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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I kursplanen för år 5 finns både strävans- och uppnåendemål inom 
naturvetenskapens tre områden – kemi, fysik och biologi. Det finns studier som visar att den 
naturvetenskapliga undervisningen är obefintlig inom vissa områden för de lägre åldrarna. 
Detta beror på att pedagogerna för de lägre åldrarna inte är förtrogna med kemi och fysik 
själva och därför undviker ämnet samt dess begrepp.  
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur lärarna för klass 1-3 spontant tänker kring begreppen fast 
och flytande form samt gasform, ljudets utbredning och magnetism samt vilka arbetsformer 
de kan tänka sig att arbeta med inom respektive område samt vilken inställning de har till att 
etablera begrepp hos barnen. 
 
Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie genom att intervjua åtta lärare, för att få fram 
lärarnas spontana tankar. Vi har en fenomenologisk analys, som innebär att man beskriver 
människors upplevelser av fenomen. I analysen har vi använt oss av meningskategorisering 
och meningskoncentrering. Vi har sökt efter likheter och olikheter i materialet för att kunna 
sammanställa materialet. 
 
Resultat: Alla lärarna hade tankar och idéer om arbetsformer inom fast och flytande form 
samt gasform, där vatten kunde användas i alla dessa former. Att ge tankar åt begreppet 
”ljudets utbredning” var inte alls lika enkelt för alla. Däremot var det lättare att ge förslag på 
arbetsformer kring ljud.  
Alla lärare beskrev någon form av magnetism. Däremot gav inte alla lärarna förslag på 
arbetsformer, mer än att generellt arbeta praktiskt med det. Lärarna hade en gemensam syn på 
arbetssätt, oavsett område i naturvetenskap. Det var att eleverna skall få arbeta mycket 
praktiskt, genom att laborera, experimentera - där eleverna får fundera, ställa hypoteser, 
skriva och/eller rita. 
Lärarna hade olika uppfattningar om att bilda begrepp i övriga skolämnen. Gemensamt för 
alla lärarna var att vid användning av begrepp, ge barnen en mängd infallsvinklar och förklara 
noggrant. 
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Inledning 
 
Under vår lärarutbildning har vi läst profileringen naturvetenskap och teknik, där 
naturvetenskap innefattar ämnena kemi, fysik och biologi. När vi läste fördjupningskursen 
blev det tydligt för oss hur viktig det är med naturvetenskap. Dels genom att etablera ämnet i 
de lägre åldrarna och dels genom att lärarna har kunskaper inom ämnet. Vi har även fått en 
insikt i hur viktig begreppsbildningen är för ämnesområdet, genom att läraren använder 
språket i undervisningen på ett sådant sätt, att det leder till att eleven förstår vad begreppet 
betyder och ser sammanhanget. Det är genom språket eleven lär sig nya begrepp och att se 
samband (Björk 1995). 
  
När vi tog del av litteraturen inom naturvetenskaplig undervisning, har det varit 
återkommande att naturvetenskap i de lägre åldrarna har blivit samma sak som biologi med 
fokusering på människokroppen och skogen. Därför har vi valt att koncentrera oss på kemi 
och fysik. ”Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning 
och den blir viktigare för var dag som går, allt eftersom tekniken blir mer utvecklad och berör 
fler områden i våra liv” (Harlen, 1996, s.10). Sjøberg (2000) anser att naturvetenskap måste 
finnas med i skolundervisningen eftersom det är en del av vårt kulturarv.  
Vi har under vår utbildning fått en insikt i vilka möjligheter som finns inom dessa ämnen och 
detta har inspirerat oss. Dessutom när vi tänker tillbaka på vår egen skolgång under slutet av 
1970- och 1980-talet, så var kemi och fysik helt nya ämnen på högstadiet. Vi introducerades i 
det naturvetenskapliga arbetssättet, där vi skulle behärska laborationer, namn på kemiska 
ämnen samt fysikaliska och kemiska begrepp. Detta upplevde vi som kravfyllt och abstrakt 
eftersom vi inte hade några förkunskaper i dessa ämnen. I de flesta fall kunde vi inte göra 
kopplingar till vår vardag. Vi tror att det är positivt att börja redan i de lägre åldrarna med 
fysik och kemi utifrån de kunskaper vi fått under vår utbildning. Harlen (1996) menar att 
genom att barnen gör enkla undersökningar av olika material i sin närmaste omgivning, får 
barnen en grundläggande vetenskaplig föreställning av sin omvärld.  
 
Vi är medvetna om att dessa ämnen upplevs som mycket abstrakta av både barn och vuxna 
och att det krävs ett varierat arbetssätt för att etablera kunskap och få förståelsen. Utifrån vår 
tolkning av litteraturen är få av pedagogerna för de lägre åldrarna, förtrogna med kemi och 
fysik och därför undviker de ämnet samt dess begrepp.  
I Lpo 94 är ett av uppnåendemålen att eleven ser sammanhang och förstår och har lärt sig 
begrepp inom det naturvetenskapliga området. Målen i kemi och fysik för år 5 i kursplanen är 
att eleven ska ha insikt om bland annat magnetism och ljudets utbredning samt kunskap om 
begreppen fast och flytande form samt gasform.  
 
Persson (2000) har fångat vår uppmärksamhet genom sin bok ”Att ”bygga” begrepp – konkret 
och kreativ naturvetenskap”. Persson menar att det bästa sättet för att ta till sig och förstå 
naturvetenskap är att bygga begrepp. Detta innebär att man använder sig av ett kreativt och 
praktiskt arbetssätt, till exempel att eleverna får arbeta i grupp, diskutera, dokumentera och 
bygga modeller. Härigenom får eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen.   
Filosofen John Deweys (1999) bevingade ord “Learn to Do by Knowing and to Know by 
Doing” stödjer också tanken på att bilda begrepp. 
Johansson & Rosén (1992) framhåller i inledningen i sin bok ”Släpp tankarna loss” som 
innehåller intervjuer med pedagoger som forskar och fortbildar lärare som jobbar på låg- och 
mellanstadiet, att intervjupersonerna upplever att den naturvetenskapliga undervisningen är 
dålig i de lägre åldrarna. Eleverna får därmed inte den önskvärda konkreta förankring som 
behövs för de mer abstrakta studierna i de högre klasserna. 

 3



Syfte 
 
Syftet är att undersöka lärarnas spontana tankar och vilka arbetssätt de tänker på kring några 
begrepp i kemi och fysik. Strömdahl (2002), Andersson (2001) & Harlen (1996) menar att det 
finns studier som visar att elever i grundskolan har brister när det gäller att förstå 
naturvetenskap. Utifrån dessa studier och den insikt vi har fått om naturvetenskap och 
begrepp vill vi undersöka lärarnas spontana tankar och vilka arbetssätt de tänker på kring 
dessa begrepp. Vi har hämtat dessa begrepp från kursplanen, vilka är mål för år 5 i respektive 
ämne. Utifrån dessa faktorer har vi formulerat fyra frågeställningar som vi vill undersöka. 
 

• Vilka tankar har lärarna kring begreppen fast och flytande form samt gasform, ljudets 
utbredning och magnetism? 

• Vilka arbetsformer skulle lärarna vilja använda sig av för att undervisa inom dessa 
begrepp?  

• Hur tänker lärarna om de i undervisningen väljer bort något av dessa begrepp? 
• Använder lärarna sig av att ”bygga begrepp” i övriga skolämnen? 
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Forskningsbakgrund 
I den här delen tar vi upp tidigare forskning av lärarnas inställning till naturvetenskap samt 
resultat av forskning när det gäller elevers bristande förståelse för naturvetenskap. Vi vill 
belysa definitionen av begrepp, begreppsbildningens betydelse, spontana och akademiska 
begrepp. I lärandeperspektiv utgår vi från Piaget och Vygotskijs syn på lärande. Vidare vill vi 
visa varför naturvetenskap är så viktig i de lägre åldrarna, lärarens betydelse i 
begreppsbildningen samt värdet av lärarens kompetens. Avslutningsvis tar vi upp 
arbetsformer samt läroplan och kursplaner.  
 

