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Abstract 

 

Denna studie behandlar hur lärare undervisar i naturvetenskap och 

vilken didaktik de använder. Det finns många synpunkter kring hur den 

naturvetenskaplig undervisning bör vara utformad, men fungerar 

teorierna i praktiken? Vad tror pedagogerna på fältet, som vi talat med? 

Vad är en effektiv inlärningsmetod? Hur formar man som pedagog sin 

undervisning efter sina elevers erfarenheter och hur utvecklar kan de 

hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen? Det är vad denna studie kommer att handla om. 

 

Vårt syfte är att belysa att det finns många olika sätt och perspektiv på 

den naturvetenskapliga didaktiken. Vi har använt oss av kvalitativa 

intervjuer av pedagoger ute i verksamheterna som alla har något att 

delge av hur de praktiserar sin didaktik och hur de ser på elevers 

lärande inom de naturvetenskapliga områdena. 

 

Nyckelbegrepp; didaktik, pedagoger, elevers lärande och 

erfarenhetsvärld, ämnesintegration 
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Förord 
 

” Tell me, and I forget. Teach me and I remember. 
Involve me and I learn.” 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

 
Med examensdagen i antågande och ett pressat tidschema offrade vi vårt privatliv för denna 

studie, som är skriven med blod, svett och tårar. Dock har vi brunnit för studiens innehåll, 

vilket vi hoppas framgår av läsningen. Vi upplever att vi har haft stor nytta av våra olika 

inriktningar inom Lärarutbildning då vi har inriktat vår studie på ett område som berör både 

förskolan och grundskolan. Vi har haft en enorm uppbackning från föräldrar, sambos och 

vänner under tiden vi arbetat med denna studie. Vi känner även att vi haft stort stöd av 

pedagogerna på Högskolan Kristianstad som stöttat oss och bidragit med sin kunskap och 

gjort det möjligt för oss att kunna utveckla våra kunskaper inom det naturvetenskapliga 

området och vår förståelse för hur viktigt det är att människor lär sig mer om hur vår värld 

fungerar. Under vår utbildning har vi fått lära oss hur viktigt det är med en bra pedagogik och 

didaktik. 

 

Vi känner att vi har inte enbart utvecklats kunskapsmässigt under dessa snart tre och ett halvt 

åren på Lärarutbildningen, utan även utvecklats mentalt. Att kunna påverka och bli påverkad 

genom vår socialisation i vårt yrke tycker vi att vi har blivit priviglierade och vi kommer 

aldrig att sluta utvecklas som pedagoger och människor.  

 

Vi har ju trots allt världens viktigaste jobb. 

 

Hässleholm 2011-12-16 

 

Lärarstudenterna 

Malin Nilsson & Camilla Bryhagen 
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1. Inledning 
 

I vår utbildning har vi kommit i kontakt med de naturvetenskapliga ämnena på olika sätt, då vi 

exempelvis studerat naturvetenskap och dess didaktik. Vi vill därför fördjupa oss i hur man i 

skolvärlden kan arbeta inom detta område och ta reda på hur några pedagoger i skolan 

uppfattar att elever lär sig naturvetenskap samt hur de praktiserar naturvetenskap i de tidiga 

skolåren. Hur utformar de undervisningen och vilket innehåll synliggör de för sina elever när 

det kommer till naturvetenskap? 

 

I Litteraturbakgrunden behandlas olika lärandeteoretiska perspektiv, på hur barn lär och hur 

pedagogerna kan utforma sin undervisning efter ett specifikt naturvetenskapligt innehåll. 

 

I sin forskning om hur barn ser på naturvetenskapliga fenomen har Helldén (1994) 

uppmärksammat de stora kunskapsbrister som många elever i både grundskolan och senare 

utbildningar har när det kommer till naturvetenskap. Deras avsaknad av förståelse för hur 

processer som nedbrytning och fotosyntesen går till visar sig då de skall beskriva hur 

fenomenen går till. Orsaken enligt Helldén (1994) tros ligga i hur undervisningen är 

uppbyggd i de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Han har den bestämda uppfattningen att vi 

lär oss genom att studera ett objekt i verkligheten, fundera och testa våra teorier kring hur en 

process som exempelvis nedbrytning av organiskt material går till. 

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur de naturvetenskapliga ämnena praktiseras av 

lärare i förskoleklassen och grundskolans tidigare årskurser. Vi vill ta reda på hur pedagoger 

uppfattar hur barn lär sig naturvetenskap och vad de lär sig. Vi vill även veta hur pedagogerna 

formar sin undervisning utifrån innehåll och elevers föreställningar. Vad pedagogerna i 

årskurs F-3 anser vara en didaktik kan synliggöra naturvetenskapens områden för eleverna. 

Hur arbetar de utifrån elevernas intressen och vad väljer de att fördjupa sig inom. 

