte, med stöd av Vetenskapsrådet (2002), att jag behövde 

inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare. Jag informerade dock rektor på 

skolan. Likaså här informerade jag deltagarna om att deltagandet är frivilligt och att de 

kan avbryta sin medverkan närhelst de så önskar. 

• Konfidentialitetskravet: jag informerade deltagarna om att jag kommer att 

avidentifiera allt material avseende både personidentitet och skola.  

• Nyttjandekravet: jag informerade deltagarna om att det inspelade materialet från 

fokusgruppsamtalet endast kommer att handhavas av mig och endast användas för 

denna studiens syfte.  
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5. Resultat och analys 

I mitt resulat- och analyskapitel redogör jag för den teoretiska bakgrunden till min 

analys. Liksom i föregående kapitel relaterar jag löpande teorin till implikationerna den 

har på min uppsats. Analysen avslutas med att se hur pass förenlig elevernas syn på hur 

NO-undervisningen ska bedrivas är med styrdokumenten.  

 

5.1 Analysmetod 

Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys av transkriberingen av mina 

fokusgruppsamtal. Det viktiga i min analys är textens innebörd, de ideér om NO-

undervisningen som kommer fram. Interaktionen mellan samtalsdeltagarna är av 

underordnad betydelse, dock är sättet eller engagemanget i deltagarnas uttryck viktigt 

för analysen. I enlighet med Aithedes (Bryman, 2002) tolkning av den kvalitativa 

innehållsanalysen har jag noggrant läst igenom texten och arbetat fram variabler och 

kategoriserat texten efter hand. Materialet har systematiserats och delats upp i teman 

och sedan granskats. Därefter har jag återgått till helheten för att se om delarna 

överensstämmer med helhetsintrycket. Enligt Wibecks (2000) tillvägagångssätt har jag 

delat upp fokusgruppsdatan i kategorier och sökt efter trender och mönster i 

utskrifterna. Tre faktorer som enligt Wibeck (2000) är viktiga i analys av 

fokusgruppsamtal är utsagornas frekvens, omfattning och intensitet. Frekvens avser hur 

många gånger ett ämne kommer upp och omfattning avser mängden deltagare som 

agerar inom ett visst ämne. Slutligen är det intensitet som beskriver engagemanget från 

respektive deltagare. I enlighet med Brymans (2002) syn på hur materialet sedan ska 

åskådliggöras har de teman som framkom av analysen illustrerats i den löpande texten 

men även av korta citat. Avseende kritik av min analysmetod har jag systematiserat 

och delat upp materialet i teman. Analysen av materialet blir följaktligen en fråga om 

de tolkningar jag har gjort av samtalsdeltagarnas formuleringar (Bergström & Boréus, 

2005). Analysen präglas också av hur min förförståelse och erfarenhet påverkat min 

tolkning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Lundman och Hällgren-Graneheim 

anser också, att för att sänka abstraktions- och tolkningsnivån kan forskaren vara mer 

textnära och se till det konkreta innehållet, vilket medför att den viktiga helheten går 

förlorad och det blir mer en fråga om kvantitativ innehållsanalys. Jag instämmer med 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) och tillämpar följaktligen en viss grad av 

tolkning och abstraktion för att göra resultatet mer begripligt och meningsfullt.  
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5.2 Resultat 

En av huvudteserna i Skolverkets (2003) rapport Lust att lära är känslan och behovet 

av förståelse för det undervisningen kretsar kring. Eleverna i min undersökning betonar 

också vikten av förståelse för att undervisningen ska fånga deras intresse och motivera 

dem. De har också klara uppfattningar om hur undervisningen bör se ut för att 

förståelse och begrepp ska skapas. De anser att undervisningen ska bygga på 

experiment med efterföljande diskussioner. Experimenten ska heller inte vara för 

styrda. En elev uttrycker det som att de ska få ”klura ut själv” (Matilda, elev årskurs 5) 