Forskning om naturvetenskaplig undervisning 
Carlssons & Östergårds (2004) studie handlade bland annat om att ta reda på lärarnas 
inställning till den naturvetenskapliga undervisningen, samt hur man arbetar med 
naturvetenskap i verksamheten. I sin undersökning frågade de exempelvis vad lärarna ägnar 
mest tid åt när de undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Carlssons & Östergård frågade 
även om lärarnas utbildning, vad lärarna tänker på när de hör naturvetenskaplig undervisning 
och vilka arbetsformer de använder sig av i de naturvetenskapliga ämnena. Resultatet visade 
att lärarna inte angav någon tidsåtgång utan hänvisade till temaarbete där experiment, 
grupparbete, individuellt arbete och samtal ingår. Det framgick också att den ämnesinriktning 
som lärarna hade, upplevdes som det mest intressanta området att undervisa inom. Frågan om 
vad lärarna tänker på när de hör naturvetenskaplig undervisning besvaras med ”praktiska 
arbetssätt”. Utifrån frågan om arbetsformer svarade lärarna att de gärna jobbar med tema, 
experiment, exkursioner, grupp- eller individuellt arbete. I undersökningen framgick att 
lärarna tyckte att de saknade utrustning för att jobba med experiment i de lägre åldrarna.  
 
Klingspor & Svensson (2005) har undersökt hur lärarna tänker om naturvetenskap i de tidiga 
skolåren. Syftet var bland annat att ta reda på vilket innehåll lärarna har i sin NO-
undervisning och varför de väljer det innehållet. Resultatet visade att biologi är det område 
som lärarna tänker på först och främst när de talar om NO-ämnena. Lärarnas tankar i NO-
ämnena handlar om både möjligheter och svårigheter. Klingspor & Svensson har i sin 
undersökning noterat att bara en av sju lärare använder sig av att etablera begrepp (ordet har 
olika betydelse beroende på ämnet) i sin undervisning och då inom området biologi. Kemi och 
fysik anser lärarna ställer högre krav när det gäller material, planering och genomförande. 
Lärarna hänvisar även till tidsbrist eftersom antalet arbetsuppgifter har ökat i skolan. 
Dessutom fanns ett önskemål från lärarna att samarbeta med Ma/NO-utbildade lärare. 
 
Persson (2003) har genom en kvalitativ undersökning, där han genom lärarnas svar, analyserat 
varför man har så lite fysik och kemi i de yngre åldrarna. Orsakerna var flera. De största 
anledningarna var att det är ett krävande ämne och att skolan saknar utrustning. En del lärare 
upplevde att de hade för dåliga kunskaper inom ämnet. Vid de tillfällen som lärarna gått en 
utbildning, har den varit för teoretisk och därmed hamnat på fel nivå. Övriga anledningar till 
att ämnena blir ”osynliga” var att man kände sig otrygg inför ämnet, att man hade stora 
klasser, undervisade enligt gamla traditioner och att man inte hann med. 
 
Johansson & Rosén (1992) påtalar att det finns flera undersökningar som visar att elever i 
grundskolan har brister när det gäller att förstå naturvetenskap.  
Schoultz (2002) och Halldén (1982) menar att eleverna framstår som okunniga på grund av att 
de har svårt att förstå lärarnas frågeställning, eftersom de inte alltid har kunskap om ordens 
innebörd eller mening. 
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Begreppsbildning  
I den här delen definierar vi ordet begrepp, visar på förutsättningar för att bygga begrepp, 
skillnaden mellan spontana och akademiska begrepp, begreppsbildningens betydelse samt 
begrepp i ett lärandeperspektiv. 
 

Att bygga begrepp  
Ett begrepp är en benämning som betecknar ett föremål, en grupp av föremål eller en 
företeelse (Patel & Davidson, 2003). Bråten (1998) anser att begrepp beskriver hur saker och 
ting hänger ihop, hur de står i relation till varandra samt gemensamma egenskaper. 
Enligt Björk (1995) menar Britton att språket är redskap för våra tankar som ger oss möjlighet 
att kommunicera och förstå verkligheten. Det är genom språket som vi bildar begrepp, ser 
mönster och förstår hur saker och ting hänger ihop. Björk (1995) menar att språket innefattar 
delarna tal, skrift, lyssna, läsa och skriva. Om vi drar fördel av språkets möjligheter och 
funktion vid inlärning, kan detta leda till förståelse och vidare funderingar.  
Språket har en avgörande betydelse för lärandet. Genom språket lär sig eleven nya begrepp 
och att se samband, men även logiskt tänkande, kritisk granskning samt att värdera. 
Därigenom ökar elevernas möjlighet att reflektera och förstå världen runt omkring dem 
(Grundskolan kursplan och betygskriterier, 1997). Bunkholdt (1995) menar att vi utvecklar 
begrepp genom samverkan av tanke, språk och handling. För att vi ska kunna kommunicera är 
vi i behov att beskriva vår omgivning på ett förståeligt sätt. Ju fler begrepp vi behärskar 
utifrån våra erfarenheter, desto lättare har vi att beskriva och förstå det vi upplever.  
 
All kunskap om verkligheten bygger på erfarenheter. Kunskapen förmedlas till människan 
genom sinnena. De yttre sinnena registrerar ett föremål. Det inre sinnet ser likheter och 
generaliserar till tidigare erfarenheter, till exempel anknytningen till begreppet/benämningen 
boll (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). Johansson & Rosén (1992) beskriver en pedagogs 
arbete och hans svårigheter att hitta en bra nivå i sin naturvetenskapliga undervisning, så att 
barnen förstod innehållet och vad han menade. Så småningom förändrade han sitt arbetssätt 
genom att barnen fick börja leka och laborera i grupper. Därigenom fick barnen en upplevelse 
med alla sinnena och hela kroppen. Detta ledde till att barnen skaffade sig begrepp som de 
kunde använda, vilket i sin tur ledde till mera omfattande kunskaper. I en intervju som 
författarna har gjort med Nordell, påtalar han hur viktigt det är att barnen får gott om tid för 
att ta till sig begrepp och få ord förklarade för sig samt att träna sig i att använda dessa. 
Persson (2000) menar att ett varierande arbetssätt med inslag av praktiskt skapande, lockar 
fram fler talanger hos eleverna eftersom det framhåller andra färdigheter än bara läsande och 
skrivande. Genom att eleverna redovisar sina färdiga modeller på olika sätt, till exempel 
genom att göra planscher, fotografera, använda sig av dator, sånger om att bygga saker eller 
berätta för klassen, bidrar detta till att eleverna förankrar sin nyligen vunna kunskap. Ett 
konkret arbetssätt ger flera dimensioner och det kan göra svåra begrepp begripliga, vilket 
upplevs meningsfullt för eleven.  
 

Spontana och akademiska begrepp 
Enligt Øzerk (1998) menar Vygotskij att barnets begreppsbildning och begreppsutveckling 
bygger på sociokulturella erfarenheter och upplevelser. De sociokulturella erfarenheternas 
karaktär ligger till grund för begreppsbildning och begreppsutveckling, där Vygotskij delar 
upp begreppen som spontana och akademiska. De spontana begreppen eller vardagslivets 
begrepp utvecklas genom sociala erfarenheter i naturliga situationer och är omedvetna 
begrepp. Kännetecken för dessa är att de är osystematiska.  
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De akademiska begreppen som även kallas för fackbegrepp eller vetenskapliga begrepp är 
medvetna begrepp. Kännetecken för dessa är att de är systematiska. Genom generaliseringar 
uppnår man ett medvetande om begreppen. Dessa fackbegrepp bildas från det generella till 
det konkreta. Øzerk (1998) anser att det spontana och informella språket ligger till grund för 
det kognitiva akademiska språket som bland annat används i läroböcker och i undervisningen. 
Det finns en gemensam påverkan mellan spontana och akademiska begrepp. De kompletterar 
varandra eftersom den ene inte kan utesluta den andre i begreppsbildningen och 
begreppsutvecklingen. Andersson (2001) beskriver också med utgångspunkt från Vygotskij 
att det finns två olika typer av tänkande. Det ena är vardagstänkandet, där man använder sig 
av spontana begrepp. Det andra är vetenskapligt tänkande, där akademiska begrepp ingår. 
Dessa sätt att tänka är beroende av varandra och utvecklas i en växelverkan till en 
vetenskaplig förståelse. Vardagsbegreppen är omedelbara begrepp som skapas genom 
elevernas eller barnens livserfarenhet (Strömdahl, 2002). 
 

Begreppsbildningens betydelse 
I vårt så kallade kunskapssamhälle står skolan inför uppgiften att förmedla kunskaper i vidare 
mening än tidigare. Eleverna måste skaffa sig begrepp och struktur från olika ämnesområden 
på ett sådant sätt att de kan användas i andra sammanhang som intellektuella verktyg 
(Bildning och kunskap, SOU1992:94).  
 
