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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Lena Sjöberg för att hon på ett positivt och 

engagerat sätt handlett oss genom vårt uppsatsarbete. Tack för att du alltid svarat snabbt på 

våra mail och för att du alltid framfört konstruktiva synpunkter som fört oss framåt i arbetet. 

 

Vi vill också tacka Lisbeth Lunneryd som genom att vara en engagerad lärare, inspirerat oss 

att skriva om naturvetenskap. Tack för att du tog dig tid att diskutera syftet med oss. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla deltagande lärare, som trots att ni hade mycket att göra i 

slutet av vårterminen, tog er tid med oss. Ett stort tack också till rektorer och NOT-ansvarig 

för att ni gjorde det möjligt för oss att genomföra intervjuerna. 

 

 

Tack! 

Marie Klingspor & Annelie Svensson 
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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Sedan tio år tillbaka har fysik, kemi och biologi haft egna kursplaner. Forskning 

pekar på dilemmat med att dessa ämnen fortfarande är lågt prioriterade i de tidigare skolåren, 

samtidigt som den framhåller vikten av att elever redan i tidig ålder bör få möta 

naturvetenskapen.  

Syfte: Syftet med vår studie är att ta reda på hur en utvald grupp lärare, i de tidigare 

skolåren, tänker om NO-undervisningen i skolan. Med NO menar vi ämnena biologi, kemi 

och fysik- enskilt eller ämnesövergripande. 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer med lärare. 

I vår tolkning av intervjuerna har vi försökt inspireras av hermeneutiken. 

Resultat: Vi har fått insikt i hur lärarna tänker om NO-ämnena i de tidigare skolåren. Dessa 

tankar har visat sig ha betydelse för det innehåll de väljer och den tid de lägger på 

undervisning i dessa ämnen. Vi har sett att de syften lärarna uppger, inte alltid stämmer 

överens med undervisningsinnehållet. Lärarnas tankar kretsar mycket kring vad de konkret 

gör och vilka svårigheter de upplever. Biologi är det ämne lärarna främst tänker på när de 

talar om NO och därmed det ämne de prioriterar. När de talar om biologi är det främst djur, 

natur och skogsdagar de tänker på. Lärarna menar att kemi och fysik inte har någon stark 

ställning i skolan då de av tradition inte tidigare funnits med i kursplanerna. Dessa ämnen 

upplever de som mer krävande vad gäller tid, material, planering och genomförande. En del 

menar också att ämnena är svåra för elever i de tidigare skolåren. Många lärare återkommer 

till betydelsen av eget intresse och utbildning när de talar om NO. Flertalet tror att ämnena 

skulle prioriteras mer om de utvärderades, vilket inte görs idag.  
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Inledning 
 
De naturorienterande ämnena har, i och med Lpo-94 och kursplanerna för grundskolan, fått 

specifika mål som tydligt anger vad eleverna ska ha uppnått i femte skolåret. När vi använder 

begreppet naturorienterande ämnen, NO, i denna uppsats, avser vi skolans naturvetenskapliga 

ämnen till skillnad från de organiserade vetenskapsdisciplinerna (Sjöberg, 2000).  

 

I skolan har NO-ämnena, bortsett från biologin, tidigare varit lågt prioriterade i de tidigare 

åldrarna då fokus har legat på ”läsa, räkna, skriva”. En av förklaringarna kan vara att lärare är 

alltför dåligt utbildade inom dessa ämnen. Även om det idag finns möjlighet att välja 

naturvetenskaplig inriktning mot de tidigare skolåren, väljer få lärarstuderande den (Sjöberg, 

2000). Har då någonting förändrats med de nya kursplanernas införande eller har vi 

fortfarande i huvudsak en treämnesskola? 

 

Skolinspektörerna slår i de samlade slutrapporterna för läsåren 97/98 och 01/02 fast att både 

undervisning och kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena är bristfälliga. Den senaste 

rapporten visade att de naturorienterande ämnena hade störst andel elever som inte klarade 

målen i år 9. Dessa resultat, menade inspektörerna, kunde bero på sporadisk undervisning i de 

tidigare skolåren, utan struktur och mål. Detta kunde i sin tur förklaras av att lärare saknade 

kompetens i dessa ämnen och att det var brister i de lokala kursplanerna (Skolinspektörernas 

årsrapport 2001/2002). Även en internationellt gjord studie, TIMMS 2003, visar en tendens 

till nedgång inom framför allt kemi och fysik (Skolverket 2005).  

 

Finns det fortfarande en tradition bland lärare i de tidigare skolåren att kemi och fysik mer är 

ämnen som tillhör de senare skolåren? Detta skulle då leda till att eleverna möter många av de 

naturvetenskapliga begreppen först där. Problemet för eleverna är att många av dessa begrepp 

har samma namn i vardagen, men betyder andra saker. Att man i vardagen säger att man inte 

har någon energi är inte det samma som fysikens energibegrepp. Elever måste redan tidigt få 

möta de naturvetenskapliga begreppen för att förstå att naturvetenskapliga begrepp och 

vardagliga begrepp används i skilda sammanhang. 

 

Vi tror att lika viktigt som det är med NO-undervisning i de tidiga skolåren, lika viktigt är det 

att lärare på ett naturligt sätt för in de naturvetenskapliga begreppen i elevernas språk. Detta 
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förutsätter att lärare själva är klara över dessa, men undersökningar över hela världen visar att 

lärare och lärarstuderande ofta har samma tolkning av naturvetenskapliga fenomen som 

eleverna. Vi grundar tidigt erfarenheter och föreställningar om hur världen är beskaffad. 

Dessa försvinner inte bara för att någon talar om hur det egentligen är. Istället måste 

föreställningarna diskuteras och problematiseras för att eleverna ska få ett naturvetenskapligt 

sätt att förklara sin omvärld (Eskilsson & Helldén, 1996). 

 

Som blivande lärare med profilering inom Natur/Teknik anser vi att detta är ett angeläget 

område. Vi tror det är viktigt att lyfta de naturorienterande ämnena redan i tidig ålder. Genom 

ett lustfyllt lärande som utgår från elevernas egna tankar, erfarenheter och intressen, tror vi att 

man både kan öka intresset för dessa ämnen samt lägga en naturvetenskaplig grund för de 

fortsatta skolåren. Vi är därför intresserade av att ta reda på hur lärare tänker och vad de har 

för syfte och mål med NO-undervisningen i de tidiga skolåren. Anledningen till att vi har valt 

ordet ”tankar” i vår studie, har varit att få lärarna att tala så fritt och spontant som möjligt om 

vad NO-undervisning är och står för i deras vardag. Ordet ”tankar” är för oss ett prestigelöst 

ord som har hjälpt oss att föra en öppen dialog med lärarna där vårt mål har varit att de inte 

ska känna sig trängda.   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 3

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur en utvald grupp lärare, i de tidigare skolåren, tänker 

om NO-undervisningen i skolan. Med NO menar vi ämnena biologi, kemi och fysik – enskilt 

eller ämnesövergripande.  

 

Vilket innehåll uppger lärarna att NO-undervisningen har och vilka orsaker ser de till att 

undervisningen tar upp detta innehåll? 

 

Vilka är lärarnas syften med undervisningen i NO-ämnena? 

 

Kan lärarnas syften och val av innehåll tänkas leda till målen i kursplanen upp till femte 

skolåret? 
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Forskningsbakgrund 

Lärarens roll 

Skolans traditioner 
 
Det som sker i skolan har en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden, och att arbeta 

som lärare är att vara en del av den. Det sätt, på vilket läraren utformar undervisningen, är 

därmed djupt rotat i en tradition. Inte bara de val läraren gör i sin undervisning, utan också 

tillgänglig utrustning och läroböcker uppehåller traditionen. Ofta blir traditionerna så 

självklara att man inte lägger märke till dem. Låg - och mellanstadielärare förväntades, i och 

med Lpo-94 och kursplaner i grundskolan, undervisa i ämnen som tidigare inte varit en del av 

deras tradition (Persson, 2003). 

 

Lpo-94 trycker särskilt på vad läraren ska göra. De ska t.ex.: 

- utgå från varje enskilds behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande  

- stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

- samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, 

överblick och sammanhang 

- utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn 

 

Undervisning 

För att få reda på hur en framgångsrik undervisning i de naturvetenskapliga ämnena skulle 

kunna genomföras utförde Scott och Driver (1998) ett aktionforskningsprojekt vid 

Universitetet i Leeds. Ett sådant projekt innebär att forskningen görs på plats i klassrummet av 

forskare och lärare gemensamt. Forskningen visade att eleverna omformar sin erfarenhet och 

sitt lärande bäst tillsammans med andra. Det sociokulturella perspektivet fokuseras, även om 

det individuella perspektivet inte går att bortse ifrån. Med sociokulturellt perspektiv menas 

här kommunikationen och samspelet mellan människor i en kultur. Aktionforskning kan vara 

ett bra sätt att synliggöra det som sker i klassrummet, antingen läraren forskar själv eller 

tillsammans med andra. 
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Forskning har visat att det är svårt att förändra lärares syn på sin egen undervisning och att det 

som är genomförbart i forskningsprojekt inte alltid fungerar i praktiken, i skolans vardag 

(Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Ett problem som ibland uppstår är att lärare och forskare 

står allt för långt ifrån varandra. Forskaren har ofta en speciell teoretisk inriktning som de vill 

fördjupa sig inom, medan läraren istället har ett behov av ett flertal olika teoretiska 

inriktningar, för att kunna genomföra en framgångsrik undervisning. En förutsättning för att 

lärare och forskare ska kunna föra en dialog med varandra är att de sätter sig in i varandras 

situationer och respektive verksamheter (Claesson, 2002). Samtidigt finns också i skolan en 

djupt rotad tradition av hur man löser problem och utformar sin undervisning (Persson, 2003).  