och blir det fel får man testa igen. Angående förekomst av läroböcker går åsikterna isär 

lite. I den ena fokusgruppen ansåg några att det är bra att läsa i dem ibland, men andra 

tyckte att vissa av böckerna var tråkiga och att de bara maler på. Några av eleverna 

tyckte att böckerna skulle vara mer uppbyggda kring bilder för att bättre skapa 

förståelse. I den andra fokusgruppen användes böcker inte i någon större utsträckning 

förutom i biologi. De tyckte heller inte att böckerna saknades. Gemensamt för de båda 

fokusgrupperna var att de hade skrivböcker som användes vid experiment för 

hypoteser, slutsatser och skisser över experimenten de gör.  

 

Om hur man lär sig bäst av NO-undervisningen: 

Jag tycker faktiskt det är om man förklarar efter att man har gjort ett 

experiment och liksom… (Walle, elev årskurs 5). 

Det är roligare än att sitta och läsa i en bok (Sara, elev årskurs 5). 

 

När man jobbar med det själv så kommer man bäst ihåg det  

(Matilda, elev årskurs 5). 

Man vill ju pilla på det (Henrik, elev årskurs 5). 

 

Och annars kanske vi gör nåt experiment, sen så förklarar vi tillsammans 

hur det kunde hända (Walle, elev årskurs 5). 

 

Eleverna i ena fokusgruppen känner också att många experiment och laborationer 

genomförs i helklass vilket försämrar undervisningen. De ser gärna att laborationer 

sker i mindre grupper där de utarbetar hypoteser och diskuterar slutsatser för att sedan 

diskutera fram en gemensam slutsats i helklass.  
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Om behovet av att tillsammans arbeta fram slutsatser: 

Ja, asså för annars hade man ju inte lärt sig riktigt, om man inte fått veta varför 

(Matilda, elev årskurs 5).   

 

Om hur NO-undervisningen kan förändras: 

Och när vi gör experiment så gör vi dom mest liksom, alla på en gång. Man 

kunde gjort dom lite mer i grupper (Walle, elev årskurs 5). 

 

Eleverna ansåg också att det blir lättare att förstå och bygga kunskap om 

undervisningen och genomgångar genomfördes mer stegvis, att det fokuserades mer på 

mindre sekvenser istället för att jobba med för stora områden. Eleverna upplevde att 

detta rörde till det för dem och försvårade lärandeprocessen. Eleverna i den ena 

fokusgruppen ansåg att lektionerna skulle vara mer praktiskt upplagda. De upplevde 

det som svårt att ta till sig kunskap när läraren föreläste.  

 

Asså, jag tycker inte så jättemycket om när någon står och pratar, för jag har 

svårt att få in det i hjärnan liksom (Matilda, elev, årskurs 5). 

  

Dock uttryckte sig eleverna i den andra fokusgruppen positivt om när läraren berättade 

historier som bygger på NO-relaterade fenomen och experiment och det var även 

populärt med kortare filmer för att förklara vissa fenomen ibland. I den ena 

fokusgruppen ansåg eleverna att de i viss mån saknade ämnet biologi inom NO-

undervisningen. De kände att de inte fått tillräcklig möjlighet till exkursioner med 

aktiviteter inom biologi. I den andra fokusgruppen var de mer nöjda med den 

biologiundervisningen de hade fått och de hade ofta varit ute på exkursioner.  

 

I båda fokusgruppsamtalen jag genomförde återkom eleverna flera gånger till ett och 

samma experiment som de hade utfört i respektive klass. I den ena klassen gällde det 

ett nyligen genomfört experiment, PET-flaskraketen, vilket tydligt hade fångat hela 

klassens intresse och deras engagemang. Experimentet är spännande och fascinerande 

då raketen kan flyga cirka 20 meter.  
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Om PET-flaskraketen: 

Ja, asså, alla var liksom så engagerade till vad vi gjorde så. Ingen var, satt och 

gjorde ingenting eller så (Walle, elev årskurs 5). 