Säljö (2000) menar att utgångspunkter för att människor ska kunna ta till sig och ha kvar 
kunskaper är att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med. 
I tidig ålder förknippar barnen begrepp med konkreta vardagliga ting som finns i deras närhet. 
De abstrakta begreppen utvecklas senare. Barnets egen tolkning och samspelet med 
omgivningen är båda betydelsefulla beståndsdelar för att utveckla såväl abstrakta som 
konkreta begrepp (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). Piaget menar att barnets möjligheter 
att lära sig något är anslutet till det utvecklingsstadium (Piagets stadieteori) som den lärande 
befinner sig i. Enligt Piaget kan barn som befinner sig i ett visst stadium inte tillägna sig 
begrepp som tillhör högre stadier (Schoultz, 2000). 
 
Osborne (1996) menar att barn tidigt har en uppfattning om varför saker och ting är som de är 
i deras vardag och de bildar begrepp utifrån det. Om vi vuxna låter barnen behålla sin 
uppfattning, kan det leda till att barnens uppfattning blir så starkt förankrad att den med åren 
blir svår att förändra. Ibland stämmer inte barnens begrepp med de vetenskapliga begreppen 
och för att få barnen att tänka om måste begreppen prövas och utmanas i skolan.  
West (2004) menar att om lärarna är medvetna om vilka begrepp som är svåra för eleverna, 
kan det resultera till en förbättrad undervisning, där begreppen kan förklaras och 
konkretiseras. 
 

Begrepp i lärandeperspektiv  
Schoultz (2000) menar att synen på barns idéer och tankar om naturvetenskap har präglats av 
Piaget. Piagets uppfattning om lärande och kunskap brukar kallas konstruktivistisk. Det 
innebär i att alla former av mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar eller 
utformar något – föreställningar, begrepp, minnen och annat (Andersson, 2001).  
 
Piaget menar att lärandet skapar barnets verklighet genom två tvillingfunktioner, assimilation 
och ackommodation. Assimilation tar upp nya intryck i den befintliga strukturen, där det nya 
passar väl in i det gamla.  
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Vid ackommodation, uppkommer ett behov av att förändra strukturerna, eftersom det nya inte 
passar in utan vidare i den befintliga strukturen. Det är först när individen tvingas förändra sin 
existerande struktur som lärande inträffar (Sjøberg, 2000).  
 
Vygotskijs teorier överensstämmer inte med de konstruktivistiska idéerna, men blir ett 
komplement till dem. Han anser att tänkandet och att bilda begrepp är kulturella och sociala 
fenomen. Eleven får tillgång till kunskaper, färdighet, tankesätt och språk genom samarbete 
och interaktion med en vuxen, en lärare eller en duktigare kamrat, som har mer kunskaper. 
Detta bidrar till att barnet eller eleven blir delaktig i en gemensam kultur med dess 
värderingar och normer. Genom att uppmärksamma den spänning som finns mellan elevernas 
eget vardagstänkande och en mer kompetent persons föreställningar och uppfattningar lär sig 
eleverna vetenskapliga begrepp. 
 

Naturvetenskap i de lägre åldrarna 
I den här delen visar vi varför det är viktigt med naturvetenskap i de lägre åldrarna, Vilken 
kompetens läraren behöver ha, vilka arbetsformer som är gångbara att använda sig av samt 
vad läroplanen (Lpo94) och kursplanerna säger. 
 

Varför naturvetenskap är så viktig i de lägre åldrarna 
Läroplanen (Lpo94) rekommenderar att man börjar med den naturvetenskapliga 
undervisningen redan i år 1. Kursplanens utformning är ett verktyg för lärarna, för att de ska 
kunna se vilka uppnåendemål som barnen ska ha uppnått vid slutet av år 5 (Sjøberg, 2000).  
 
Harlen (1996) menar att det finns två anledningar till varför man ska börja med 
naturvetenskap i de lägre åldrarna. Det ena är att barn utvecklar föreställningar om omvärlden 
på ett tidigt stadium, som bygger på tillfälliga iakttagelser, händelser eller något de har fått 
berättat för sig och det skapas därmed en ovetenskaplig föreställning. Detta bör justeras så 
tidigt som möjligt, eftersom det inverkar på barnens försök att förstå det som de upplever. Det 
andra är att barnens inställning till naturvetenskap skapas tidigt i förhållande till de andra 
ämnena. Harlen menar också att barn vid 11-12 års ålder redan har bildat sig en ”uppfattning” 
om de tycker om ämnet eller inte. 
Strömdahl (2002) anser att grundläggande undervisning för barn i de lägre åldrarna handlar 
om att upptäcka och uppleva världen, där barnen roas och överraskas av fenomenen och 
materialens egenskaper. 
 
I en intervju med Björn Andersson beskriver Johansson & Rosén (1992) att Andersson anser 
att ämnet naturvetenskap bör finnas på schemat redan vid skolstart för att väcka ett genuint 
intresse hos eleverna. Begreppen i bland annat naturvetenskap måste vidgas och får inte bli 
isolerade öar på schemat. Genom att anknyta undervisningen till företeelser i barnens vardag 
så blir barnen intresserade och ämnet blir begripligt för dem. Persson (2000) menar att genom 
att låta eleverna bygga begrepp med hjälp av modeller, så håller de intresset för 
naturvetenskap vid liv. Sjøberg (2000) påtalar att biologistuderande i högre åldrar, ofta 
upptäcker att det försvårar studierna i biologi om de inte har kunskaper i kemi, fysik och 
matematik. 
 
Sjøberg (2000) anser att naturvetenskap tillhör allmänbildningen och menar att det finns fyra 
anledningar till varför alla ska lära sig naturvetenskap. Den första anledningen är ekonomi, 
där näringslivet till stor del bygger på teknik och vetenskap, vilket i sin tur ger arbetstillfällen. 
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Den andra är nyttoargumentet (som Sjøberg kallar det), där kunskaper hjälper oss att behärska 
situationer i vår vardag, från att hantera tekniska apparater i hushållet till att förstå vår och 
omgivnings uppkomst. Den tredje anledningen är demokrati, där människor har möjlighet att 
påverka sin och andras situation, både lokalt och globalt. Den fjärde anledningen är kultur, där 
naturvetenskapen är knuten till filosofin och konsten, eftersom de naturvetenskapliga 
teorierna bildar vår världsbild och uppfattningen om vår verklighet.  
 

Lärarens kompetens  
Lärarnas roll har förändrats genom åren. Tidigare var lärarens främsta uppgift att förmedla 
kunskap, men i dagens samhälle ligger tyngdpunkten på att rusta barnen inför framtiden. Om 
läraren bidrar till att ge barnen en större självförtroende, medför det att barnen söker kunskap 
på eget initiativ och vill lära sig mer (Pålsson, 1999). Andersson (2001) menar att det är 
lärarnas skyldighet att utveckla elevernas vardagskunskap mot en större naturvetenskaplig 
förståelse, eller att eleven blir medveten och utvecklar sin kunskap, både sina 
vardagskunskaper och sitt naturvetenskapliga synsätt parallellt med varandra.  
 
Läraren har en handledarroll som bland annat innebär att vara lyhörd inför eleverna, stimulera 
deras tankar och funderingar genom frågeställningar, för att de sedan ska kunna reflektera, 
argumentera och sätta ord på sina tankar. Läraren har därmed inte låtit barnen få lösningen på 
problemet utan hjälpt dem med nya infallsvinklar genom sin frågeställning (Runesson, 1995).  
Dagens lärare bör ha ämnesdidaktisk och social kompetens. Det är viktigt att läraren ställer 
sig de ämnesdidaktiska frågorna Vad, Hur och Varför, när han/hon planerar sin undervisning. 
Varför finns ämnet? Varför ska man ha undervisning i ett ämne? Vad är syftet med att ämnet 
finns med i kursplanen?  Vad har ämnet för historiskt perspektiv i skolan? Läraren måste ha 
en förmåga att kunna prioritera bland de olika ämnena, så att det blir en balans mellan syftet 
med undervisningen och förutsättningarna för undervisningen. Ibland genomför läraren en 
viss undervisning för att nå mål som barnen bör behärska i sin årskurs, till exempel sjuans 
tabell i matematik. Vid andra tillfällen kan undervisning vara i förberedande syfte och vara ett 
led i att nå målet längre fram. Till exempel genom att ge en bakgrund till ett ämnesområde 
eller repetera för att sedan kunna skapa förståelse i kommande undervisning och nå målet. 
Lärarna måste kunna planera och använda sig av olika arbetssätt, men måste samtidigt kunna 
var flexibel i sociala situationer samt i undervisningen. Lärarens sociala kompetens är minst 
lika viktig som ämneskunskaperna. Respektera varje individ, vara lyhörd och nyfiken på 
barnens egna synpunkter/frågor och vidareutveckla deras tankar. Läraren bör också i sin roll 
behärska att lösa problem och hantera konflikter (Kernell, 2002).    
 