 

Ett annat undervisningsproblem var det som Abd-El Khalik och Lederman (2000) kom 

framtill i sin forskningsstudie. De pekade på att kompetensutveckling inom de 

naturvetenskapliga ämnena inte alltid gav det resultat man önskade. Det visade sig att många 

lärare inte använde sig av de nyvunna kunskaperna i sin undervisning. Skamp och Mueller 

(2001a, 2001b) kom i sin forskning fram till att erfarenheter från den egna skolgången vägde 

tyngre när lärare genomförde sin undervisning, än vad tidigare forskning och lärarutbildning 

gjorde.  

 

En studie gjord i Australien visade att naturvetenskap var lågt prioriterat på de skolor som 

undersöktes. Lärarna uppgav att detta berodde på gruppens storlek, tidsbrist och att 

klassrummen inte var utformade för naturvetenskaplig undervisning. När författarna studerade 

vad som undervisades på de naturvetenskapliga lektionerna upptäckte de att innehållet var 

tunt och att lärarna hade otillräckliga kunskaper för att kunna svara på elevernas frågor 

(Mullholland & Wallace, 2003). 

 

För att eleverna ska utveckla en stabil grund måste lärarens naturvetenskapliga undervisning 

bedrivas så att syftet leder fram till förståelse. För att utveckla ett framtida naturvetenskapligt 

tänkande är lärarens uppgift i de tidigare skolåren att ta reda på vilka utmaningar eleverna 

behöver (Helldén, 1994). Enligt Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) är det viktigt att 

läraren är klar över målet med undervisningen och förmedlar detta till eleverna. Detta för att 

eleverna ska känna motivation, vilja att lära sig samt förstå varför de ska lära sig just detta. 

Först då kan ett förståelseinriktat lärande ske. 
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Det har visat sig att när lärare planerar NO-undervisning, inriktar de sig mer på praktiska 

problem, än på att utgå från vad eleverna kan. Ofta fokuseras mer på kvantitet än kvalitet, att 

avancera i läroboken blir viktigare än att reflektera över innehållet (Zetterqvist, 2003). 

 

Även Eshach (2003) pekar på vikten av att elever redan i tidig ålder får möta 

naturvetenskapen för att kunna utveckla en djupare förståelse i de kommande skolåren.  Han 

menar att det finns för lite tid för de naturvetenskapliga ämnena och att de tidiga skolåren är 

den svaga länken i kedjan. Många lärare verkar undervisa i dessa ämnen enbart för att de är 

obligatoriska och försummar möjligheten att ta tillvara på elevernas nyfikenhet. 

 

Dessa undervisningsproblem måste också sättas i relation till att samhället kräver allt mer av 

lärarna samtidigt som resurserna minskar. Dessutom finns det obetydligt med forskning som 

kan ge lärarna stöd i sitt arbete för att uppnå målen de åläggs (Andersson, Bach, Olander & 

Zetterqvist, 2004). Även tiden är en knapp resurs då alltfler ämnen ska rymmas inom samma 

tidsram. Detta kan upplevas stressande av både lärare och elever.  Skolans tradition har varit 

att ge eleverna förmågan att kunna läsa, tala, räkna och skriva, men nu bör skolan också ge 

eleverna möjlighet till att ”utveckla sin förmåga att tänka”. För att förstå sin omvärld behövs 

tid för reflektion (Jönsson & Wickenberg, 1992).  

 

Läromedel 

Naturvetenskapen i skolan har länge präglats av den akademiska traditionen, där de rätta 

svaren har en stark ställning. En del av de läromedel som finns på skolorna är från tiden då 

positivismen var rådande. Positivismen är en vetenskaplig inriktning där man anser att det 

man undersöker ska vara mätbart. Resultatet ska vara sant och objektivt, det finns bara ”rätt” 

eller ”fel”. Positivismens tankar ledde till att läromedlen var upplagda på ett bestämt sätt, 

oavsett vilka elever som skulle använda materialet. ”Rätt-” och ”feltänkandet” gav inte 

eleverna utrymme för diskussioner och egna tankar. Också undervisningen styrdes av 

färdigtryckta övningsböcker där ingen hänsyn togs till elevernas olika förutsättningar och 

erfarenheter. Undervisningen byggde inte på att ta reda på elevernas egna tankar och 

förförståelse om ett fenomen (Claesson, 2002).  

 

Undersökningar visar att många lärare i de tidigare skolåren har samma uppfattning av 

naturvetenskapliga begrepp som eleverna själva har, vilket kan ställa till problem i 
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undervisningen och elevernas kunskapande (Eskilsson & Helldén, 1996). Pedersen och 

Molander (1988) har i en studie undersökt hur läroböcker tar upp det naturvetenskapliga 

begreppet ”anpassning”. I naturvetenskapliga sammanhang står ordet ”anpassning” för 

någonting som är omedvetet och genetiskt betingat, medan det däremot i vardagen handlar om 

en medveten förändring av ett beteende. Av de böcker författarna granskade kom de fram till 

att begreppet behandlades på ett adekvat sätt men då läroböckerna vänder sig till elever i 

yngre åldrar har de ofta mycket lite text vilket ställer stora krav på den undervisande läraren. 

Läraren måste kunna förklara texten utifrån elevernas kunskapsnivå och svara på uppkomna 

frågor. Detta ställer stora krav på lärarnas egna kunskaper. 

 

Lärare måste låta eleverna möta naturvetenskapen på olika sätt för att kunna generalisera 

kunskapen och få en allmängiltig naturvetenskaplig förståelse. För att utveckla elevernas 

naturvetenskapliga begreppstänkande är lärarens deltagande en förutsättning (Östman, 2003). 

Lärare bör ta det vardagliga tänkandet som utgångspunkt i skolans NO-undervisning, och få 

elevernas tankar att pendla mellan vardagligt och vetenskapligt tänkande. När det gäller t.ex. 

fotosyntes ska de inte bara kunna processen teoretiskt, utan också förstå och förklara den när 

de ser en blomma i naturen (Andersson, 2001). 

 

Styrdokument 
 
Den första juli 1995 trädde den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, i kraft. Den svenska skolan fick därmed ett 

målstyrt system som bl.a. innebar att lärare och elever gemensamt skulle formulera mål för 

den enskilda eleven. Meningen var att lärarens uppgift skulle vara att uppmuntra, stödja samt 

underlätta elevens aktiva lärande (Östman, 2003). 

 

Elevens ansvar och inflytande framhålls i Lpo-94 med dessa ord: 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 

tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning (Lpo-94, s.18). 
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Undersökningar gjorda av Munby och Roberts (1998) och Geddis (1998) visar att det ofta är 

läraren som bestämmer vilka som får tala i klassrummet och därigenom styr de över vilka 

elever som deltar i klassrumsdialogen. Klassrummet blir på detta sätt inte en demokratisk 

miljö då lärarens planering och avsikt blir något som eleverna får rätta sig efter.  

 
Samtidigt med Lpo-94 fick vi också nya kursplaner för grundskolan, vilka sedan reviderades 

år 2000. De nya kursplanerna innebar att varje ämne fick egna mål. Kemi, fysik och biologi, 

som i tidigare styrdokument ingått i Oä eller NO-ämnena, fick både en gemensam, men också 

egna kursplaner. När det gäller de naturvetenskapliga ämnena så har det i och med den nya 

kursplanen skett ytterligare en förändring. Fokus har flyttats från att ämnena tidigare varit en 

introduktion till naturvetenskap till att nu betona att eleverna ska lära sig av naturvetenskap 

(Persson 2003). Då endast målen är fastställda har skolorna stor möjlighet, genom lokala 

arbetsplaner, att påverka hur man når fram till målen. 

 

Persson (2003) kunde dock i sin studie notera att de lokala arbetsplanerna i kemi och fysik till 

stor del utformades av lärare som inte hade ämneskompetens inom dessa ämnen. Hans resultat 

visade, att då NO-ämnena inte utvärderas, lägger inte lärarna så stor vikt vid styrdokumenten. 

Han kunde också se att det inte fanns något större utbud av läromedel att hämta inspiration 

från, då dessa ämnen inte tidigare tillhört den dagliga verksamheten i skolan upp till år 6. 

Persson menade att lärarnas eget intresse har stor betydelse för att få eleverna intresserade av 

NO-ämnena och man borde därför arbeta mer för att få lärarna intresserade. I och med de nya 

kursplanerna och alltfler utbildade Ma/No-lärare, borde man kunna se att NO-ämnena hade en 

mer framträdande plats i dagens skola. Men som vi presenterade i inledningen visar 

skolinspektörernas rapporter en helt annan bild av verkligheten.  

 

Enligt den gemensamma kursplanen för de naturorienterade ämnena biologi, fysik och kemi 

ska ämnenas syfte och roll i utbildningen vara: 

 

Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på frågor, som 

rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. 

Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen. 

Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på 

naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att 

utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje. 
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Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens 

resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att 

skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar 

utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i 

samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, 

respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument (Kursplan för 

naturorienterade ämnen, 2000). 

 

Några exempel från kursplanerna i fysik, kemi och biologi som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av femte skolåret är:  

 

-   känna till några exempel där biologins upptäckter påverkat vår kultur och världsbild. 

-   känna till några exempel där biologisk kunskap använts för att förbättra våra livsvillkor,   

     t.ex. växtförädling och genteknik. 

-   ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanent magneter. 

-   känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild. 

-   känna till några faktorer som leder till att material bryts ner och kunna ge exempel på hur 

    detta kan förhindras. 

-   ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras. 

 

Lärarutbildningen 
 
Anderson och Mitchener (1994) visar att det finns väldigt lite publicerad forskning om 

utbildning av lärare i naturvetenskapliga ämnen. Detta gäller speciellt utbildningen av lärare 

som ska arbeta med de yngre eleverna. De menade att en förklaring skulle kunna var den 

komplexitet som karakteriserar lärarutbildningen. Studier av lärarutbildningen bör omfatta 

både ämnesutbildningen, den didaktiska utbildningen samt den verksamhetsförlagda delen. 

 

En undersökning gjord i Australien, angående lärarutbildningen, visade att många snart 

färdigutbildade lärare ansåg sig ha dåliga grundkunskaper och kände osäkerhet inför att 

undervisa i naturvetenskap.  De upplevde det också svårare att förbereda lektioner inom dessa 

ämnen än inom andra ämnesområden. Författarna menar att universitet och högskolor har 



 10

ansvaret för att studenterna får fullgoda ämneskunskaper och didaktiska kunskaper 

(Mullholland & Wallace, 2003). 