Det är kul när det händer något speciellt som inte är så vanligt  

(Sara, elev årskurs 5). 

 

I den andra klassen var det ett experiment där vulkaner hade byggts och sedan hade 

vulkanutbrott illustrerats med den kemiska reaktionen som blir av bakpulver, vatten 

och diskmedel. Elevernas ständiga återkommande till de här experimenten visar på 

engagemanget och intresset de kände när de genomfördes.  

 
En annan tydlig faktor som framkom i mina fokusgruppsamtal var att eleverna har 

ideér om vad som ska behandlas inom ramen för NO-ämnena, det vill säga fenomen 

och ämnesområden som de finner intressanta. Eleverna saknar också mer 

vardagsanknytning i NO-undervisningen. De vill att den ska bygga mer på fenomen 

från det verkliga livet. Med deras ord vill de att den ska bygga på ”viktiga saker” 

(Jonna, elev årskurs 5) och ”sånt som man ska veta” (Matilda, elev årskurs 5).  

 

Om vardagsanknytning i undervisningen: 

Det är ju det. Vi gör inte så mycket saker som händer i verkliga livet. 

Hur vågorna går i en mikrovågsugn. Hur dom värmer upp maten (Jonna, 

elev årskurs 5). 

 

5.3 Analys 

De övergripande åsikterna från eleverna om hur NO-undervisningen ska vara upplagd 

för att den ska vara intressant och engagerande och därmed underlätta lärande är 

följande: Lektionerna ska bygga på laborationer med efterföljande diskussioner där det 

gemensamt arbetas fram en slutsats. Undervisningen ska vara mer av praktisk natur än 

av teoretisk. Laborationer och experiment ska genomföras i gruppformat. 

Undervisningen gör starkast intryck och engagerar mest om den bygger på 

uppseendeväckande och imponerande experiment. Biologiämnet ska innehålla mer 

exkursioner. Slutligen ser eleverna gärna större anknytning till vardagsfenomen i 

undervisningen. Då resultaten från de båda fokusgruppsamtalen överensstämmde till 

stor del finner jag det möjlighet att hävda en viss grad av generaliserbarhet. Jag finner 
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också ett stöd för generaliserbarhet då resultatet från min undersökning till viss del 

överensstämmer med vad tidigare forskning anser (se kap. 3).  

 

5.4 Resultat kontra styrdokument 

 

Överensstämmer elevernas syn på hur NO-undervisningen bör bedrivas med vad 

styrdokumenten uttrycker? 

 

Om hur skolans miljö ska sträva efter att vara säger Lpo 94 följande: 

 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära (Skolverket, 1994, s.7 ).  

 

Detta överensstämmer tämligen väl med hur eleverna i min undersökning uttryckte 

sina viljor angående NO-undervisningen. De anser att en stor del av undervisningen 

ska bygga på diskussioner och interaktion. De uttryckte också vikten av att känna vilja 

och lust att lära. Något som eleverna saknade i sin undervisning var anknytningen till 

vardagen och de fenomen som de träffar på där. Lpo 94 uttrycker följande som står i 

relation till detta:  

 
Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 1994, s.6). 

 
och  
 

Skolan ska med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 1994, s.4). 

 

Lpo 94 (Skolverket, 1994) uttrycker också att eleverna ska ha möjlighet att få ett 

inflytande över sin utbildning, de ska kunna påverka arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll. Det här var något som eleverna i min undersökning saknade 

inom NO-undervisningen. Vikten av kommunikation framhävs i Lpo 94 där det uttrycks 

att eleverna ska kunna lyssna, diskutera och argumentera och använda sina färdigheter 

för bland annat problemlösning och reflektion över tidigare erfarenheter.     
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I likhet med Lpo 94 ser eleverna kommunikationens vikt i NO-undervisningen. De 

ansåg att laborationer i grupp som efterföljs av diskussioner om slutsatser var viktiga. 