Dale (1998) presenterar en tredelad modell för lärarens olika kompetensnivåer och 
förhållningssätt till verksamheten. Den första nivån innebär nödvändiga kvalifikationer för att 
genomföra undervisningen. Läraren ska ha förmåga att känna empati, inlevelse samt 
auktoritet för att undervisningssituationen ska fungera. Den andra nivån handlar om förmåga 
att tillrättalägga, planera och utvärdera sin undervisning, så att mål och undervisningsplaner 
uppfylls. Den tredje nivån innebär att läraren ska kunna tolka, analysera, begreppsutveckla 
och reflektera i förhållande till nivå ett och två. Denna nivå blir allt mer nödvändig i takt med 
de snabba förändringar som sker i samhället.  
 
Enligt Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar Strömdahl att de brister som förekommer 
i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, grundar sig i att läraren har svårt att se 
vilket innehåll och vilka metoder man ska ha i undervisningen.  
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Flera av lärarna behöver få exempel och idéer för hur de ska bedriva egen undervisning, bland 
annat genom att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, som vidare kan leda till reflektion 
över sitt eget arbetssätt. Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar att läraren måste 
medvetandegöra sin egen syn på kunskap och lärande, för att sedan reflektera över om den 
egna synen och agerandet i undervisningen stämmer överens eller om den behöver förändras. 
Skolan måste också satsa på kompetensutveckling, för att stimulera lärarna i sin undervisning 
(Persson, 2003). 
 

Arbetsformer i naturvetenskap 
Sjøberg (2000) menar att experiment har varit en självklar arbetsform inom naturvetenskapen, 
men att man som lärare kanske ska ifrågasätta vilket mål man har med undervisningen. Om 
läraren har som syfte att barnen ska lära sig hantera mätinstrument eller förstå säkerhetsrutiner 
ska läraren välja praktiskt arbete i undervisningen. Denna arbetsform stärker även barnens 
självförtroende och tro på att de själva kan undersöka olika företeelser. Sjøberg reserverar sig 
för att bara använda sig av praktiskt arbete, då lärarens slutliga mål ligger på det teoretiska 
planet, som till exempel en skrivning. 
 
Kärrqvist (2002) menar att ett experimentellt naturvetenskapligt arbetssätt bygger på att 
utveckla färdigheter hos eleven på ett sådant sätt, att det inspirerar eleven till att söka 
ytterligare kunskap. Arbetssättet bidrar också till att eleven utvecklar en färdighet vid 
problemlösning, själv eller i grupp. Runesson (1995) anser att grupparbete har en viktig plats i 
skolan. Det ingår i skolans uppgift att fostra eleverna till att vilja och kunna samarbeta med 
varandra. Det betyder att gemensamt kunna lösa ett problem samt att lyssna och respektera 
varandras argument samt att kunna medverka till en lösning. Vårt tänkande utvecklas när vi 
utrycker våra tankar i ord. När eleverna har grupparbete och någon elev sätter ord på sina 
funderingar, blir det lärorikt både för eleven själv och för kamraterna, eftersom tankarna blir 
synliggjorda för henne själv. Grupparbete främjar elevernas utveckling och samarbets-
förmåga. 
 
Osborne (1996) anser att läraren bör kombinera praktiskt arbete med diskussioner kring 
hypoteser och analyser. Det är viktigt att börja där barnen befinner sig, ta reda på vad de vet 
eller deras uppfattning om ett område. Utifrån det får barnen prova praktiskt om deras 
hypoteser håller. Sedan får barnen berätta om sitt resultat i förhållande till hypotesen och 
argumentera för detta. Med en uppföljande diskussion i klassen, belyser man barnens olika 
uppfattningar och resultat. Detta kan resultera i att barnen kan pröva varandras idéer. Därmed 
blir barnen medvetna om att det finns olika sätt att tänka och att det finns olika vägar till en 
lösning. Slutligen kan läraren ge barnen olika uppslag för vidare undersökning, utan att lämna 
lösningen på uppgiften.  
 

Läroplan och Kursplaner 
Hyltegren & Kroksmark (1999) konstaterar att det är den Svenska staten som har beslutat 
vilka kunskapsmål en elev ska uppnå efter femte och nionde skolåret. Däremot saknas i den 
målstyrda skolan tydliga riktlinjer för hur den enskilda eleven ska nå dessa kunskapsmål.  
I Läroplanen finns flera strävansmål, bland annat att varje elev ”lär sig att utforska, lära och 
arbeta självständigt och tillsammans med andra” samt att ”utvecklar nyfikenhet och lust att 
lära” (Lpo94, s.14). 
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Kursplanernas strävansmål fungerar som underlag för planering av undervisningen samt 
förtydligar de kunskapskvaliteter som är grundläggande i ämnet. I kursplanen för årskurs 5 i 
fysik finns både strävansmål och uppnåendemål. Skolan ska till exempel sträva efter att 
eleven utvecklar kunskap om fysikaliska vetenskapliga metoder, genom att ställa hypoteser 
samt genomföra mätningar, observera och experimentera. Uppnåendemålen är bland annat att 
eleven ska ha insikt i grunderna för ljudets utbredning och hur man använder 
permanentmagneten. I kursplanen för årskurs 5 i kemi finns också strävansmål och 
uppnåendemål. Skolan ska till exempel sträva efter att eleven utvecklar kunskap om kemiska 
experiment som består av begrepp och modeller och hur dessa ämnen utvecklas vidare genom 
att experimentera. Ett uppnåendemål är att eleven ska känna till begreppen fast och flytande 
form samt gasform (Grundskolan kursplan och betygskriterier, 1997). 
 
Läroplanen (Lpo 94) är inte så detaljerad som tidigare läroplaner och ger ett stort utrymme för 
lokalt inflytande över utformningen av undervisningen. De lokala arbetsplanerna för ämnen 
fysik och kemi är i flera fall skrivna av lärare som saknar utbildning i naturvetenskap.  
I detta sammanhang är det låg- och mellanstadielärarnas tolkningar av fysik och kemiämnena 
som är extra intressanta. Enligt Persson kan detta bero på att dessa ämnen inte tillhört de 
dagliga sysslorna på låg- och mellanstadiet. En annan anledning kan vara att det inte finns 
något stort utbud av läromedel att använda i undervisningen och att hämta inspiration ur 
(Persson, 2003).  
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Metod 
I den här delen redogör vi för vårt val av metod, vilka som deltog i undersökningsgruppen, 
hur vi gick till väga för att samla in data samt bearbetning och analys. Slutligen beskriver vi 
de etiska aspekterna och tillförlitligheten i arbetet.  
 

Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie så att det passar till vårt syfte. Kvale (1997, s.70) 
understryker att ”den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld”. Intervjupersonen får 
möjlighet att ur ett eget perspektiv och med egna ord förmedla sin situation till andra.  
Från början var vi inriktade på att använda oss av en enkätundersökning med öppna 
svarsalternativ, men vi insåg att vi inte skulle få fram de spontana svar vi önskade genom 
denna metod. Vi befarade att de lärarna vi ville ställa frågor till, kanske skulle läsa på för att 
”svara rätt” på frågorna. Frågorna har delvis ett innehåll som inbjuder till det. Därför passade 
intervjuundersökning bättre.  
 
Backman (1998) menar att det finns tre karakteristiska begrepp för en kvalitativ undersökning 
– innebörd, kontext och process. Innebörden innebär att man visar intresse för hur 
intervjupersonen upplever, tolkar och strukturerar verkligheten i sin omgivning i relation till 
sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Kontexten innebär att man studerar intervjupersonen 
i verkliga livet – en naturalistisk studie. Processen innebär ett samarbete där forskaren är en 
del av metoden. Backmans beskrivning på kvalitativ undersökning stödjer det som vi 
fokuserat på under våra intervjuer. Innebörden för vår undersökning var att vi ville få fram 
lärarnas spontana tankar utifrån våra frågor. Kontexten var att vi träffade intervjupersonen och 
fick ta del av hans/hennes kroppsspråk, gester, tonläge med mera. Processen innebär att våra 
tolkningar är en del av resultatet.   
 