 

Utbildningsplanen för lärarexamen (2002) i Sverige anger mål som högskoleutbildningen 

skall: 

    

utöver kunskaper och färdigheter ge studenterna förmåga till självständig och kritisk 

bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa 

kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. 

 

Vidare ska studenten uppnått vissa centrala mål för att få lärarexamen som t.ex. 

 

- omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever 

lär och utvecklas, 

- orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska 

livsbetingelser och förändringar i omvärlden, 

- självständigt och tillsammans med andra, planera, genomföra, utvärdera och utveckla 

undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna, 

- tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta 

forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, 

 

Traditionellt har man lagt mer vikt vid att lärare i de yngre åldrarna ska ha mer 

ämnesdidaktiska kunskaper, än ämnesteoretiska. Detta går tillbaka till gamla traditioner då det 

fanns två parallella skolsystem, läroverk och folkskola. Läroverket hade en teoretisk 

inriktning och var en förberedelse för högre studier.  Folkskolan var mer praktiskt inriktad. 

Detta ledde till viss klassindelning och till framväxten av två olika lärarkulturer.  Läroverkets 

lärare hade sin utbildning från universiteten medan de lärare som arbetade vid folkskolorna 

hade sin utbildning från seminarier (Persson, 2003). 

 

Dessa två parallella skolsystem och indelningen i klasslärare och ämneslärare fanns sedan 

kvar och har haft stor påverkan på, inte minst, den naturvetenskapliga undervisningen. I 

lärarutbildningen 1-7 och 4-9 försökte man att införa ämnesspecialisering även mot de yngre 

åldrarna. Dessa lärare hamnade dock snabbt i den traditionella rollen som låg- och 

mellanstadielärare då det uppstod en konflikt mellan de lärare på skolan som ville behålla sina 
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elever i alla ämnen och de nyutbildade med sin specialkompetens. Speciellt framträdande blev 

detta för Ma/No-lärarna. NO-ämnena hade traditionellt tidigare till största delen introducerats 

först på högstadiet. (Persson, 2003).  

 

Den nya lärarutbildningen från år 2001 är ytterligare ett försök att få två gamla skolsystem att 

smälta samman till ett. Tanken är att alla blivande lärare ska gå en delvis gemensam 

utbildning, oavsett om de ska undervisa yngre eller äldre elever. Förhoppningsvis kan detta 

leda till att man får en större förståelse för varandras yrkesproblem (Claesson, 2002). 

 

Leder då lärares ökade kunskaper och kompetens i No till att ämnena fysik och kemi, som 

traditionellt haft en svag tradition i skolan, får ett ökat utrymme i undervisningen? Forskning 

visar att studenter är starkt påverkade av sin egen skolgång, och de erfarenheter de gjort, 

redan när de börjar lärarutbildningen. Socialiseringen till lärare sker mer från den egna 

skoltiden samt i arbetet som lärare, inte i själva utbildningen (Ekborg, 2002). 

 

Perssons studie visade att Ma/No-lärare, trots sin utbildning, ansåg sig sakna idéer om vad de 

kunde göra i klassrummet. De uppfattade sin utbildning som alltför teoretisk. Enligt Persson 

(2003) har dessa ämnen fortfarande en svag ställning i skolan, de finns inte med som ett 

naturligt inslag i den dagliga verksamheten, trots att det utbildats alltfler Ma/No-lärare för år 

1-7. Hans studie visar att lärarnas orsaker till detta är att de anser ämnena vara 

materialkrävande och arbetsamma då de låter experimenterandet ta upp en stor del av 

lektionsutrymmet.  Det finns därmed en risk att eleverna ser experiment som en isolerad 

händelse i laboratoriet, och inte som en del i ett större sammanhang. För att eleverna ska 

känna engagemang, intresse och förstå att det handlar om världen vi lever i, är helheten viktig 

(Axelsson, 2000).  

 

Naturvetenskap i skolan 
 

Argument för naturvetenskap som skolämne 

Internationellt sett anses de naturvetenskapliga ämnena vara bland de viktigaste ämnena i 

skolan. Man har kunnat konstatera, genom att studera olika länders läroplaner samt antal 

lektionstimmar per ämne, att naturvetenskapen är god trea efter modersmål och matematik 

(Sjöberg, 2000).  
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Sjöberg lyfter fram fyra argument för varför alla elever ska ha naturvetenskap i skolan och 

inte bara de elever som tänkt sig vidare utbildning inom dessa ämnen. 

 

1. Ekonomiargument: Med detta menar han att naturvetenskapen både är lönsamt för 

individen och för samhället. 

2. Nyttoargument: Naturvetenskapen är nödvändig för att klara av vardagen och det samhälle 

vi lever i. 

3. Demokratiargument: För att kunna vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle 

behövs kunskaper i naturvetenskap. 

4. Kulturargument: Ett nödvändigt sätt för människor att förstå, och sätta sig in i, både sin 

egen och andras kulturer. 

 

Sjöberg menar att mycket av skolans undervisning har fokuserats på ”nyttoargumentet”, vilket 

kanske har hämmat NO-ämnenas utveckling. Istället borde ämnets existens framhållas utifrån 

ett allmänbildningsperspektiv.  

 

Ett annat argument för naturvetenskap i skolan är att man ser samhället ur ett 

omvärldsperspektiv där ekonomi, miljö och fredsarbete är något som berör alla då vi lever i 

en globaliserad värld (Andersson, 2001). Hans undersökningar har visat att även om elever får 

undervisning i naturvetenskap i skolan, så är det inte alltid de ser kopplingen till det 

vardagliga livet. Även om de kan fakta och begrepp i teorin har de svårt att överföra 

kunskapen till verkliga situationer. Naturvetenskapen blir lätt något som bara gäller i skolans 

värld. Andersson påpekar vikten av att utgå från elevernas egna vardagliga tänkande för att 

uppnå vetenskapligt tänkande. En förutsättning för detta är att eleverna lär sig att se 

naturvetenskapen som ett samspel mellan människor i sociala sammanhang och inte bara ser 

det som en mängd fakta och teorier som bara gäller i skolan.  

 

NOT- ett intressestimulerande projekt 

För att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik (NOT), från grundskolan 

och upp till högre utbildning, driver Myndigheten för skolutveckling och Högskoleverket 

sedan 1993 det så kallade NOT-projektet på regeringens uppdrag. Detta projekt har tillkommit 

då samhället har ett allt större behov av personer med utbildning inom de naturvetenskapliga 
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och tekniska områdena. Dessutom ser man ämnena utifrån ett medborgar- och 

allmänbildningsperspektiv. 
 

Uppdraget kan beskrivas i två delar: 

 

Metodfrågor 

Arbetet med att utveckla undervisningen är en angelägen uppgift för NOT-projektet. 

Didaktik- och metodfrågor i undervisningen, liksom frågor om kunskapsområdenas 

särart och integrationsmöjligheter ska ägnas stor uppmärksamhet. En spridning till 

skolor och högskolor av nationell och internationell kunskap på detta område är ett 

stöd i att utveckla undervisningen. 

 

Attitydpåverkan 

NOT-projektet ska inte bara syfta till att öka intresset för naturvetenskap och teknik 

utan också bidra till en bestående nyfikenhet på dessa områden. Ett långsiktigt arbete 

med attitydpåverkan är viktigt. Flickors perspektiv ska uppmärksammas. Olika 

intressegrupper i både skola, högskola och omgivande samhälle ska involveras. En 

viktig uppgift för NOT-projektet är att informera om olika aktörers aktiviteter (NOT-

projektet, 2005). 

 

NOT-projektet vände sig i första hand till lärare och skolledare för att ta till vara deras 

erfarenheter och idéer. Till sin hjälp hade man tidskriften NOT-bladet, konferenser samt 

nätverksträffar med de inblandade.  

 

Persson (2003) kunde i sin studie konstatera att av de 28 nummer av NOT-bladet, som dittills 

hade publicerats, fanns det inte en rad där lärare i de tidigare skolåren kom till tals för att ge 

sina erfarenheter om hur de bedrev sin undervisning för att nå målen för skolår 5. Han kunde 

också konstatera att på det seminariet ”Förnyelse av de naturvetenskapliga utbildningarna” 

som arrangerades av NOT i januari 2001, fanns av 80 deltagare inte en enda representant från 

grundskolan.  

 

I en tid då barn och ungdomar utsätts för ett stort medieutbud, många gånger av ytlig karaktär, 

är det viktigt att efter deras mognad hjälpa dem till en korrekt världsbild och till att förstå 

samspelet mellan människan och naturen. Många av de existentiella frågorna kan 
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naturvetenskapen hjälpa till att ge svar på. Naturvetenskap är ett sätt att tänka och förhålla sig 

till världen, inte bara en mängd fakta och begrepp. Detta är ett av de viktigaste skälen till att 

vi ska ha naturvetenskap som skolämne (Ekstig, 2002). Forskning har visat att elever tidigt 

behöver få möta de naturvetenskapliga begreppen och sättet att tänka, då detta inte är naturligt 

för dem. Man kan med fördel använda sig av barns naturliga nyfikenhet i 

naturvetenskapsundervisningen (Helldén, et al., 2005) 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Lärande och undervisning 
 
Den fenomenografiska forskningen lyfter fram att för att lärare ska kunna nå fram med sin 

undervisning förutsätter det att hon/han har en uppfattning om hur eleverna tänker om ett 

fenomen. Detta betyder enligt fenomenografin inte att det finns lika många uppfattningar som 

elever, utan oftast kan man urskilja ett mindre antal av skilda uppfattningar. I en klass på cirka 

25 elever kan det handla om att läraren måste veta vilka 3-4 kvalitativt olika uppfattningar 

som finns. Enligt variationsteorin, som har sin grund i en fenomenografisk forskningstradition 

och som tar sin utgångspunkt i hur lärare undervisar, ska undervisningen utgå ifrån de 

förmågor som man vill att eleverna ska utveckla. För att kunna utveckla dessa förmågor måste 

man lyfta fram och utmana elevernas förförståelse (Claesson, 2002).  