Likaså framhöll de vikten av att få försöka själva utan för mycket styrning och 

möjligheterna att reflektera i grupp över experimenten.   

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier uttrycks det att NO-undervisningen ska 

tillfredställa lusten att utforska naturen, fysiska och kemiska fenomen i samhället och 

ge utrymme för upptäckandets glädje (Skolverket, 2000). Det här överensstämmer väl 

med elevernas syn på hur viktiga experiment och åskådliggörandet av 

naturvetenskapliga fenomen är i undervisningen. Kursplanerna uttrycker även, i linje 

med eleverna, att ämnesvalen ska vara anknutna till vardagslivet och att begreppen som 

behandlas i anslutning till det här ska göras begripliga (ibid.). 

 

Något som eleverna i den ena fokusgruppen saknade var exkursioner inom ämnet 

biologi. I kursplanerna uttrycks det att eleven skall ha återkommande observationer i 

fält i sin närmiljö inom biologiämnet (Skolverket, 2000).  En del av eleverna i min 

undersökning ansåg att böcker och teori inte hade en självklar plats i det 

naturvetenskapliga klassrummet. Här uttrycker kursplanerna (ibid.) en annan syn. De 

uttrycker att förmågan inom de naturvetenskapliga ämnena ska stärkas både genom 

muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet. Kursplanerna uttrycker också att 

experiment ska utformas ifrån skriftliga teorier samt framhåller förmågan att kunna se 

samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller. Elevernas främsta åsikt i hur NO-

undervisningen bör läggas upp var användandet av praktiska moment och laborationer 

där utforskande och upptäckande får en självklar plats. I kursplanerna står detta 

omnämnt som att det ska ingå i verksamheten för både biologi, fysik och kemi (ibid.).  

 

5.5 Sammanfattning resultat kontra styrdokument 

Ideérna som eleverna i undersökning uttryckte om hur NO-undervisningen kan 

utvecklas får i de flesta avseenden stöd i styrdokumenten. Undervisningen ska bedrivas 

ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande med kommunikation och interaktion i 

centrum. Elevernas åsikter om en vardagsnära NO-undervisning ges stöd i 

kursplanerna och även deras åsikter om laborationer och praktiska moment. Det går 

även att förankra elevernas önskan om exkursioner i biologiämnet samt lusten att 

utforska och upptäcka i kursplanerna. Beroende på hur kursplanerna tolkas går 
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åsikterna isär gällande läroböckernas närvaro i NO-undervisningen. I kursplanerna 

uttrycks att skriftlig verksamhet ska vara närvarande inom NO-undervisningen och 

även teorins plats framhålls i det natur-vetenskapliga klassrummet. De här uttrycken 

från kursplanerna behöver inte likställas med användandet av läroböcker men de 

uttrycker att teorin behövs och att undervisningen inte bara kan bestå av laborationer 

och exkursioner. 
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6. Diskussion 

I diskussionskapitlet ställer jag resultat och analys mot vad tidigare forskning säger om 

hur NO-undervisningen kan utvecklas. Jag redogör också för didaktiska implikationer 

av min studie.  

 

6.1 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur NO-undervisning kan bedrivas i 

grundskolans tidigare år. Jag har undersökt hur några elever anser att NO-undervisningen 

ska bedrivas avseende både tillvägagångssätt och ämnesområde och därmed också hur de 

tolkar begreppet en intresseväckande undervisning, som nämns i Utbildnings-

departementets regeringsuppdrag (Utbildningsdepartementet, 2009). Ett andra syfte var 

att undersöka läroplaner och kursplaner för att se om elevernas syn på hur 

undervisningen kan bedrivas stämmer överens med dessa. Vidare har jag undersökt vad 

tidigare forskningslitteratur säger om hur NO-undervisningen bör utvecklas och har 

nedan ställt det mot resultatet och analysen ifrån min undersökning. 