Undersökningsgrupp 
Vår undersökning handlar om hur man etablerar ämnet naturvetenskap och naturvetenskapliga 
begrepp i de lägre skolåldrarna. Därför har vi valt att intervjua åtta lärare som undervisar i 
klass 1-3. Genusfördelning blev en man och sju kvinnor. Nyberg (2000) menar att vid en 
intervju med erfarna yrkesutövare är 8-10 personer ett tillräckligt antal.  
Den första kontakten har i huvudsak gått via rektorerna, men vi har även tagit personlig 
kontakt med lärare. Vi hade tänkt oss att intervjua två lärare på totalt fyra skolor i två 
kommuner, men vi fick vända oss till fler än fyra skolor i dessa kommuner, eftersom 
tillfrågade lärare av olika anledningar inte kunde ställa upp på intervju.  
Intervjuerna har genomförts i en lokal på respektive skola med en person åt gången, eftersom 
vi var rädda att inte få fram lärarnas spontana svar, om de var fler. Risken var att de hade 
hjälpts åt att svara och därmed hade vi inte fångat deras personliga tankar. 
 

Dataproduktion 
I samband med den första kontakten med lärarna (per telefon) pratade vi om hur intervjun var 
upplagd, ämnet för intervjun och att den beräknade intervjutiden var högst en timme. Lärarna 
fick förhandsinformation om att intervjun handlade om naturvetenskap, men de fick inte några 
frågor i förväg, och fick även informationen att inga förberedelser behövdes.  
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För att våra intervjupersoner skulle kunna delta, genomförde vi intervjuerna under en 
femveckorsperiod. Vid intervjutillfället inledde vi och avslutade vi med lite allmänt prat. 
Detta för att skapa en trivsam stämning. Vi deltog båda två under intervjuerna och alternerade 
i rollerna som intervjuare och observatör. Intervjuaren var koncentrerad på frågeställningarna. 
Observatörens uppgift var att komplettera intervjuaren vid behov, lyssna och se kroppsspråket 
för att sedan tillsammans kunna föra en diskussion om intervjun. Vi använde oss av 
bandspelare (Panasonic RX-FS410) vid samtliga intervjuer, vilket alla intervjupersoner 
godkände. Nyberg (2000) rekommenderar att intervjuaren bandar intervjun. Genom att 
anteckna vid intervjutillfället riskerar intervjuaren både att störa själva intervjun och att missa 
viktig information. 
 
Genomsnittstiden för intervjuerna var 25 minuter. Intervjun skrevs ner direkt efter 
genomförandet, för att vara säker på att få med allt när man har det i färskt minne. Vi skrev 
ner intervjuerna ordagrant med pauser, skratt med mera. Vi skrev även en anteckning i slutet 
av varje nerskriven intervju, om våra iakttagelser. Även om vi hade var sin uppgift under 
intervjun, så diskuterade vi om hur vi upplevde intervjupersonens svar, reaktioner och 
kroppsspråk. Vid varje inspelningstillfälle (när vi påbörjade intervjun), numrerade vi varje 
intervju. Den nedskrivna intervjun fick sedan samma nummer. 
  

Intervjufrågorna 
Vår utgångspunkt var att skriva uppsatsen inom naturvetenskaplig undervisning. Eftersom det 
finns mycket mer forskning om undervisning i biologi än i kemi och fysik, valde vi de senare 
områdena. Vi började med att studera målen, vilka mål som finns för år 5 i kemi och fysik. 
Utifrån dessa mål, valde vi tre områden. Fast och flytande form samt gasform för kemi. 
Ljudets utbredning och magnetism för fysik. Vi har under vår lärarutbildning fått kunskap om 
att dessa områden är lämpliga för elever i de lägre åldrarna. Vi valde dessa områden utifrån 
vår egen värdering, att dessa ämnen kanske kan upplevas svårt att undervisa i.  
Under utformningen av intervjufrågorna såg vi till att få med två introduktionsfrågor för att få 
en mjukstart i intervjun. Därefter kom frågorna som berörde de olika ämnena (kemi och 
fysik). Vi ville även undersöka vilka arbetsformer lärarna kunde tänka sig inom respektive 
område och deras inställning till att bygga/etablera/använda begrepp i sin undervisning i 
naturvetenskap och i övriga ämnen. Som slutfrågor och för att avrunda intervjun, frågar vi om 
vilken årskurs lärarna undervisar i samt vilken typ av lärarexamen de hade. Vi valde denna 
slutfråga för att eventuellt kunna se något mönster i förhållande till tankar eller 
förhållningssätt till de valda områdena (se bilaga 1). 
 

Bearbetning och analys  
Vår första tanke vid resultatanalysen var att det blev väldigt opersonligt att citera 
intervjuperson 1,2 och så vidare. Dessutom har intervjupersonen hört vid intervjutillfället 
vilket intervjunummer de hade. För att få en personligare känsla i uppsatsen har vi givit alla 
våra intervjupersoner kvinnliga namn, för att de inte ska kunna identifieras. Vi läste igenom 
intervjumaterialet. Därefter komprimerade vi svaren genom att ta bort text som inte var 
relevant och därmed synliggöra huvudinnehållet i svaren. Sedan klippte vi ut svaren från varje 
intervju och häftade ihop dem som svar på respektive fråga. I och med det kunde vi se 
eventuella mönster på ett överskådligt sätt. Numret på intervjun följde med på respektive svar, 
vilket förenklade möjligheten att gå tillbaka till intervjun, om vi behövde.  I materialet sökte 
vi sedan likheter och olikheter.  
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Vi gjorde en fenomenologisk analys, vilket innebar att vi kategoriserade allt material så långt 
det var möjligt inom respektive område. Vi kategoriserade svaren som hade tydliga 
gemensamma nämnare eller olikheter samt vid enskilda svar redogjorde vi för anledningen till 
kategoriseringen. De strukturerade kategorierna utgör ett resultat av analysen som beskrev de 
olika intervjupersonernas uppfattningar (Patel & Davidsson, 2003). Denna analysform är mest 
relevant utifrån Larssons (1986) beskrivning av fenomenologi, som avser att beskriva 
människors upplevelser av fenomen. Han anser också att man inom fenomenologin ska 
använda sig av citat för att förtydliga de olika kategorierna, vilket vi tog fasta på.  
 

Etiska aspekter 
Innan vi startade själva intervjuerna, presenterade vi oss, berättade om vår utbildning och 
syftet med vårt arbete. Vi informerade intervjupersonerna om att det är frivilligt att delta och 
att de hade rätt att avbryta intervjun samt att materialet blir konfidentiellt och att det inte 
kommer att gå att identifiera intervjupersonen, dess skola eller kommun, men att materialet 
kan efterfrågas och användas i forskningssyfte med hänvisning till nyttjandekravet 
(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002).  
Slutligen fick varje intervjuperson ett visitkort av oss samt erbjudande om att ta del av den 
färdiga uppsatsen.   
 

Validitet och reliabilitet 
Vi gjorde en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer eftersom det var den mest 
lämpade metoden för att få svar på våra frågeställningar. Vi sökte de spontana och personliga 
tankarna som lärare har om naturvetenskapliga begrepp. Vi anser att vi med vårt metodval 
uppnått en godtagbar validitet i resultatet. Patel & Davidsson (2003) menar att god validitet 
innebär att man ställer sig frågan om man har undersökt det man hade för avsikt att 
undersöka. Vi anser att vi uppnått en relativt god validitet genom att vårt 
undersökningsområde har varit begränsat och vi ställt följdfrågor när vi behövt ett 
förtydligande av svaret, men vid några tillfällen har vi valt att inte ställa följdfrågor, eftersom 
vi upplevt att intervjupersonen känt sig pressad. Detta kan ha medfört att validiteten har 
påverkats. 
 