 

Gamla och invanda synsätt är ofta förgivettagna, dvs. det är en ”tyst kunskap”, en 

förtrogenhetskunskap som finns där utan att vi tänker på det. För att ifrågasätta den och för att 

kunna lära sig någonting nytt, måste man få tillgång till och förstå att det finns olika sätt att 

tänka. En god undervisning fokuserar på att synliggöra skillnader för eleverna. Först när man 

ser att det finns skillnader kan man också uppfatta dem och därefter kan man värdera dem för 

att se om de är relevanta. Antingen tar man till sig den nya kunskapen och gör den till sin 

egen eller också förkastar man den. Detta är något Carlsson (2002) konstaterar i sin 

forskningsrapport.  

 

Ordet kognitiv har med våra intellektuella funktioner att göra dvs. tänkande, minne och 

kunskapsbildning mm. För att veta hur elever tänker om ett fenomen krävs att man för en 

dialog i klassrummet. Dialogpedagogikens och den kognitiva pedagogikens grundgestalt var 
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Jean Piaget, som utgick från en konstruktivistisk syn på lärande. Han menade att man i sin 

undervisning måste utgå från elevernas olika tankar om ett fenomen och att eleverna själva 

aktivt skapar sin kunskap. Han ansåg att ursprunget till lärandet var någonting som fanns 

inom individen (Helldén, et al., 2005). Piaget menade också att barns kognitiva utveckling 

sker i faser som är biologiskt betingade och dessa teorier har präglat skolsystemet under 

decennier. När det gäller skolbarn handlar det främst om: 

- Den för-operationella fasen till ca.7 år. 

- Den konkret-operationella fasen till ca 11 år 

- Den formal-operationella fasen från 11 år och äldre. 

 

Piagets tankar var att barn inte kan ta till sig kunskap som är alltför abstrakt, då den är för 

avancerad för barnets biologiska utveckling. Många har kritiserat Piaget för dessa teorier och 

menat att barn naturligt är nyfikna på all kunskap, även sådan som skulle kunna ses som för 

komplicerad för dem (Jean Piaget, 2005). En av kritikerna var Lev Vygotskij. 

 

Även Lev Vygotskij utgick från en konstruktivistisk syn på lärande men till skillnad från 

Piaget ansåg han istället att lärande sker i en social interaktion tillsammans med andra. 

Lärandet sker utanför individen, mellan individer, och språket och den sociala omgivningen 

har stor inverkan. Han trycker också på lärarens stora betydelse för elevernas möjlighet att ta 

till sig kunskaper. Till skillnad från Piaget menade han att elever inte själva kan konstruera sin 

kunskap utan samarbete med lärare eller andra elever. I interaktion med andra har eleven 

större möjlighet att klara av mer avancerade uppgifter, än på egen hand (Östman, 2003). 

Vygotskij menar också att språket är det viktigaste redskapet när vi tillägnar oss nya 

kunskaper. 

 

Ramfaktorer 
 
En annan sak som kan inverka på undervisning och lärande är de ramfaktorer som omger, och 

därmed påverkar, lärare och elever. Denna teori grundades av Urban Dahllöf och Ulf P. 

Lundgren. Ramfaktorteorin växte fram under efterkrigstidens utbildningsreformer, då all 

utbildning skulle vara lika för alla, oavsett kön, var i landet man bodde samt sociala och 

ekonomiska förhållanden. För att uppnå likvärdighet i skolorna styrdes och reglerades 

resursfördelningen. Både skolans ramar och undervisning styrdes för att ge alla elever samma 
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möjligheter. Ramfaktorteorin bygger på att ramar ger utrymme för ett förlopp. Ramarna kan 

både ge eller inte ge möjligheter, men är inte grunden till ett visst resultat. Så länge lärare 

upplever ramfaktorerna som stödjande så har de lättare att ha en vision och ett mål med sin 

undervisning. Om någon ramfaktor däremot upplevs som negativ kan detta påverka lärarens 

möjligheter och förmåga att utveckla sin undervisning. Det blir lätt att falla tillbaka på ett 

traditionellt arbetssättsätt. Exempel på ramfaktorer är klassrum, tillgång till material och 

läromedel, miljö, omorganisationer, tid, scheman osv. (Lundgren, 1999). 
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Metod 

Val av metod 
 
För att få en förståelse för hur en utvald grupp lärare tänker om ämnet och undervisningen i 

NO, har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Då den grundläggande formen för samspel är 

samtal har lärarna i intervjuerna själva fått beskriva och berätta utifrån sin egen vardagsvärld. 

Kvale (1997) menar att man genom intervjun kan berätta om sin situation med hjälp av egna 

ord och utifrån eget perspektiv. Genom att använda sig av informella eller kvalitativa 

intervjuer kan man hitta mönster av erfarenheter och upplevelser. Detta menar Trost (2001) 

skapar en större förståelse för det man undersöker. Kvalitativa intervjuer ger större utrymme 

för en dialog och en större förståelse av sammanhanget (Kvale, 1997).  

 

Det kvalitativa synsättet fokuserar på individen och vår avsikt var att ta reda på hur läraren 

tolkar och formar sin verklighet, snarare än hur den objektivt ser ut (Backman, 1998). Vi har 

försökt sätta det som sägs i intervjuerna i samband med helheten för att få en djupare 

förståelse. Detta är inte minst viktigt eftersom vi har försökt inspireras av en hermeneutisk 

tolkning där man utgår från en ständig växling mellan helheten och delarna samt samspelet 

mellan dessa (Lindholm, 2005).  

 

För att kunna genomföra adekvata intervjuundersökningar krävs fortrogenhet med ämnet, 

varför vi gjort en noggrann litteraturgenomgång (Kvale, 1997). Vi diskuterade också om vi 

skulle använda oss av enkäter, men kom fram till att de frågor vi ville ha svar på var svåra att 

förmedla via enkäter. 

 

Urval 
 
Vi valde att gå ut till två kommuner och genomförde intervjuer, med lärare verksamma i 

skolår 1-3, på fem olika skolor. Detta för att man ofta påverkas av den tradition som finns på 

skolan och vi ville få en spridning av hur de utvalda lärarna tänkte och arbetade. Vi valde inte 

själva ut vilka lärare som skulle delta. I en kommun använde vi oss av rektorer, i den andra 

tog vi hjälp av NOT-ansvarig, som i sin tur tog hjälp av rektorer. Urvalet har till stor del styrts 

av tillgängligheten. Vi hade tänkt intervjua 6-8 lärare. Slutligen kom antalet intervjuer att bero 

på att vi fick en mättnad i vår information, samt att vi upplevde oss fått svar på våra frågor 
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(Kvale, 1997). Urvalsgruppen bestod av sju lärare med tre olika typer av utbildningar, 

lågstadielärarutbildning, 1-7 Sv/So- lärare och 1-7 Ma/No-lärare.  

 

Produktion och bearbetning av data 
 
Rektorer, NOT- ansvarig och lärare fick information om studien via missivbrev där vi 

presenterade oss själva och syftet med studien (se bilaga 1). Vi valde att banda intervjuerna 

med diktafon för att kunna vara koncentrerade och fokuserade på den intervjuade. Vi ville 

ordagrant få med det som sades men också tonfall, pauser och nyanseringar, vilket hade 

betydelse för tolkningen. Att banda intervjun ökade också reliabiliteten, då det var lätt att gå 

tillbaka och exakt höra vad som sagts (Kvale, 1997).  

 

Vår intervjustudie byggde på tre frågeställningar. Utifrån dem utformade vi en intervjuguide 

som kom att ligga till grund för våra intervjuer (se bilaga 2). Vi använde oss av öppna frågor 

som vi vid behov kompletterade med tydliga och enkla följdfrågor, för att ringa in 

problemområdet och pröva styrkan i den intervjuades svar (Kvale, 1997). Vid varje intervju 

var vi båda närvarande och delaktiga. Vi hade från början funderingar på att endast en av oss 

skulle vara aktiv i intervjun, medan den andra skulle inta en passiv roll. Efter diskussioner 

kom vi fram till att det var bättre att vi båda deltog i intervjuerna då det skulle kunna kännas 

obekvämt med en tyst observatör för den intervjuade. Dessutom ökade lyhördheten och vi 

kunde komplettera varandra med frågor för att komma åt vårt problemområde.  

 

Alla intervjuer genomfördes på skolorna i lokaler som valdes av respektive lärare. En känd 

intervjumiljö ökar, enligt Kvale, tryggheten för den intervjuade. För att skapa ett avslappnat 

samtalsklimat startade vi intervjuerna med att småprata. Alla intervjuer genomfördes med en 

lärare i taget, utom vid ett tillfälle då lärarna själva önskade vara två.  

 

Efter varje intervju skrev vi ner våra spontana reflektioner, från både intervjun och den 

närliggande miljön.  Intervjuerna skrev vi ut ordagrant, för att sedan läsa igenom dem för att 

få en allmän helhet. Från respektive intervju skrev vi sedan ner meningar som ringade in våra 

intervjufrågor. Meningskoncentrering är bra att använda sig av då man vill få ut det man söker 

i omfattande intervjutexter (Kvale 1997). Därefter tittade vi på de ord, i meningarna, som 

varje lärare använt för att besvara frågorna. Nästa steg var att vi med hjälp intervjutexterna i 
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sin helhet, samt av vår ord- och meningskoncentration, gjorde en ny sammanställning som 

utgick från våra frågeställningar. 

 

Etiska ställningstaganden 
 
Via missivbrev fick rektorer, NOT-ansvarig och lärare information om syftet med vår studie. 

Vi var noga med att informera om att all information skulle behandlas konfidentiellt och 

anonymiseras. Därmed skulle inga namn på vare sig lärare, skolor eller kommuner finnas med 

i vår uppsats och de som önskade skulle få ta del av den färdiga studien. Vi informerade också 

om vår önskan att använda bandspelare, då detta skulle underlätta både intervjusituationen 

och efterföljande analys. Avslutningsvis uppmanade vi dem att höra av sig till någon av oss 

om de hade frågor angående intervjun (Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

2005).  