 

En av de främsta åsikterna eleverna i min undersökning hade kring NO-undervisningen 

var att lektionerna ska bygga på laborationer med efterföljande diskussioner där det 

gemensamt arbetas fram en slutsats. Kommunikationens vikt i NO-undervisningen 

stöds också av de flesta forskarna i min genomgång av tidigare forskning (se kap. 3). 

De framhäver alla samtalets och dialogens viktiga plats i det naturvetenskapliga 

klassrummet. Laborationer och experiment måste efterföljas av diskussioner för att 

begrepp ska byggas. Eleverna ansåg även att verksamheten ska utföras mer i 

gruppform än i helklass. Harlen (1996) stödjer den här tesen och uttrycker vikten av 

naturvetenskapliga samtal i smågrupper där eleverna kan uttrycka sig friare och låta 

idéer och tankegångar flöda. I likhet med det sociokulturella perspektivet på lärande, 

som ligger till grund för uppsatsen och undersökningen, kan elevernas gemensamma 

tänkande leda fram till en slutsats som är bättre än den enskilda individens. Säljö 

styrker kommunikationens vikt i följande citat.  

 

Kunskaperna finns inte hos objekten eller händelserna i sig, utan i våra 

beskrivningar och analyser – det vill säga våra diskurser om dem  

(Säljö, 2000, s. 63). 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Både en rapport från Skolverket (2003) och en avhandling från Andreé (2007) visar på 

vikten av att utvecklandet av kunskap och begrepp sker i en interaktion mellan lärare 

och elever. Såväl Näs (2010) som Andreé (2007) tar dock upp problemet med att få 

lärarnas tid att räcka till för alla om det inte ska uppnås med katederledda 

klassrumssamtal, något som eleverna i min undersökning inte var positiva till.  

 

Min undersökning visar också att eleverna ibland känner svårigheter att förstå och ta 

till sig begreppen inom de naturvetenskapliga ämnena. De anser att genomgångar ska 

tas mer stegvis och att undervisningen ska fokusera mer kring mindre ämnesområden 

istället för att gå för brett. Det här kan jämföras med vad Dimenäs och Haraldsson 

(1996) samt Lindahl (2003) tar upp om stoffträngseln i kursplanerna. Lärare kan med 

dagens kursplaner känna en stress med att få med så mycket som möjligt i 

undervisningen och det här kan då röra till det för eleverna. Detta kan också tyda på att 

lärarna, i enlighet med Utbildningsdepartementet (2009) och Skolverket (2008), 

behöver stöd och kompetensutveckling för att kunna operationalisera de många 

kunskapskraven i kursplanerna.  

 

Känslan och behovet av förståelse verkar vara viktigt för eleverna då fokusgrupps-

deltagarna i min undersökning ofta återkom till hur de upplevde att undervisningen 

skulle vara för att lärande och förståelse skulle uppstå. Den här faktorn utpekas också 

som en av de viktigaste i Skolverkets (2003) rapport Lust att lära. Även Stendrup 

(2001) och Lindahl (2003) framhäver förståelsen som främjande för intresse och 

motivation i lärandet. Eleverna i den ena fokusgruppen uttryckte sig positivt om när 

läraren berättade historier som bygger på NO-relaterade fenomen och experiment. Här 

kan en parallell dras till Boströms (2006) teorier om hur en del av NO-undervisningen 

kan läggas upp. Hon anser att berättelser, med relation till NO, som bygger på lärarnas 

och elevernas levda erfarenhet kan användas i större utsträckning. Likaså Nobel (2001) 

framhäver ett narrativt sätt att bedriva undervisning. Dock tycker eleverna i den andra 

fokusgruppen inte om när läraren står och föreläser. De upplever det som svårt att ta 

till sig kunskapen. Det är också flera av eleverna som anser att läroböcker och teori är 

överflödiga. Här går kursplanerna (Skolverket, 2000) rätt emot vad eleverna anser; de 

uttrycker att teori är en viktig del av NO-undervisningen. Säljö (2000) redogör för ett 

synsätt som stärker teorins plats i undervisningen. Han menar på att det lärande som 

sker i institutionella sammanhang, som skolan får ses som, är av en annorlunda 
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karaktär och har andra syften än det lärande som sker i vardagen. Följaktligen måste 

skolans lärande delvis utgå från teori och göra eleverna bekanta med kunskaper, 

färdigheter och begrepp som de inte möter i sin vardag. 