Vi har uppnått god reliabilitet i vårt urval i undersökningen. Vårt mål var att intervjua 
sammanlagt åtta lärare, som undervisar i år 1-3. Detta mål nådde vi och fick därmed tillräcklig 
population för vår undersökning. Backman (1998) menar att det avgörande urvalet för 
undersökningen är beroende av det valda problemet. Det är de utmärkande egenskaperna som 
finns i en undersökning som styr urvalet. Det kan vara en viss åldersgrupp eller en grupp inom 
ett speciellt yrke, till exempel lärare. 
För att uppnå en god reliabilitet, har vi under intervjun kompletterat varandra och vid behov 
ställt följdfrågor samt förhört oss om att vi uppfattat intervjupersonen rätt när tolkningen av 
svaret inte varit entydig. Ytterligare en person kan delta vid intervjutillfället och registrera 
intervjusvaren. Reliabiliteten når man när intervjuarens och observatörens tolkning av 
personens svar stämmer överens (Patel & Davidsson 2003). Vi har spelat in varje intervju på 
band. Efter intervjun har vi tillsammans lyssnat och tolkat inspelningen och samtidigt 
dokumentera den. Kvalitén på inspelningen är bra, men det finns några få ord som är mycket 
svåra att uppfatta, eftersom rösten på intervjupersonen försvinner. Vi bedömer att de ord på 
inspelningen som varit svårt att uppfatta inte påverkar det slutliga resultatet. Sedan har vi 
tillsammans sammanställt allt nerskrivet intervjumaterial och vi har tolkat och analyserat 
materialet utifrån vad vi båda upplever som relevant för vår studie.  
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En god reliabilitet bygger på att både intervjuaren och observatören har erfarenhet av att göra 
undersökningar (Patel & Davidsson, 2003). Att göra en empirisk undersökning är en ny 
erfarenhet för oss, men vi har försökt genom att ta del av en mängd litteratur, att ta till oss 
kunskap om hur man genomför en intervju och hur man analyserar materialet. Vi har utifrån 
den kompetens vi har fått, försökt förmedla vårt material på ett så tillförlitligt sätt som 
möjligt.  
 
Vi anser att vårt resultat inte går att generalisera, men att det kan ge en fingervisning om hur 
det kan se ut på skolorna. Trost (2001) menar att om en undersökning ska vara representativ 
för populationen, så fordras det ett större antal informanter. Vår undersökningsgrupp är liten 
och är inte slumpmässigt vald. Vi har indirekt valt lärarna för vår intervju, genom att vi vänt 
oss till ett antal skolor eller direkt till läraren med förfrågan om intervju. Dessa lärare 
representerar en population för lärare år 1-3. 
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Resultat 
Syftet med vår studie var att undersöka lärarnas spontana tankar och vilka arbetssätt de 
spontant tänker på kring begreppen fast och flytande form samt gasform, ljudets utbredning 
och magnetism. 
 
Introduktion – naturvetenskap och begrepp 
När vi skapade frågor utifrån vårt syfte, kändes det naturligt att börja med två 
introduktionsfrågor, för att föra in intervjupersonen på området. 
Den första frågan handlade om vad naturvetenskap var för läraren. Vi såg tre olika kategorier 
av vad lärarna uppfattade som naturvetenskap, där lärarna svarade både som yrkesföreträdare 
och som privatperson.  
Den uppfattning som alla hade gemensam var undervisningsrelaterad; att upptäcka, uppleva 
och se samband i naturen. Några av lärarna kompletterade sitt svar med naturvetenskapliga 
ämnen eller områden, som till exempel fysik och elektricitet. I den tredje kategorin gick vissa 
lärare längre och nämnde forskning och miljöproblematiken.  
 
 ” Så ut i naturen, upplevelser i naturen och man kan ha det som en grund, sen kan man börja titta 
 närmare, tycker jag. Då handlar det om zoologi, biologi, teknik…”. (Lisa) 
  
Den andra introduktionsfrågan handlade om lärarnas tankar och associationer kring ordet 
begrepp. De spontana tankarna var att begrepp står för hur saker och ting hänger ihop eller ett 
ord som ger ungefär samma association. För vissa av lärarna innebar ordet begrepp 
association till ett visst ämne, till exempel matematik. Denna fråga upplevde flera av lärarna 
som knepig och lite svår att svara på. I sitt svar hänvisade några av lärarna till att det är lättare 
att använda sig av begreppsbildning ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. 
 
 ”När man har begrepp så tänker man på det när man planerar och gör i ordning, men det är inte så 
  mycket prat om begrepp med barnen” (Siv) 
 
Vi delade upp lärarna i två kategorier, kring deras tankar om begrepp. Den ena gruppen av 
lärare var medvetna om begrepp och dess betydelse, de gav också en mer detaljerad 
beskrivning kring de olika begreppen som de använde under intervjun.  Den andra gruppen 
hade lite svårt att sätta ord på vad begrepp innebar och de utvecklade inte begreppen 
ytterligare.  
 
Fast och flytande form samt gasform 
Vatten var det som låg nära i tanke för de allra flesta lärarna. Fast form härleddes till is, 
flytande till rinnande vatten och gasform till vattenånga. Två av lärarna tänkte mer generellt 
genom att tänka på hårt material i fast form och kemiska vätskor i flytande form. Gasform 
associerade de till och gaser, där gas kan vara något som svävar i luften.  
 
  ” Då tänker jag på vatten. Eftersom det ändå har möjlighet att vara i alla dom här begreppen”.  
 (Lena) 
 
 ”Har man små barn och vill att de ska veta vad en gas är för något är det väldigt lämpligt att det är  
 samma som att någon kan släppa en prutt. Det tycker dom är vansinnigt kul och då vet dom vad en 
  gas är för någonting. Om man kan ju rent konkret säga att om det inte är en prutt vad är det då?”. 
 (Siv) 
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Gemensamt för alla lärare var att barnen ska få jobba mycket praktiskt med att laborera och 
experimentera. Några av lärare ansåg att man ska samtala om ämnet och inte bara arbeta med 
det praktiskt. Enskilda åsikter rörde sig kring att lärandet blir mer synligt för barnen när man 
låter barnen arbeta i grupp, att läraren bör laborerar tillsammans med eleverna och där 
eleverna får fundera, ställa hypoteser, skriva om de kan och/eller rita. 
Genomgående svar för hur man kan arbeta med vattnets olika former, var att barnen får frysa 
vatten till is eller bygga isskulpturer. Vatten i flytande form studeras inom- eller utomhus. 
Vatten i gasform visas genom att koka vatten och se hur vattenånga bildar droppar på 
kastrullocket. Vattnets kretslopp är ytterligare ett förslag på arbetsområde, som man kan 
arbeta praktiskt med. Begreppen fast och flytande form samt gasform hade lärarna väldigt lätt 
att associera till och genom deras svar har vi tolkat det som att vatten var något man också 
arbetar med i andra ämnen som till exempel matematik och biologi.   
 
Ljudets utbredning 
Lärarnas första tanke kring ljud, delade vi upp i tre olika kategorier. Den första kategorin var 
antingen örat, hörseln, tinnitus och buller av olika slag.  Det andra var ljudvågor som 
transporteras från sändare till mottagare. Den tredje kategorin hade inga tankar kring 
området. 
Även här föreslog lärarna praktiskt arbete och experiment. Vissa lärare nämnde att de kunde 
illustrera ljudvågor med hjälp av musikinstrument. Några lärare ansåg att ett bra sätt att arbeta 
med ljud är att låta barnen få lyssna på olika ljud som till exempel hjärtat, ljud från olika 
källor och ljudsagor. Några enstaka lärare nämnde samtalet som arbetsform, genom att till 
exempel tala med barnen om hur talet och röstvolymen har betydelse för hur ljudet 
transporteras och tas upp av mottagaren samt studera mätinstrument (örat i klassrummet) som 
indikerar ljudvolymen, vilket blir mer konkret för barnen. 
Några lärare menade att de enbart har arbetar teoretisk med ljud, vilket innebär att de pratade 
om ljudet i samband med arbetet med människokroppen och örat. 
Lärarna upplevde frågan som stor och svår. Här behövde lärarna lite mer betänketid, men alla 
lärare hade till slut förslag på arbetsformer. 
 