 

Några av lärarna hade en önskan att få se intervjufrågorna i förväg. Vi valde då att inte lämna 

ut vår intervjuguide, med motiveringen att intervjusamtalet mycket skulle utgå från deras 

spontana tankar. Istället valde vi att lämna ut syftet. Att lämna ut intervjuguiden i förväg 

skulle kunna leda till att de intervjuade styrdes till att svara som det förväntades av dem som 

professionella yrkesutövare (Kvale, 1997). 

 

Vi har i vår studie medvetet valt att inte ange hur många lärare med respektive utbildning som 

deltagit. Detta för att eliminera riskerna med att citat kan kopplas till person, samt förhindra 

igenkännande från kollegor och medarbetare.  

 

Då många upplevde ämnet som svårt valde vi att tillmötesgå de lärare som önskade vara två 

vid intervjuerna. Detta skedde vid ett tillfälle. När vi bandade intervjuerna valde vi att 

använda oss av en liten diktafon för att de intervjuade skulle bli så lite störda och så 

opåverkade som möjligt. Trost (1997) menar att även om de intervjuade accepterat 

bandinspelning kan de känna sig besvärade av situationen. 
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Validitet och reliabilitet 

 
Vi anser att vårt val av metod har varit adekvat för att nå vårt mål och syfte med denna studie. 

Med hjälp av intervjuguiden och kompletterande följdfrågor anser vi oss ha erhållit 

information som ringat in problemområdet från olika perspektiv. Kvale (1997) menar att för 

att kunskap ska vara valid måste valet av metod undersöka det den är avsedd att undersöka.  

Genom att vara insatta i ämnet och ordentligt pålästa har vår möjlighet att ställa adekvata 

följdfrågor underlättats, vilket också ökat validiteten.  

 

Reliabiliteten har ökat med bandupptagningen, då vi har kunnat gå tillbaka och höra vad som 

exakt har sagts. Trots att vi använt oss av både bandspelare och intervjuutskrifter är det svårt 

att avgöra om misstolkningar finns eller om vår egen förförståelse påverkat tolkningen av 

resultatet. Inga forskningsmetoder kan vara objektiva, eftersom allting är tolkat och analyserat 

av människor. Detta innebär att även om den mest avancerade vetenskapen verkar avskiljd 

från livsvärlden så kan man inte bortse från den (Bengtsson, 1999). Vi har dock försökt ha en 

kritisk syn på vår analys och strävat efter ett neutralt förhållningssätt, samt försökt bortse från 

egna värderingar. Vi kunde ha fått mer spridda svar om vi intervjuat ett större antal personer. 

Många av lärarna har dock varit samstämmiga i sina svar, därför anser vi att det är en ganska 

god reliabilitet i vår undersökning. Tillförlitligheten kan ha påverkats om rektorer medvetet 

valt ut lärare med särskild kompetens eller intresse av NO-ämnet. Detta menar vi inte är fallet, 

då vi haft en bra spridning både på utbildning och intresse hos lärarna.  
 

Vi kan inte göra gällande att de resultat vi kommit fram till är generella, utan endast giltiga 

inom den utvalda gruppen. Vår studie syftar inte till att ta reda på om, eller hur, 

undervisningen påverkar elevernas kunskaper i NO-ämnena. 
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Resultat 
 

Lärarnas tankar om No undervisningen i skolan 

Innehåll 

Lärarnas tankar om NO-undervisningen kretsar mycket kring vad de konkret gör och vilka 

svårigheter de upplever med dessa ämnen. Biologi är det ämne lärarna främst tänker på när de 

talar om NO-ämnena och därmed det ämne de prioriterar. När de talar om biologi är det 

främst djur, natur och skogsdagar de tänker på. Det handlar i första hand om vad eleverna 

konkret kan uppleva och göra i detta ämne.  Vi har inte kunnat se att biologin handlar om att 

utveckla och förstå vetenskapliga begrepp, då endast en av de intervjuade lärarna sa sig 

använda sig av detta i sin undervisning. 

 

Biologi blir det ju mer av, det blir det naturligtvis, det är ju lättare. 

                                                                                                                              Lågstadielärare 

 

Lärarna lyfter särskilt fram att framför allt fysik och kemi, är mer krävande vad gäller 

material, planering och genomförande. Dessutom menar de flesta att tiden inte räcker till då 

de upplever att arbetsuppgifterna i skolan blivit alltfler. Det finns också önskemål om ökat 

samarbete med Ma/No-utbildade lärare. Men då dessa ofta är få på skolorna, och det 

dessutom är svårt att få tid till planering, så menar de att detta kan vara svårt att uppnå. 

 

Kemi och fysik är lite styvmoderligt behandlade gentemot andra ämnen. 

                                                                                                                           1-7 Ma/No-lärare 

 

Längst ner på listan kommer jaha, ska vi ha lektioner också, för det är så mycket annat 

som vi måste ta tag i. Ju mer man samarbetar, så blir det ännu mer. 

                                                                                                                   1-7 Sv/So-lärare 

 

Målet med NO-undervisningen är inget lärarna spontant talar om, utan deras tankar kretsar 

mest kring vad man gör i undervisningen.  Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) påtalar 

vikten av att läraren har ett tydligt mål med sin undervisning och att eleverna förstår varför de 

ska lära sig. Skolinspektörernas årsrapport (2001/2002) påvisar följderna av att man i de 

tidigare skolåren har en sporadisk undervisning, utan struktur och mål. Även Eshach (2003) 
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menar att de tidiga skolåren är den svaga länken i utbildningskedjan när det gäller de 

naturvetenskapliga ämnena. Han menar att det finns för lite tid i skolan för dessa ämnen.  

Sjöberg (2001) menar att NO-ämnena, förutom biologi, inte tidigare haft någon tradition i de 

tidigare skolåren. Skolans biologiämne har främst handlat om växt- och artkännedom och det 

är också detta som lärarna i våra intervjuer fokuserar på när de talar om biologi. 

 

Ytterligare en aspekt, som Andersson et al. (2004) lyfter fram, är att samtidigt som resurserna 

minskar kräver samhället allt mer av lärarna. Detta är också något som lärarna i våra 

intervjuer talar om. Tiden blir en ramfaktor som påverkar undervisningsinnehållet (Lundgren, 

1999). I Lpo-94 står det att läraren ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen. 

Flera av lärarna i våra intervjuer menar att planering och samarbete är något man kunde ha 

mer av, men som tar tid i en allt mer krävande arbetssituation. 

 

Läromedel 

När det gäller läromedel uppgav en av lärarna att skolan hade bra pärmar och ett NO rum med 

diverse material de kunde använda sig av i sin undervisning, däremot fanns inte så mycket 

nya läroböcker.  

 

Vi har inte så mycket engångsböcker, förbrukningsböcker, utan pärmar och material att 

plocka ur. Det är jättebra, vi har ett NO-rum, där har vi sådana här luppar som vi kan titta 

på småkryp och uppstoppade djur. 

                      Lågstadielärare 

 

Övriga lärare påtalade problemet med att nya läromedel saknades, och vissa skolor hade 

läroböcker som gavs ut på 1970- talet. Alla lärare menade att fysik och kemi blev krävande då 

material och utrustning saknades eller var bristfällig. Flertalet upplevde t.ex. ett motstånd till 

att genomföra lektioner med experiment då de först var tvungna att kontrollera att allt material 

fanns, och om inte, inhandla det själva. Då alla lärare upplevde att de fått allt fler 

arbetsuppgifter blev detta moment en bromsfaktor.  

 

Vi har ju äldre material, men dilemmat med de lådorna är att det fattas när jag ska 

göra experiment. Då måste jag köpa in det och då kan jag inte göra det imorgon som 

jag hade tänkt, utan det kanske får vänta till nästa vecka. Ska jag göra ett experiment 
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med elektricitet då funkar inte batterierna eller glödlamporna. Det är ju bara en del i 

det hela, vi måste satsa väldigt mycket på baskunskaperna, läsa, skriva, räkna. Det är ju 

liksom grunden. Men sen är det ju viktigt med NO också.  

                                                                                                                   1-7 Sv/So-lärare 

 

Flera av de läromedel som fanns på skolorna var från 1970-talet, då positivismen var rådande. 

Enligt den inriktningen fanns det bara ”rätt” eller ”fel”, resultatet skulle vara sant och 

objektivt, man respekterade inte elevernas olika förutsättningar och erfarenheter (Claesson, 

2002). Lpo-94 lyfter istället fram vikten av att stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 

till den egna förmågan samt att läraren skall utgå från elevernas förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande. Vi kan se svårigheter för lärarna att stödja sig på 1970-talets läromedel i sin 

undervisning, när det inte speglar det tänkande som dagens läroplan föreskriver.    

 

Egna kunskaper 

Flertalet lärare ansåg sig ha dåliga grundkunskaper, framförallt i fysik och kemi. Under 

intervjuerna framkom att några kände osäkerhet för ämnet och inför svårigheten att kunna 

svara på elevernas frågor. Fysik kopplade de flesta till teorier och kemi till experiment. Två 

lärare förknippade också kemi med farliga vätskor.  Detta sammantaget gjorde att några ansåg 

dessa ämnen vara för svåra för elever i de lägre åldrarna. 

 

Jag har ju inte läst någon mer fysik och kemi än det jag läste på högstadiet, så det är ju 

det jag tänker på. 

                                                                                                                   1-7 Sv/So-lärare 

 

Fysik och kemi kommer in på mellanstadiet, framförallt är det väl i högstadiet. Det är ju 

farliga ämnen i just kemi och det är ju inte någonting för små barn att leka med eller 

jobba med. 