 

En vardagsnära undervisning uttrycks dock som viktig i kursplanerna (Skolverket, 

2000). Även eleverna i min undersökning uttryckte vikten av att undervisningen ska 

bygga på ”viktiga saker” (Jonna, elev årskurs 5) och ”sånt som man ska veta” (Matilda, 

elev årskurs 5). 

 

Vi gör inte så mycket saker som händer i verkliga livet  

(Jonna, elev årskurs 5).  

 

Även fast Säljö (2000) till viss del vill åtskilja elevernas vardag från NO-

undervisningen så är det flera andra forskare som hävdar motsatsen i enlighet med 

resultatet i min undersökning. Dimenäs (2001) och Lindahl (2003) visar på att 

undervisningen ska söka närma sig elevernas intressen och deras tidigare erfarenheter 

och skapa undervisningssituationer utifrån dem. Andreé (2007) anser att NO-

lektionerna ska fungera som en bro mellan naturvetenskap och vardagen. Dimenäs och 

Haraldsson (1996) anser att eleverna kan engageras genom att ta händelser från deras 

vardag och samtala kring dessa och visa på naturvetenskapliga problem i 

diskussionerna. Det här låter givetvis som fullt möjligt men det krävs mycket av 

läraren för att denne ska kunna anpassa sin undervisning och bygga broarna mellan de 

här världarna. 

 

I båda fokusgruppsamtalen jag genomförde återkom eleverna flera gånger till ett och 

samma experiment som de hade utfört i respektive klass. Följande slutsats kan alltså 

dras: undervisningen gör starkast intryck och engagerar mest om den bygger på 

uppseendeväckande och imponerande experiment.  

 

Om PET-flaskraketen: 

Ja, asså, alla var liksom så engagerade till vad vi gjorde så. Ingen var, satt och 

gjorde ingenting eller så. (Walle, elev årskurs 5) 

Det är kul när det händer något speciellt som inte är så vanligt  

(Sara, elev årskurs, 5). 
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Dimenäs (2001) framhäver dock vikten med att fokusera kring diskussioner om 

experimenten istället för att bara genomföra uppseendeväckande experiment. Han 

anser att undervisningen måste problematiseras istället för att proceduraliseras, det 

viktiga är inte experimenten i sig utan diskussionerna som omger dem. Även 

Skolverkets (2008) rapport, Naturorienterande ämnen i årskurs 4, visar på att dagens 

NO-undervisning är mest inriktad på det proceduriella, den har brister avseende både 

hypotesprövningar och reflektioner. Vikten av att inte bara fokusera på själva 

experimenten kom fram i ett samtal jag hade med läraren i en av de klasser där jag 

genomförde mina fokusgruppsamtal. Läraren ansåg att experimenten inte bara ska vara 

roliga och väcka intresse, de måste också leda fram till något. Följaktligen måste de 

efterbehandlas för att eleverna ska utveckla begrepp och kunkskap. 

 

Den starkaste åsikten som framkom i min undersökning var att tyngdpunkten inom 

NO-undervisningen ska ligga på experiment. Det var det som enligt eleverna var roligt 

och de kände då att de lärde sig av dem. De vill att undervisningen ska vara av mer 

praktisk natur än av teoretisk. Med hänvisning till föregående stycke måste dock 

lärandet poängteras i laborationerna. Jag anser att alla försök och experiment måste ha 

ett bakomliggande syfte och en strukturerad plan ifrån lärarens sida. Experimenten 

måste omges av verksamhet som främjar lärande. Även om praktiska moment med 

interaktion och kommunikation är av stor vikt för NO-undervisningen uttrycker 

kursplanerna (Skolverket, 2000) också att den naturvetenskapliga förmågan ska stärkas 

genom skriftlig verksamhet. Båda fokusgrupperna använde sig av skrivböcker där de 

redogjorde för genomförda laborationer med texter och bilder och båda var positivt 

inställda till det här inslaget och ansåg att det främjade deras lärande.  