 ”Hur man gör rent praktiskt själv i klassrummet det har jag ändå ingen direkt idé om utan att tänka 
  efter.”  (Eva) 
 
 ”Eftersom jag nu jobbar med yngre barn så tycker jag att det handlar mer om att göra än att läsa 
  om det, om jag säger så. Jobba praktiskt”. (Lena) 
 
Magnetism 
Magneten som föremål var det första som de flesta lärarna tänkte på, stora och små magneter, 
hästsko- och kylskåpsmagnet samt magneter med olika styrka. En lärare tänkte på 
dragningskraft. 
Som arbetsform uppgav de flesta lärarna praktiskt arbete och laborationer med magneter i 
olika former, olika storlek och styrkor. Lärarna föreslog till exempel olika stationer med 
experiment, kompassens funktion samt skapa mönster i sand och järnfilspån med hjälp av 
magneter. Vissa lärare menade att man ska komplettera det praktiska arbetet med ett 
analyserande samtal. Vad händer? Varför? Några av lärarna hade inga förslag på 
arbetsformer, eftersom de tyckte att de var osäkra på detta område. Anledningarna till att de 
inte hade några förslag på arbetsformer var att man inte väljer bort det aktivt, utan på grund av 
bristande kunskaper. En annan anledning var hänvisning till arbetslaget, där ämnena fördelas 
på den lärare som behärskar ämnet bäst. En tredje anledning var att vissa ansåg att detta 
område inte var aktuellt för deras årskurser, utan kommer högre upp i åldrarna. 
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 ” Det är lite så här, konkreta saker då. Det har jag ju jobbat med barn just med det här när man  
 lägger ut spån och man ser, hur det formar sig”.(Anna) 

  
 ” Det är ju mycket med det där att testa och prova hela tiden som gäller i de här ämnena och  
 fundera vad man tror att det blir även att få tänka efter att innan dom gör ett experiment tänka efter 
  vad tror jag ska hända. Först få göra det och sen göra. Stämde detta? Varför stämde det inte?  
 Hur blev det egentligen? Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att det inte blir såhär rätt och fel  
 hela tiden utan att de vågar prova och ställa en hypotes själva då.” (Sara) 

 
Lärarnas tankar kring arbetsformer 
När lärarna pratade om arbetsformer så var det praktiskt arbete som dominerade som 
arbetsform. Det var få lärare som tog upp diskussion, reflektion och analys som en betydande 
inlärningsform. Grupparbetets betydelse i arbetet nämndes inte heller i någon större 
utsträckning. 
 
Att bilda begrepp i de övriga skolämnen 
Lärarna hade olika uppfattningar om att bilda begrepp i de övriga skolämnen. Flera av lärarna 
menade att det är viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn med en gång, medan några lärare 
koncentrerade sig på att använda begrepp i svenska och matematik.  Vissa lärare var 
tveksamma till barnens förmåga att förstå begrepp i de yngre åldrarna. Gemensamt för alla 
lärarna var att de var noga med att om de skulle använda sig av begrepp, var det viktigt att 
verkligen förklara för barnen och ge flera infallsvinklar. 
 
 ” Det är kanske inte så att barnen alltid förstår då, egentligen så kanske vi gör det lite för mycket då.  
 Ett begrepp är ju många saker”. (Anna) 
 
 ” Jag tycker det är bra. Man vet att ett verb är ett verb och inte ett att göra-ord”. (Lisa) 
 
Lärarens syn på naturvetenskap i undervisningen 
Vi redogjorde tidigare för lärarnas tankar kring utvalda begrepp i naturvetenskap, där en del 
av lärarna var medvetna om naturvetenskapens (kemi, fysik och biologi) betydelse och hade 
tankar kring de olika områdena. De övriga lärarna hade mest fokusering på biologi och 
hänvisade ämnena kemi och fysik till undervisningen som sker högre upp i åldrarna. 
Gemensamt för de flesta lärarna var att de ansåg att barnen i första hand måste lära sig skriva, 
läsa och räkna. En lärare menade att man lägger ner oerhört mycket tid på att barnen lär sig 
skriva, läsa och räkna samt att de lär sig umgås socialt med andra. Hon menade att detta är en 
förutsättning för att kunna lära sig andra ämnen. Den tid som man ska ha till NO-undervisning 
är som regel förlagd till naturen och skogen. Några få lärare tyckte att det var beklagligt att 
man inte hinner med de övriga ämnena i naturvetenskap samt tekniken.    

 
 ”Utan 1:an och 2:an handlar egentligen väldigt mycket om svenska och matte.  
Det är liksom dom… grunderna”.  (Åsa)  

 
När vi jämförde svaren mellan lärare med olika utbildning, tyckte vi oss se ett mönster. De 
lärare som hade en äldre lärarexamen, hade inte tankar på att dessa ämnen tillhörde deras 
undervisningsområde, utan hänvisade till att ämnena kommer i de högre åldrarna. De övriga 
lärarna, som vi uppskattade var utexaminerade under de senaste tio åren, hade en medvetenhet 
om naturvetenskapens betydelse i de lägre åldrarna, även om de inte alltid hann med att arbeta 
med det. 
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Diskussion 

Reflektion över vår undersökning och vårt arbete 
Vilka personliga tankar hade lärarna kring Begrepp och de naturvetenskapliga begreppen fast 
och flytande form samt gasform, ljudets utbredning och magnetism? Låg dessa 
naturvetenskapliga begrepp aktivt i lärarnas tankebanor eller var det mera avlägset? Detta var 
funderingar vi hade innan vi påbörjade vår undersökning med hjälp av intervjuer. Det var 
svårt att få tag på lärare som ville ställa upp på att bli intervjuade. Förklaringen till detta var 
enligt rektorerna tidsbrist på grund av att det var slutet på vårterminen. Vi var medvetna om 
detta, men vi tror också att det berodde på ämnesvalet i vår undersökning, att ämnet känns 
avlägset eller obekvämt för lärarna i de lägre åldrarna. 
 
Med facit i hand är vi glada att vi genomförde vår undersökning med hjälp av intervju, 
eftersom vi inser att vi aldrig skulle ha fått de svaren vi hade behövt om vi använt oss av 
enkät. Kvale (1997) anser att en kvalitativ intervju är ett bra sätt att få intervjupersonens 
omvärld beskriven med deras egna ord. Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp av en 
bandspelare. Vi tyckte det var bra eftersom vi fick helheten, utan att missa information, vilket 
Nyberg (2000) också rekommenderar. Det skapade en trygghetskänsla i själva 
genomförandet, men även vid nedskrivningen av intervjuerna samt vid analysprocessen. Patel 
& Davidsson (2003) anser att när man är två vi intervjutillfället och tolkar svaren, ökar detta 
tillförlitligheten i undersökningen. Tack vare att vi har varit två, har vi kunnat ”bolla” våra 
tolkningar med varandra när vi analyserade materialet.  
 
Vi var mycket angelägna om att försöka etablera en god relation till de olika lärarna innan vi 
började intervjun. Det förekom att vi upplevde att vissa lärare intog en försvarsställning vid 
våra frågeställningar och/eller att de kände sig otillräckliga i sina svar. Vid sådana tillfällen 
valde vi att gå vidare i intervjun. I de fall läraren kände sig otillräckliga, försökte vi förtydliga 
att vi bara var ute efter deras tankar kring de olika begreppen. Vid intervjuns slut lämnade vi 
en liten bakgrund till varför vi valt detta ämne och varför vi tycker att det är intressant. Detta 
gjorde vi för att lärarna skulle få en förklaring till vårt syfte med undersökningen samt att 
avrunda mötet.  
 
Vi försökte vara så objektiva som möjligt i vår undersökning. Under våra intervjuer undvek vi 
att ställa ledande frågor, när vi behövde utveckla intervjufrågorna. Vid analysen av 
intervjuerna har vi försökt att använda lärarnas ordval i så stor utsträckning som möjligt. Vi 
genomförde en fenomenologisk analys, som är mest relevant för att beskriva människors 
upplevelser av fenomen. Larsson (1986) menar att man inom fenomenologin skall 
kategorisera samt att man kan använda sig av citat och detta har vi tagit fasta på. Vi 
kategoriserade svaren inom respektive område, till exempel begrepp, magnetism med mera. 
Dels genom att kategorierna skiljde sig från varandra eller att kategorierna hade en gemensam 
nämnare. Vi upplever att det var lärorikt att göra denna undersökning och få förmånen att ta 
del av lärarnas tankar.   
 

Reflektion kring resultatet samt forskning och teorier 
I vår inledning nämnde vi hur viktig naturvetenskapen är i de lägre åldrarna, men att detta inte 
har haft så stor genomslagskraft ute i skolorna enligt den litteratur vi har tagit del av. Det visar 
också vårt resultat och resultatet överensstämmer sålunda med tidigare forskning. I 
forskningen som Carlsson & Östergård (2004) har genomfört har de tagit upp hur lärarna 
arbetar med naturvetenskap ute i verksamheten.  
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Resultatet de fick fram var att lärarna vill arbeta praktiskt genom temaarbete, experiment, 
exkursioner samt grupp- eller individuellt arbete. Detta resultat är överensstämmande med 
vårt, där det praktiska arbetssättet är det dominerande. 
Perssons (2003) forskning visar att en del lärare har bristande kunskap inom ämnet eller att de 
känner sig otrygga inom dessa områden. Detta var något som också några av våra 
intervjupersoner upplevde. Ett sätt att öka trygghetskänslan för ämnet, är att ”sätta sig in i” 
ämnet och därmed få mer kunskap. Enligt Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar 
Strömdahl att flera av lärarna behöver få exempel och idéer för hur de ska bedriva egen 
undervisning, bland annat genom att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, som vidare kan 
leda till reflektion över det egna arbetssättet. Vygotskij anser att tänkandet och att bilda 
begrepp är kulturella och sociala fenomen. Människor får tillgång till kunskaper, färdighet, 
tankesätt och språk genom samarbete och interaktion med en person som har mer kunskaper. 
Genom vår egen erfarenhet har vi fått ställa hypoteser, reflektera, analysera och 
experimentera i vår lärarutbildning. Detta har lett till att vi har utvecklat en kunskap och en 
trygghet för att undervisa i naturvetenskap. 
  