                                                                                                                     Lågstadielärare  

 

När det handlade om fysik och kemi kretsade lärarnas tankar kring experiment, material och 

svårigheterna med detta. Enligt Persson (2003) är det inte konstigt att lärare upplever de här 

ämnena som arbetskrävande, då de låter experimenterandet ta mycket av undervisningstiden. 
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Några av de intervjuade lärarna menade att deras egna kunskaper inte var tillräckliga och att 

inte heller nyare läromedel alltid kändes som ett stöd. Pedersen och Molander (1988) kom i 

sin studie fram till att nya läromedel ofta hade lite text och därför krävde goda kunskaper hos 

lärarna. Även Mulholland och Wallace (2003) kom i sin klassrumsstudie fram till att lärarna 

inte hade tillräckligt med kunskaper för att möta elevernas frågor.  De trycker på att det är 

universiteten och högskolorna som har ansvaret för goda kunskaper.   I de intervjuades svar 

kunde vi tolka att gamla traditioner fortfarande finns kvar då flera menade att fysik och kemi 

framförallt tillhör högstadiets undervisning.                       

 

Syfte och innehåll i No-undervisningen 
 
Det övervägande syftet som lärarna uppgav med NO-undervisningen var att eleverna skulle få 

tillfälle att vara i skogen och få respekt för natur och miljö. Andra kommentarer som kom 

fram i intervjuerna var att få eleverna att förstå att allt som lever har ett samband, se och förstå 

kretslopp i naturen, förstå att alla arter behövs och är beroende av varandra och få kunskap om 

vår omvärld.  

 

Jag går till skogen varje vecka med mina elever och det har jag gjort i många år nu, 

där får man ju in väldigt mycket NO. De allra yngsta ska man ju träna att vara och röra 

sig i skogen samt lära dem att respektera djur och växter. 

                                                                                                                     Lågstadielärare  

 

En lärare lyfte fram ämnenas betydelse för att bygga svensk ekonomi i framtiden och få fram 

nya uppfinningar, samt poängterade läroplanens föreskrifter om ett visst antal timmar i dessa 

ämnen. En lärare framhöll vikten av att lägga grundkunskaperna i dessa ämnen redan i tidig 

ålder då eleverna är nyfikna, intresserade och tycker det är roligt. Denna lärare lyfte även fram 

vikten av att tidigt låta eleverna möta det naturvetenskapliga synsättet och de 

naturvetenskapliga begreppen. 

 

Just det naturvetenskapliga synsättet, hur man tänker, hur man ser och hur man är, det 

tror jag inte har så stor genomslagskraft rent generell. Där är det nog något som man 

måste ha mer utbildning i. 

                                                                                                                 1-7 Ma/No-lärare 
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Det som till största delen avgör innehållet i NO-undervisningen har i våra intervjuer främst 

visat sig vara lärarnas eget intresse och förmåga.  

 

De som är utbildade Ma/No-lärare är ju kanske mer entusiastiska för de här ämnena, 

och kanske inte känner den tröskeln på samma vis som jag då som Sv/So lärare känner. 

                                                                                                                   1-7 Sv/So-lärare 

 

Vad som ytterligare påverkar innehållet i NO-undervisningen är, som tidigare nämnts under 

rubriken ”Lärarnas tankar om NO-undervisningen”, tidsbristen samt tillgången till material, 

utrustning och läroböcker. Vad som även framkommer i intervjuerna är att fysik och kemi inte 

har någon stark ställning i skolan då de av tradition inte tidigare funnits med i kursplanerna 

för de tidiga skolåren. 

 

Fysik och kemi, de har nog inte slagit igenom ännu. Det kommer inte någon stor 

förändring på en gång, man får jobba pö om pö med det. 

                                                                                                                     Lågstadielärare 

 

Två lärare lyfter fram kursplanen som en avgörande faktor för innehållet i NO-

undervisningen. Andra påverkande faktorer som kom fram var gruppsammansättningen, 

närheten till skogen och barnens egna frågor. En skola hade också en handlingsplan för 

skogsdagarna. Denna handlingsplan var en utvecklingstrappa som beskrev vad eleverna skulle 

lära sig i olika åldrar.   

 

Det finns liksom en stegring i det efter ålder, sen kan det ju hela tiden gå upp och ner. 

Vissa barn läser fakta långt ner i åldrarna mycket mer än vad man tror, många lär sig 

också från TV. 

                                                                                                                              Lågstadielärare 

 

Flertalet lärare återkommer till betydelsen av eget intresse och utbildning när de planerar NO- 

undervisningens innehåll. Även skolans traditioner har visat sig spela en viktig roll. Djur, 

natur och artkännedom har alltid funnits i skolans undervisning och det är detta flertalet lärare 

förknippar med ämnet biologi. Det innehåll lärarna huvudsakligen uppger att de ägnar sig åt i 

biologi är skogsutflykter med konkreta upplevelser för alla sinnen samt växt- och 

artkännedom. En viktig aspekt som flertalet lärare också lyfter fram är att eleverna ska lära sig 
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att respektera naturen och miljön. Flera lärare tar hjälp av fritidspedagoger i samband med 

NO-undervisningen och då särskilt i samband med skogsdagar, men även i vissa fall när det 

gäller experiment. 

 

Nu när jag har årskurs 1 så vet ju jag att i ettan så har man ju alltid arbetat med 

lantgården, det är ingenting som jag får tappa. 

                                                                                                                              Lågstadielärare  

 

Fysik och kemi har tidigare inte funnits med i kursplanerna för de lägre åldrarna, och har 

därför en svagare ställning än biologi. Flertalet lärare påpekar att de viktigaste 

baskunskaperna är att läsa, skriva och räkna och därför får automatiskt NO-ämnena en 

svagare ställning.  

 

På utbildningen matas man med helt annat än hur det är när man kommer ut till 

arbetsplatsen. Det är lite tråkigt, tycker man annorlunda när man kommer ut så blir 

man inte accepterad, ifrågasatt. 

                                                                                                                           1-7 Ma/No-lärare  

 

Ja, jag tänker att i första hand är det viktigaste i de lägre åldrarna baskunskaperna då, 

det är ju svenska och matte, det går helt klart först. Men samtidigt jobbar vi ju mycket 

med att eleverna ska komma ut i skogen. 

                                                                                                                            1-7 Sv/So-lärare 

 

En av skolorna hade tillgång till NTA-material vilket upplevdes som en hjälp och ett stöd, 

framför allt i fysik- och kemiundervisningen, då allt material samt lärarhandledning fanns i 

lådorna. NTA står för ”Natur och teknik för alla” och har som syfte att öka intresset och 

nyfikenheten för naturvetenskap och teknik hos både lärare och elever. Det är ett 

skolutvecklingsprogram framtaget av Kungliga vetenskapsakademin och Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademin i samarbete med kommuner och friskolor i hela landet. Det 

vänder sig i huvudsak till elever från förskoleklass till sjätte skolåret. Varje kommun tar ett 

politiskt beslut om man ska köpa in materialet och sedan är det upp till varje rektor att besluta 

när skolan ska ansluta sig.  
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Det har varit väldigt lätt att sedan ta fram materialet, jag behöver inte springa och 

hämta, aha, nu fattas det plastmuggar. Jag vet att allting finns jag behöver inte lägga 

en massa tid på att kolla, det är jätteskönt.  

                                                                                                                            1-7 Sv/So-lärare  

 

Under intervjuerna framkom det att flera lärare hade svårt att komma på vad de arbetar med 

inom fysik och kemi. De hade svårigheter att specificera vad som faller under respektive 

ämne. Det som framkom var att de arbetade med bl.a. väderobservationer, rymden, 

magnetism och experiment. Alla lärare förknippade först och främst kemi med experiment. 

 

Men det har jag lite koll på, det är klart fysik det har ju med väder och vind att göra och 

det pratar vi ju om. Kemi vad tänker man på då? Lite olika, det har jag lite dålig ....., 

lite experiment, vatten och vattenånga, det pratar vi ju lite om, det rör sig på den nivån 

liksom.              

                                                                                                                            1-7 Sv/So-lärare 

 

Lärarnas syften med NO-undervisningen fokuseras mest på biologi. När vi jämförde deras 

syften med undervisningsinnehållet de uppger, kunde vi konstatera att det inte alltid stämmer 

överens. Ofta är man mer fokuserad på vad man gör rent praktiskt, än varför man gör det.  

Detta stämmer också överens med resultaten i Zetterqvist (2003) studie. När lärarna talade om 

syftet med sin undervisning fick vi en känsla av att de svarade som det förväntandes av dem 

utifrån sin lärarprofession. 

 

Trots att fysik och kemi haft egna kursplaner sedan Lpo-94, har flera av de intervjuade lärarna 

menat att dessa ämnen främst hör hemma i högstadiet, då det anses som svåra för eleverna. 

Detta för tankarna till Jean Piagets utvecklingsteori. Piagets tankar kunde vi också ana ligga 

bakom den handlingsplan för skogsdagar en skola hade. Eshach (2003) och Helldén et 

al.(2005) pekar istället på vikten av att elever får möta de naturvetenskapliga ämnena redan i 

tidig ålder och att man tillvaratar den naturliga nyfikenhet som finns i dessa åldrar. 
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Undervisningstid och tidsfördelning mellan NO-ämnena 
 
Lärarna hade svårt att specificera hur mycket tid av undervisningen som lades på NO, då detta 

ämne ofta schemamässigt läggs ihop med So eller arbetspass. Man kan ändå se en tendens till 

att de flesta lärarna har 1-2 lektionstimmar/vecka och då ingår ofta ett skogspass. Man kan 

också se en benägenhet till att de lärare som har utbildning och/eller intresse lägger mer tid på 

undervisning i dessa ämnen.  

 

När det gäller tid handlar det väldigt mycket om lärarens eget intresse, så känner jag 

det i alla fall. 

                                                                                                                     Lågstadielärare             

 

 Det är inte jättemycket tid man har NO och då mest så är det Oä, ni vet där man pratar 

om djur och natur och lantgården. Vi skriver No/So på schemat, men när jag tänker då 

tänker jag Oä. 

                                                                                                                             Lågstadielärare 

 

I ettan är det grädde på moset kan man säga att de här ämnena blir. För det är ju 

kärnämnena som är det viktigaste, svenska och matte. 