 

Eleverna i min undersökning har mycket åsikter om hur undervisningen ska bedrivas 

och vad den ska handla om. I Lpo 94 (Skolverket, 1994, s.13) stadgas elevernas 

möjlighet att få inflytande över sin utbildning. De ska således kunna påverka arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll. Lindahl (2003) påvisar i sin avhandling att 

delaktighet i och ansvar för sina studier har en positiv inverkan på intresset för NO-

ämnena. Det eleverna uttryckte i fokusgruppsamtalen var dock att de inte hade någon 

större möjlighet till inflytande.  
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Jag vill avsluta med ett citat från Matilda, elev årskurs fem. Hon uttalar sig angående 

vad eleverna vill ha mer av i sin No-undervisning: 

 

Nästan mer av allt (Matilda, elev årskurs 5). 

 

Det här uttrycker verkligen lusten att utforska inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Kan lärarna bedriva sin NO-undervisning mer genom ett elevperspektiv är det möjligt 

att fler elever skulle känna upptäckandets glädje i undervisningen.  

 

6.2 Didaktiska implikationer 

Mitt främsta intryck ifrån min undersökning var att eleverna hade mycket konstruktiva 

förslag till hur undervisningen borde vara upplagd. I enlighet med Arfwedson och 

Arfwedson (2002) påverkas undervisningen av lärarnas ideologier och personliga 

värderingar. Styrdokumenten tolkas av lärarna och de lägger sina egna latenta 

ideologier i utformandet av undervisningen. Min åsikt är att lärarna, i enlighet med Lpo 

94, borde lyssna mer på eleverna och använda deras förslag och åsikter i utformningen 

av undervisningen.  

 

Angående utformningen av undervisningen bör den, baserat på resultatet av min 

undersökning, bygga på praktiska moment som laborationer och exkursioner. Det här 

stöds av den tidigare forskningen jag har tagit del av men där framhävs också vikten av 

att experimenten måste leda till något och de måste efterbehandlas i form av 

diskussioner och samtal.  

 

I Skolverkets (2003) rapport Lust att lära är lärarens engagemang och förmåga att 

motivera det viktigaste för att eleverna ska känna intresse för undervisningen. Det här 

styrks också av Bergqvist i Dimenäs (2001) avhandling där hon tar upp vikten av en 

aktiv och samtalande lärare som leder in eleverna i det naturvetenskapliga sättet att 

tänka och tala. Lindahl (2003) anser också att det måste finnas kunniga och 

entusiastiska lärare som skapar dynamiska lärtillfällen med utvecklande diskussioner 

mellan lärare och elever. Det här innebär nog ett helt annat sätt att se på undervisning 

för många lärare men för att intresset för NO-undervisningen ska öka måste 

förändringar ske.  
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Även Skolverkets (2009) redovisning av regeringsuppdraget om undervisning i 

naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar antyder att lärarna inom de lägre årskurserna 

behöver kompetensutveckling både inom ämnena och ämnesdidaktiken för att kunna 

ge en intresseväckande och engagerande NO-undervisning.   

 

 

 

 

 

 

 

7. Framtida forskning 

Skolverket (2009) anser i tidigare nämnda redovisning att det finns behov av ”ett 

forskningsbaserat inspirationsmaterial för undervisning i tidiga åldrar (F-6), kopplat till 

kursplanerna i naturvetenskap och teknik” (s.17). Vidare visar de på bristen av 

forskning när det gäller naturvetenskap i de tidiga åldrarna. Skolverket anser att om 

undervisningen ska kunna hålla en hög kvalitet så behövs mer forskning för att 

kartlägga olika delar av området.  