 

Vi kommer att undersöka dessa områden med hjälp av kvalitativa intervjuer. Våra 

intervjuobjekt är undervisande pedagoger i förskoleklassen och grundskolelärare.  
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2. Litteraturbakgrund 
I litteraturbakgrunden kommer fokus att ligga på forskningsfrågan hur pedagogerna arbetar i 

årskurs F-3 med de naturvetenskapliga ämnena och dess didaktik. Här behandlas olika 

perspektiv på hur naturvetenskapen bör praktiseras i skolan. Forskare som Gustav Helldén, 

Inger Holmberg och Jan Schoultzs syn på lärande och pedagogens roll och betydelse i 

verksamheten kommer att belysas samt deras olika teoretiska utgångspunkter.  Här blandas 

konstruktivism, med ett mer sociokulturellt perspektiv och variationsteorin som har sin grund 

i dem båda kommer också att ha ett eget kapitel. Det blir en blandning av äldre och nyare 

forskning, men alla med ett gemensamt fokus, elevers lärande och pedagogens 

tillvägagångssätt för att underlätta detta lärande.  

 

Vad står det i den nya läroplanen, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lgr 11 om naturvetenskap?  

 

Hur lär sig barn naturvetenskap? Vad krävs av pedagogen för att detta lärande ska 

åstadkomma och i vilken utsträckning ska man utgå från elevernas erfarenheter i 

undervisningen? Vilka lärande strategier är lämpliga att använda sig av i naturvetenskap och 

hur görs innehållet tydligare i verksamheten när det kommer till naturvetenskap? Här studeras 

frågorna ur olika synvinklar av olika forskare med olika utgångspunkter. 

 

Aktuell forskning om barn och naturvetenskap 

För att förstå hur någonting egentligen fungerar till exempel ett naturvetenskapligt fenomen 

kan man ibland behöva se det ur flera olika synvinklar menar Marton, Runesson och Tsui 

(2004). Pedagogen behöver synliggöra för sina elever att det finns olika utgångspunkter för 

hur man kan uppfatta ett naturvetenskapligt fenomen. Vår värld är komplex och 

mångfasetterad och går egentligen inte att definiera enbart genom en utgångspunkt. Inom det 

naturvetenskapliga området existerar det idag flera olika förklaringar ur vilka man kan förstå 

ett skeende i naturen. Fokus i variationsteorin är att det är lektionens innehåll, som har den 

största påverkan på vad eleverna kommer att lära, inte vilken strategi som pedagogen 

använder för att förmedla information till sina elever.  

 

”Grunden är att lärande alltid är lärande av någonting, och att detta någonting måste vara väldefinierat” 

Bowden och Marton (1998) 
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Det är innehållet som styr hur upplägget av en lektion kommer att se ut och det styr i sin tur 

hur väl eleverna kommer att kunna ta till sig lektionens innehåll menar Bowden och Marton 

(2004) . Därför är det viktigt att innehållet är tydligt förklarat för eleverna. Pedagogen bör 

kunna belysa innehållet ur olika synvinklar för att det ska bli tydligare för eleverna vad det 

handlar om. Innehållet måste synliggöras, prövas, jämföras och knytas till andra objekt från 

elevernas vardag.  

 

Forskning visar att när eleverna själva får vara med och påverka undervisningen, vad som ska 

behandlas har förståelsen för innehållet i undervisningen blivit större förklarar Marton, 

Runesson och Tsui (2004). Författarna talar här främst om äldre elever i grundskolans senare 

år, men teorin är menad att fungera inom alla åldrar. Det kan även vara en bra idé att som 

pedagog i större utsträckning försätta innehållet i något som eleverna har en relation till. Då 

har de lättare för att ta till sig innehållet.  

 

”Variation har visat sig vara en nyckelfaktor i lärandet”,  

Thulin (2006, s 30) 

 

Eleverna behöver variation för att kunna lära hävdar Bowden och Marton (2004) . Att öva 

inlärning på samma sätt hela tiden skapar omotiverade och uttråkade elever. Variation skapar 

intresse och nyfikenhet hos eleverna för vad de skall få arbeta med. För att elever skall kunna 

lära sig naturvetenskap bör de ha fått uppleva naturvetenskap på olika sätt menar Taylor, 

Barker och Jones 2003) 

 

”Vad barn uppfattar är beroende av den situation barnet ingår i och de människor barnet har 

omkring sig. Barn kan inte skapa en förståelse för något de inte har erfarenheter av.  

Men med varje ny erfarenhet barnet införlivar skapas möjligheter att uppfatta och förstå världen 

på ett nytt sätt”  

Pramling Samulessson & Mårdsjö, 1997, 

 

Eleverna behöver få möjlighet att skaffa sig rika erfarenheter att fästa de nya kunskaperna vid. 