                                                                                                                              Lågstadielärare 

 

Som tidigare nämnts så är biologi det NO-ämne som lärarna lägger mest tid på. Detta beror 

enligt våra intervjuer på att de upplever det ämnet som lättare att undervisa i. De uppger också 

att det är ett ämne som eleverna har lättare att känna igen, då många redan har egna 

erfarenheter. En lärare sa också att skolorna ofta satsade extra på ämnen som lyfts fram av 

media, just nu var det mycket elevers allt sämre kunskaper i matematik som diskuterades. 

Flera lärare lyfter också fram att det egna intresset för NO ofta är avgörande för hur mycket 

tid dessa ämnen får och för vad man tar upp i undervisningen. Persson (2003) menade att en 

av de avgörande faktorerna för att väcka elevernas intresse, var att få lärarna intresserade.  

 

Vad vi har kunnat utläsa från våra intervjuer prioriteras de ämnen som tidigare traditionellt 

funnits i skolan. Det handlar mest om att läsa, räkna, skriva och om biologi i form av 

naturlära. Enligt vår tolkning beror detta på att traditionen är stark, men också på att lärarna 

upplever en ökad arbetsbelastning. Tid är en viktig faktor både för lärare och elevers 
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möjlighet till reflektion. Jönsson och Wickenberg (1992) menar att tid är nödvändigt för att 

eleverna ska få förståelse för världen omkring sig. Med detta menar vi att tid har stor 

betydelse för NO-ämnena som kan upplevas som svåra och kräver tid för eftertanke.  

 

Uppfattningar om NO-undervisningen leder fram till kursplanens mål upp 
till 5: e skolåret 
 
Alla lärare tror att eleverna, med den NO-undervisning som bedrivs, uppnår målen i år 5. 

Ingen av lärarna uppger att skolorna har någon strategi för att utvärdera dessa ämnen. Flertalet 

menar att de ämnen man arbetar mest med är de ämnen där man har diagnostiska prov i år 2, 

samt nationella prov i år 5 dvs. svenska, engelska och matematik. Man arbetade också mycket 

med de områden som den egna skolan prioriterat. NO var på ingen av skolorna något 

högprioriterat område. Flertalet tror att NO-ämnet skulle prioriteras mer om det lyftes fram 

och om utvärdering fordrades.  

 

Det är klart har man liksom inga sådana krav eller kontroll eller vad man nu ska kalla de. Då 

kanske man inte lägger ner så mycket tid på det, det är ju så, tid är dyrbar och man försöker 

att göra så gott man kan.                                                                                    

                                                                                                                              

                                                                                                                            1-7 Sv/So-lärare 

 

Då och då, jag tittar inte alltid måste jag säga, men jag tror ändå att de får det de ska ha, vad 

jag har kunnat läsa nu så känns det så. 

                                                                                                                              Lågstadielärare 

 

Flertalet lärare upplever att skolornas lokala kursplaner är dåligt genomarbetade och de menar 

att det är svårt att utläsa vad elever i den här åldern ska lära sig. Några lärare är osäkra på om 

kemi och fysik överhuvudtaget omnämns i de lokala kursplanerna när det gäller elever från 

förskoleklass till år 3. En av lärarna uppgav att de tagit bort NO-ämnena i den lokala 

kursplanen på skolan, då de ansåg att de inte hann med att utvärdera dessa ämnen. Skolorna 

har få lärare med ämneskompetens i NO, även om det finns lärare med intresse av dessa 

ämnen.  
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Ja, men kemi och fysik finns det nog inte någonting om för ettan, tvåan, trean, ja, jag 

har inte tittat på det, men det är ingenting man direkt har sysslat med förut. 

                                                                                                                              

                       Lågstadielärare 

 

Jaa, vi har ju en sammanfattning som den här gruppen gjorde en gång i tiden. 

                                                                                                                              

                                                                                                                            1-7 Sv/So-lärare 

 

Det står inte att du ska ha gjort experiment med magnetism t.ex. i vår lokala kursplan, 

det står inte lika genomarbetat som i svenskan och matten. 

                                                                                                                            

                                                                                                                           1-7 Ma/No-lärare 

 

Vi kunde, precis som Persson (2003), konstatera att lärarna inte lade så stor vikt vid NO-

ämnenas styrdokument, då det på skolorna inte förekom någon utvärdering av dessa ämnen.  I 

och med Lpo-94 fick varje NO-ämne en egen kursplan med fastställda mål. Detta gav 

skolorna möjligheten, att genom lokala kursplaner, själva utforma vägen till målen. I samband 

med våra intervjuer, kunde vi konstatera att de lokala kursplanerna i svenska och matematik i 

många fall var mer utförliga än de i NO-ämnena.  
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Diskussion 
 
Trots att biologi, fysik och kemi sedan tio år tillbaka har målrelaterade kursplaner, är det svårt 

att se att dessa ämnen fått fotfäste i skolan. Gamla traditioner verkar vara så djupt rotade att 

de ofta blir mer styrande än styrdokumenten. Vi har, precis som Sjöberg (2000), kunnat se att 

fysik och kemi, som av tradition tillhört högstadiet, fortfarande har låg prioritet i de tidigare 

skolåren. Detta leder till att man inte satsar på inköp av läromedel och utrustning i någon 

större omfattning, vilket kan försvåra undervisningen i dessa ämnen. Persson (2003) menade 

att konsekvensen av att man använder äldre läromedel blir att man uppehåller gamla 

traditioner. 

 

Vi tror det finns en risk att lärarna hamnar i en ond cirkel, där de antingen måste ta stöd av 

äldre läromedel som inte alltid har samma synsätt som Lpo-94, eller tvingas hitta eget 

material. Tidigare läromedel präglades mycket av Jean Piagets utvecklingsteorier, som utgår 

ifrån att elever inte kan ta till sig kunskap som är allt för abstrakt för deras ålder och 

utveckling. Här kan vi känna att flera lärare uttryckte åsikter i Piagets anda om att fysik och 

kemi är för svåra för elever i dessa åldrar. Dagens läroplan är mer influerad av Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, som tvärtemot menar att yngre elever i samspel med andra, kan ta 

till sig abstrakt kunskap. Scott och Drivers (1998) aktionsforskningsprojekt visade att elever 

lär bäst tillsammans med andra, men naturligtvis får man inte bortse från det individuella 

perspektivet.  

 

Då läromedlen på skolorna många gånger är från tiden före Lpo-94, behandlar de ofta inte de 

områden som kursplanerna föreskriver. Då varken fysik eller kemi funnits med i de tidigare 

skolårens tradition, är det inte underligt att de inte i någon större utsträckning finns med i 

äldre läromedel. Använder sig lärarna av detta material är det inte konstigt om de inte 

använder sig av naturvetenskapliga begrepp, eller att biologi för dem mest handlar om art- och 

växtkännedom.  

 

I och med att NO inte var ett högprioriterat område på någon av skolorna, satsades det inte i 

någon större utsträckning på att kompetensutveckla personalen. Flera av de intervjuade 

lärarna är utbildade innan Lpo-94 och har inte kompetens för dessa ämnen. Persson menade 

att i och med Lpo-94 och kursplanerna, fordrades det att lärare skulle undervisa i ämnen som 

de inte hade erfarenhet av. 
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Vi mötte i våra intervjuer reflektioner om att kompetens inte alltid leder till förändring. Man 

menade att man lär sig en sak på utbildningen, men när man kommer ut krockar det med 

skolans värld och traditioner. Detta stämmer väl överens med det som Ekborg (2002) kommit 

fram till, nämligen att utbildningen inte har så stor påverkan på socialiseringen till lärare, utan 

den tidigare skolgången och arbetet som lärare påverkar mer. Abd-El Khalik och Ledermans 

(2000) forskningsstudie visade att lärare, trots kompetensutveckling i naturvetenskap, inte 

använde kunskaperna i sin undervisning.  

 

I våra intervjuer menade lärare att även om man har ämneskompetens, är det fortfarande ofta 

traditionellt så att man i de tidigare skolåren undervisar i alla ämnen, som man tidigare gjorde 

i lågstadiet. Persson (2003) kunde se att nyutbildade lärare med specialkompetens ofta 

hamnade i konflikt med de lärare som ville behålla sina elever i alla ämnen. Vi anser att även 

om lärarutbildningen idag är förändrad och bygger på att man undervisar inom sitt 

ämnesområde, har våra erfarenheter visat att skolan inte har tagit till sig den förändringen. På 

de skolor vi gjorde våra intervjuer fanns det få lärare med NO-kompetens, några av dem 

upplevde sig ifrågasatta om de förde fram idéer som kunde utveckla NO-undervisningen.  

 

Hur ska dessa ämnen kunna ta en plats i en skola med så starka traditioner? 

Hur ska de kunna få högre status utan lärare med fullgod kompetens, utan adekvata läromedel 

och utan högre prioritet? 

 

Många av våra intervjuade lärare ansåg sig ha dåliga grundkunskaper i framförallt fysik och 

kemi. De hade svårt att sätta ord på vad dessa ämnen innebar. Biologi hade de lättare att 

definiera, även om de inte i första hand tänkte på vetenskapliga begrepp, utan mer konkreta 

upplevelser i naturen. Lärarna talade mer om vad de praktiskt gjorde med eleverna, än varför 

de gjorde det. Kan detta vara en kvarleva från den tradition av två parallella skolsystem, som 

Persson beskriver, där seminarieutbildade folkskollärare var mer praktiskt än teoretiskt 

inriktade? 

 

Då lärarna i huvudsak lyfter fram experiment när de talar om kemi, funderar vi på om det 

finns en risk att det för eleverna blir en rolig händelse, lösryckt ur sitt sammanhang. De kan få 

svårt att se kopplingen till verkliga förhållanden. Andersson (2001) menar att många elever 

har svårt att överföra fakta och begrepp i teorin till verkliga situationer och naturvetenskap 

blir lätt något som bara finns i skolan. Han betonar vikten av att eleverna i undervisningen får 
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använda sitt vardagliga tänkande för att uppnå vetenskapligt tänkande. Även Östman (2003) 

lyfter fram lärarens roll som en förutsättning för att utveckla elevernas begreppstänkande.  