 

Jag anser att framtida forskning bör bedrivas om de lärprocesser som engagerar och 

motiverar inom de naturvetenskapliga ämnena. Jag anser även att mer forskning måste 

göras i undervisningssituationer, alltså praxisnära, för att utröna hur eleverna känner att 

de bäst utvecklas. Mitt bidrag kan endast ses som en början till detta forskningsområde 

som i enlighet med Skolverket (2009) måste utforskas vidare.  
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Bilaga 1: Guide till fokusgruppsamtal 

 

Fokusgruppsamtal – NO-undervisning 

Årskurs 5.  

Deltagare: 4 personer per grupp + moderator (Rikard Westling).  

 

Orientering 

Syftet med gruppsamtalet är att jag ska skriva en uppsats, ett arbete, om hur man kan 

göra undervisningen i NO-ämnena mer intressant för er elever. Det vi ska prata om här 

är alltså hur ni tycker att NO-undervisningen bör vara för att den ska fånga erat intresse 

och vara rolig samtidigt som ni ska lära er något av den. Det här gäller både avseende 

själva innehållet i undervisningen, vilka ämnesområden man ska behandla och hur 

undervisningen ska bedrivas: teoretiskt/praktiskt/laborationer/exkursioner mm. 

Deltagandet i gruppsamtalet är frivilligt och ni kan avbryta det när som helst om ni 

känner för det. Ni kommer inte att nämnas vid namn i min uppsats och inspelningen 

som vi gör här idag kommer bara att höras av mig. Ni ska heller inte föra vidare det vi 

har pratat om här idag.  

 

Inspelning 

Ni behöver inte räcka upp handen när ni vill säga något men försök att undvika att 

prata i munnen på varandra. 

 

Frågor 

Har ni några frågor innan vi börjar? 

 

Förslag till frågeområden/ämnesområden för fokusgruppsamtalet:  

(de här är mest tänkta att få igång deltagarna att reflektera över sin NO-undervisning) 

 

Vad tycker ni att NO är?  

Kommentar: Uppvärmingsfråga. För att deltagarna ska komma igång och de ska 

utveckla en någorlunda gemensam syn på vad NO är så att de har samma ramar inom 

samtalet.  

Beskriv är ert starkaste minne ifrån NO-lektionerna hittills? 
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Kommentar: Har tänkt att samtalet ska byggas runt denna frågan. Få dem att utveckla 

och applicera det de tyckt om på andra ämnesområden etc. Samtalet runt den här 

frågan har jag tänkt att vi ska återkomma till under hela intervjuns gång.  

Vilket NO-ämne tycker ni bäst om? Vad i ämnet tycker ni om? 

Intresserar ni er för något NO-relaterat område på fritiden? Vad gör ni på fritiden? 

Vad vill ni lära er mer om i NO-undervisningen? Vilka ämnesområden? 

Hur tycker ni att man ska gå tillväga på NO-lektionerna/Är det lagom mycket teori – 

labbar – exkursioner? 

Är det svårt att förstå vissa saker inom NO? Vilka? Hur tror ni att man kan göra för 

att göra det enklare? 

Vad gör ni på NO:n? Kan ni beskriva hur era NO-lektioner brukar vara upplagda? 

Är det något som bör ändras? 

Diskuterar/pratar ni mycket under era NO-lektioner? Vad pratar ni om? 

Tycker ni att ni lär er något av diskutera/prata? 

Använder ni några skolböcker i undervisningen? Är dessa bra? Motivera!!! 

Vad tycker ni bäst om i NO-undervisningen? Varför? 

 

Uppföljning/avslutning 

Känner ni att ni har lärt er något av det som vi diskuterat idag? Att ni har blivit mer 

medvetna om hur lärande går till? 

Kort sammanfattning av det som sagts. Eventuella kommentarer? Övriga frågor? 