Klingspor & Svensson (2005) undersökte vad lärarna för de lägre åldrarna hade för innehåll i 
sin NO-undervisning och varför. Biologi var det primära ämnet medan kemi och fysik ställde 
högre krav, när det gällde planering, material och genomförande. Vår undersökning visade att 
biologi låg närmast i lärarnas tankar om naturvetenskap. Genom våra intervjuer förstod vi att 
flera av lärarna ansåg, ibland med stöd i kursplanerna, att ämnena kemi och fysik introduceras 
först i de högre åldrarna. En annan orsak var att det råder ”tidsbrist”, eftersom en del av 
lärarna sa att de inte riktigt hinner med, utan får prioritera vilka ämnen de ska fokusera på. Vi 
tror att lärarna prioriterar biologi på grund av att lärarna behärskar ämnet och den ”trend” som 
finns i skolorna idag, där man integrerar kunskap om naturen och människan med rörelse och 
frisk luft, samt att det är ett lämpligt undervisningsområde för de lägre åldrarna. 
 
I vår undersökning ansåg lärarna att begrepp står för hur saker och ting hänger ihop, ett ord 
som ger ungefär samma association eller ett visst ämne. Denna definition stämmer bra med 
Bråten (1998). De flesta lärarna upplevde att det var svårt att beskriva ordet begrepp. Det har 
vi full förståelse för eftersom det kan innebära så mycket. För oss personligen ligger 
begreppsbildningen mycket närmare, eftersom vi nyligen läst om det och tagit till oss 
teorierna kring detta. Vi håller med våra intervjupersoner, som anser att om man ska använda 
sig av begrepp, så är det viktigt att förklara ordentligt och utgå från flera perspektiv. Björk 
(1995) anser att om lärarna använder sig av språkets möjligheter i undervisningen, kan detta 
bidra till reflektion och ökad förståelse för eleverna. Vissa av våra intervjupersoner var 
tveksamma till barnens förmåga att förstå begrepp i de yngre åldrarna. Andersson (2001) 
anser att vardagstänkande och vetenskapligt tänkande är beroende av varandra och utvecklas i 
samspel till en vetenskaplig förståelse. Säljö (2000) menar att det är med hjälp av begrepp 
som vi kan kategorisera upplevelser samt bevara och sortera kunskaper. När barnen är små 
sammankopplar de begrepp med konkreta saker i sin närhet. De abstrakta begreppen utvecklas 
senare. Vi tror att barnen har en fördel av att lära sig olika begrepp i de lägre åldrarna som 
anknyter till enkla experiment i barnens vardag. Därmed kan de få bättre förståelse och 
anknyta tidigare kunskaper högre upp i åldrarna, när mycket annat introduceras i NO-
undervisningen.  
 
Det finns flera forskare som hävdar, och även läroplanen (Lpo94) ger stöd för att man ska 
börja med naturvetenskap i de lägre åldrarna. Harlen (1996) menar att barns inställning till 
naturvetenskap bör formas tidigt i förhållande till övriga ämnen, på grund av att barn i 11-12 
års ålder redan har bildat sig en uppfattning om de tycker om ämnet eller inte.  
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Dessutom är det viktigt att på ett tidigt stadium förändra barnens vardagsföreställning till 
veteskaplig föreställning, eftersom det inverkar på barnens försök att förstå det som de 
upplever. 
Vissa av våra intervjupersoner var mycket medvetna om att undervisning i naturvetenskap är 
viktig även i de lägre åldrarna. Återkommande var dock att det inte finns utrymme för detta, 
eftersom dagens skola framförallt fokuserar på att barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna. 
Dessutom går det åt mycket tid för det sociala umgänget i skolan. Detta är vi fullt medvetna 
om, men vi tror ändå att man kan få in naturvetenskap i undervisningen, dels genom att man 
som lärare har kunskaper och intresse för ämnet, dels genom att man integrerar NO-ämnena 
med andra ämnen. Det är viktigt att läraren ställer sig de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur 
och varför, när han/hon planerar sin undervisning. Dessutom måste läraren ha en förmåga att 
kunna prioritera de olika ämnena i undervisningen så att det skapas en balans mellan syftet 
och förutsättningarna (Kernell, 2002). Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) anser att läraren 
måste medvetandegöra sin egen syn på kunskap och lärande, för att sedan reflektera över om 
den egna synen och agerandet i undervisningen stämmer överens eller om den behöver 
förändras. 
 
Några av lärarna ansåg att våra begrepp i undersökningen inte berörde deras årskurser. 
Anledningen till detta kan vara att lärarna följer lokala arbetsplaner, där målen inom 
naturvetenskap siktar mot år 4 och 5. Läroplanen (Lpo 94) ger ett stort utrymme för lokalt 
inflytande över utformningen av undervisningen och den lokala arbetsplanen för NO-ämnen, 
som ofta är skriven av lärare som saknar utbildning i naturvetenskap. Detta bidrar till att 
tolkningen av läroplanen kan bli olika eftersom ämnena inte har tillhört de dagliga sysslorna i 
de lägre åldrarna (Persson, 2003).  
 
Vi anser att det är viktigt med varierande arbetsformer inom naturvetenskap, vilket Persson 
(2000) också påtalar. Barnen behöver arbeta praktiskt genom att till exempel bygga modeller. 
Lika viktigt är det att ställa hypoteser, diskutera, analysera men även att dokumentera genom 
att skriva eller rita. Utifrån en intervju med Nordell, beskriver Nordell hur han ändrade sitt 
arbetssätt i de naturvetenskapliga ämnena, genom att låta barnen leka och laborera i grupper. 
Nordell upplevde att arbetssättet var stimmigt till en början, men att det gav barnen så mycket 
mer omfattande kunskaper (Johansson & Rosén, 1992). Vi tycker att grupparbete är en bra 
metod för samarbete och personlig utveckling. Runesson (1995) menar att när eleverna har 
grupparbete och någon elev sätter ord på sina funderingar, blir det lärorikt både för eleven 
själv och för kamraterna, eftersom tankarna blir synliggjorda för henne själv. De flesta lärarna 
nämnde praktiskt arbete som arbetsform. Det var väldigt få lärare som talade om att 
samverkan mellan praktiskt och teoretiskt (ställa hypoteser, diskutera och analysera) arbete 
och som nämnde grupparbete som arbetsform. Vissa lärare sa att man inte kan arbeta 
teoretiskt och vi tolkade det som att de syftade på att man inte kan ”mata” eleverna med fakta. 
 
Vi kan förstå lärarnas dilemma med att undervisa i naturvetenskap i de lägre åldrarna, med 
tanke på de kraven som ställs inom svenska och matematik. Vår förhoppning är emellertid att 
naturvetenskapens alla områden ska få plats i framtidens undervisning.  
Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilket intresse och kunskaper elever i år 6 
eller 7 har fått, som gått i en klass där läraren haft en naturvetenskaplig kompetens och där 
både kemi, fysik och biologi ingått i undervisningen redan från de lägre åldrarna. Jämför 
sedan med elever i samma ålder i en annan klass, där läraren haft en annan inriktning på 
undervisningen och där biologi har dominerat. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor - att ”bygga” begrepp i naturvetenskap 
 

1. Vad är naturvetenskap för dig? 
 
 
2. Vad får du för tankar eller associationer när du hör ordet begrepp? 

       
    

3. Vad har du för tankar kring begreppet fast och flytande form samt gasform? 
 
 
4a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom fast och 
flytande form samt gasform? 
 
 
4b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet fast och flytande form samt gasform? 
 
 

  5. Vad har du för tankar kring begreppet ljudets utbredning? 
 
 
6a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom ljudets 
utbredning? 
 
 
6b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet ljudets utbredning? 
 
 
7. Vad har du för tankar kring begreppet magnetism? 
 
 
8a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom magnetism? 
 
 
8b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet magnetism? 
 
 
9. Använder du dig av att etablera begrepp i de övriga ämnena? 
 
 
10. Vilken årskurs undervisar du i? 
 
 
11. Vilken typ av lärarexamen har du? 
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