Vi har i ett äldre läromedel sett hur det vetenskapliga begreppet ”anpassa” har förklarats med 

”att lära sig”. Denna felaktiga förklaring underlättar inte för lärare, som många gånger själva 

har svårt med begreppsuppfattningen. En undersökning som Eskilsson och Helldén (1996) 

gjorde, visade att lärare i de tidigare skolåren många gånger hade samma begreppsuppfattning 

som eleverna. Vi tycker inte det är konstigt om lärare med lite NO-kompetens har svårt att 

undervisa i dessa ämnen, då även Perssons (2003) studie visat att Ma/No-lärare, trots sin 

utbildning, saknade idéer om vad de kunde göra i undervisningen.  

 

Är utbildningen för teoretiskt utformad, glömmer man ge studenterna metoder för att omsätta 

teorier till skolundervisning? 

Eller är det så att man som nyutbildad lärare snabbt präglas av de osynliga traditionerna på 

skolorna, att de slutligen väger tyngre än utbildningen?  

 

En del lärare uttryckte osäkerhet inför att kunna svara på elevernas frågor. Det är därför inte 

underligt om de inte förmår sätta sig in i elevernas olika uppfattningar om ett fenomen. Att 

sätta sig in i elevernas tankegångar och lyfta fram dessa har, enligt den fenomenografiska 

forskningen, stor betydelse för undervisningens framgång. Även Claesson (2002) framhåller 

hur viktigt det är att man vet hur eleverna tänker för att kunna utveckla deras förmågor. För 

att lärare ska kunna och våga föra en dialog med eleverna, tror vi det förutsätter att de känner 

trygghet med ämnet.  

 

För att nå kursplanernas mål i år 5, tror vi en förutsättning är att man redan i förskoleklassen 

tar tillvara på den naturliga nyfikenhet som då finns. Vi tror att ska eleverna ha en chans att få 

tillgång till ett naturvetenskapligt tänkande, samt kunna nå målen som är relativt högt ställda, 

behöver de tid att bygga på förståelsen. Helldén et al. (2005) menar att det naturvetenskapliga 

sättet att tänka inte är naturligt för yngre barn. För att elever ska kunna få en förståelse av de 

naturvetenskapliga begreppen, menar han, att de måste få träffa på dem redan i tidig ålder.   

 

Vi har efter våra intervjuer blivit medvetna om att tid är någonting som lärare upplever sig ha 

ont om. Flera lärare menar att mycket tid går till konflikthantering och arbetsuppgifter som 

inte har med undervisningen att göra. De upplever sig ha fått alltfler arbetsuppgifter som ska 

rymmas inom samma tidsram, för att klara detta måste de prioritera. När det gäller de tidigare 
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skolåren prioriteras ”läsa, räkna, skriva” då detta är baskunskaper och ämnen som utvärderas 

genom diagnostiska- och nationella prov. Vår uppfattning är att så länge NO-ämnena inte 

utvärderas i de tidigare skolåren, kommer de alltid vara lågt prioriterade. Lpo-94 trycker 

särskilt på att lärare ska, utifrån kursplanerna, utvärdera elevernas kunskapsutveckling. 

Persson (2003) konstaterade i sin studie att det många gånger var lärare utan ämneskompetens 

som utformade de lokala arbetsplanerna i fysik och kemi. Under våra intervjuer framkom att 

de lokala kursplanerna många gånger var bristfälliga i sin utformning, lärarna hade svårt att se 

vad de skulle arbeta med. Det skulle kunna vara så att kursplanerna inte är utformade av lärare 

med ämneskompetens, då de ofta inte var reviderade på flera år. Frågan är hur många lärare 

med NO-kompetens det fanns då, med tanke på att det finns så få idag? 

 

När de nya kursplanerna i NO infördes flyttades fokuseringen från att ha varit en introduktion 

till naturvetenskap till att lägga tonvikten på att eleverna ska lära sig av naturvetenskap 

(Persson 2003). Våra intervjuer har inte gett oss svaret på om denna fokusförflyttning har 

skett i skolorna.  

 

Några lärare menade att NO-undervisningen ibland är beroende av om det finns tid över. I och 

med de nya kursplanerna fick lärarna fler målstyrda ämnen att undervisa i, men inte mera tid. 

Tiden är en av de ramfaktorer som Lundgren (1999) menar indirekt påverkar undervisningen. 

Om någon ramfaktor upplevs som en belastning är det lättare att falla tillbaka på en 

traditionell undervisning, även om man från början hade en högre målsättning med sin 

undervisning. Vi funderar på om ramfaktorer, som exempelvis gruppstorlek, tid och material, 

kan vara en bidragande orsak till att lärarna många gånger sade sig ha ett syfte med sin 

undervisning, som inte alltid speglades av det innehåll de valde.  

 

När vi tolkat samtliga lärares svar på varför de anser man ska ha naturvetenskap i skolan, kan 

vi främst se spår av Sjöbergs (2000) två första argument. Enligt Sjöberg är ”nyttoargumentet” 

det skolans undervisning mest byggt på. I våra intervjuer har vi sett att det lärarna lyfter som 

övervägande argument för NO-undervisningen, är respekt för natur och miljö och art- och 

växtkännedom. Detta menar vi skulle kunna tolkas som ett ”nyttoargument”, då det handlar 

om att klara av och förstå samhället vi lever i. Här kan vi se tankar som överensstämmer med 

ämnenas syfte enligt den gemensamma kursplanen för naturorienterade ämnen (2000). Vi har 

även kunnat se att några lärare har ett vidare perspektiv, då de menar att omvärldsförståelse, 

är en viktig del i varför man ska ha naturvetenskap i skolan. Dessa tankar stämmer överens 
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med Andersson (2001), då han betonar vikten av ett omvärldsperspektiv.  Däremot har vi i 

våra intervjuer haft svårt att se de demokratiska aspekterna på syftet med naturvetenskap i 

skolan, vilket både kursplanen och Sjöberg framhåller som viktigt. Detta skulle kunna bero på 

att man inte riktigt vet vad som står i kursplanerna, att man saknar kompetens eller att man 

helt enkelt tycker att eleverna i de tidigare skolåren är för unga för denna aspekt på 

naturvetenskap. Vi har också svårt att se att man lyfter fram naturvetenskapens arbetssätt, som 

vi anser vara en viktig del av syftet.  

 

Enligt Persson (2003) är intresset hos lärarna en viktig faktor för att få eleverna intresserade 

av NO och här har NOT-projektet (2005) en viktig funktion att fylla. Det är förvånande att 

Persson i sin studie konstaterade att inte en enda lärares erfarenheter, från skolår F-6, fanns 

med i NOT-bladet då NOT-projektet är till för att stimulera intresset. Dessutom visar 

forskning (Helldén, et al., 2005) betydelsen av att eleverna får möta naturvetenskap redan i de 

tidigare skolåren och att dessa år ofta är den svaga länken i utbildningskedjan (Eshach, 2003). 

Med detta som bakgrund, har då de tidigare skolåren fått tillräckligt fokus i NOT-projektet?  

 

Mer resurser och tid är faktorer som många lärare ser som lösning på problem, vilket det 

kanske skulle kunna vara. Men vi tror också att det handlar om ett förändrat syn- och 

arbetssätt. Vi kan också känna att skolan har mycket traditioner som ”sitter i väggarna” och 

att skolans utveckling inte riktigt har följt samhällets utveckling i övrigt. Vi har efter våra 

intervjuer fått större förståelse för de svårigheter många lärare ställs inför när det handlar om 

NO-undervisning och fått en ökad förståelse för lärarrollens komplexitet.  NO är bara en del 

av skolans verksamhet och vi inser lärarnas dilemma att få alla delar att rymmas inom skolans 

ramar. Dessutom påtalar en del lärare att mycket tid går åt till sådant som inte har med 

undervisningen att göra. Kanske är det dags att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska ingå i 

lärarrollen? 

 

Vi tror, att om NO-ämnena ska ha möjlighet att bli del av en ny tradition, måste varje skola 

lyfta fram ämnenas betydelse för elevernas allmänbildning. Vi lever i en globaliserad värld, 

därför är det viktigt att eleverna får kunskaper för att kunna ta ställning i olika frågor. Då 

många skolor fortfarande arbetar traditionellt, med en lärare i alla ämnen, måste intresset för 

NO väckas hos samtliga lärare. Man bör också se över de ramfaktorer som indirekt påverkar 

undervisningen och införa någon form av utvärdering för att kunna se att man är på väg mot 

målen i år 5.  
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         Bilaga 1

   

 
 

 

NO-undervisningen i skolan 
 

Vi är två lärarstuderande vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla som har profilerat oss inom 

Natur/Teknik. Som ämne i vår C-uppsats har vi valt att ta reda på hur lärare tänker om NO-

undervisningen i skolan. Vi är därför intresserade av att få göra intervjuer med ett antal lärare 

i de lägre åldrarna.  

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och anonymiseras. Därmed kommer inga 

namn på kommuner, skolor eller lärare att finnas med i vår uppsats. Intervjutiden beräknas till 

cirka 40 minuter. Vi önskar använda oss av bandspelare, då detta underlättar 

intervjusituationen och vår efterföljande analys. Om du har några frågor angående intervjun så 

är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan. 

 

 

Men vänliga hälsningar 

Annelie Svensson  tel. xxxx-xxx xxx 

Marie Klingspor    tel. xxxx-xxx xxx 
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Intervjuguide                         Bilaga 2
      
      

1. Vad tänker du om NO-undervisningen i skolan?  
 

2. Vad är det som avgör innehållet i din NO-undervisning?  
 

3. Hur arbetar du med NO-ämnena i undervisningen?  
 
4. Vad ser du för svårigheter/möjligheter med att planera och genomföra NO-

undervisningen? 
 

5. Hur mycket tid lägger du på NO-undervisningen? 
 

6.  Hur ser fördelningen mellan de olika NO-ämnena ut i din undervisning? 
 

7. Kan du känna att undervisningen i NO leder till att målen i kursplanen upp till 5: e 
skolåret uppfylls?  

 
8. Vad har du som lärare för bakgrund inom naturvetenskap? 
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