Med erfarenheterna kan de känna igen och relatera till den nya kunskapen. 
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Naturvetenskaplig didaktik ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

Barn erfar sin omgivning med alla sina sinnen för att på så vis konstruera sig en uppfattning 

om sin omvärld menar Helldén (1994). Det är sedan genom de här glasögonen som de 

kommer att tolka sin omgivning. Han menar att människan ser och förstår sin omgivning med 

stöd av de tidigare upplevelserna som de varit med om. Allt eftersom att barnet blir äldre och 

deras tankestrukturer utvecklas kommer deras uppfattning om världen runt omkring dem att 

modifieras och utvecklas genom att hon kommer till nya insikter. Som de sociala varelser 

människan är, påverkas vi ständigt av vår omgivning och de människor som finns i den menar 

Helldén (1994). Genom vår socialisation med andra människor skapas gemensamma synsätt 

som vi delar med varandra och som utgör en kultur menar Driver (1989). I en kultur finns ofta 

en samsyn på hur olika fenomen ska uppfattas som förs vidare genom kommunikationen. 

Driver (1989) kallar det common sense eller sunt förnuft på svenska. Helldén (1994) har en 

liknande benämning för det. När ett naturvetenskapligt fenomen ska presenteras i skolan 

kommer pedagogen att möta de här kulturbaserade föreställningarna som barn har med sig 

från hemmet och samhället menar Helldén (1994). För att nå eleverna behöver pedagogen ta 

reda på var de befinner sig i sin erfarenhetsvärld. Hur de ser på olika områden inom det 

naturvetenskapliga området.  

 

Helldén (1994) anser att pedagoger borde forma sina lektioner efter sina elever, var de 

befinner sig i sin tankevärld, vad de redan kan. Därefter kan man sedan trigga deras 

nyfikenhet och reflektionsförmåga, för att utveckla deras föreställningar och lägga grunden 

för en ökad förståelse för naturvetenskapliga skeenden i naturen.  

 

Pedagogens kompetens att möta elevernas kunnande har stort inflytande över hur mycket 

barnet eller tonåringen kommer att lära och förstå av dessa fenomen menar Helldén (1994). 

Han hänvisar till en skrift som fanns med i det pedagogiska program som kom 1987, och 

handlade om förskolans verksamhet när det kom till att möta elevernas funderingar och att 

utveckla dem.  

”De upplevelser, erfarenheter och kunskaper som barnen skall få del av måste ha sin grund i det 

som är nära och välbekant för barnen. Personalen ska välja innehåll ifrån barnens förmåga, de 

tankar och intressen som de uttrycker, samt det som bedöms vara viktigt för dem.” 

Pedagogiskt program för förskolan (1987, s 26) 
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Helldén (1994) hänvisar till följande citat i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 1994) 

 

 

”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket. 1994, s 12) 

 

Genom att studera Helldéns (1994) syn på lärande finns det vissa drag som påminner om en 

konstruktivistisk lärandeteori. Genom att aktivt utforska sin omgivning skapar sig barnet en 

bild av hur den är beskaffad. Insikterna som barnet gör blir sedan till nya lärdomar, som utgör 

en förutsättning för all fortsatt inlärning (Piaget 1964). I socialisationen med andra människor 

får barnet nya intryck, som kan ligga grund för nya erfarenheter. Enligt det konstruktivistiska 

synsättet skapar vi alla vår egen kunskap. Den kan inte föras över från en person till en annan 

som en handelsvara, utan var och en måste skapa sin egen förståelse. Det medför att allt vi lär 

kommer att färgas av våra personliga värderingar (Rasmussen 1999).  

 

Naturvetenskapligt språkbruk 

Naturvetenskapen som ett vetenskapligt område har ett eget språk som innefattar begrepp, 

som kan vara svåra att tyda och förstå för den som inte är van vid att använda det menar 

Schoultz (2000). Om en individ försöker förstå ett material eller en lektion i naturvetenskap 

genom sitt vanliga språkbruk riskerar de att missförstå vad ämnesområdet egentligen handlar 

om. Schoultz (2000) menar att många elever använder sitt vardagliga språk för att tolka en 

uppgift i naturvetenskap. Anledningen till att de bortser från att använda sig av det 

naturvetenskapliga språkbruket för att förstå vad som eftersöks i uppgiften, har enligt 

Schoultz (2000) att göra med att de ännu inte lyckats omvandla det naturvetenskapliga 

språkbruket till sitt eget. För att en individ ska kunna förstå naturvetenskapen som 

ämnesområde behöver den ta till sig det språkbruk som används i ämnet menar Lemke (1990). 
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Naturvetenskaplig didaktik ur ett sociokulturellt perspektiv 

Schoultz (2000) står för ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket han beskriver som en 

social inlärningsmetod där individen utvecklar sitt tänkande och mentala strukturer med hjälp 

av sin socialisation med andra människor. I denna socialisation utbyts värderingar och sociala 

normer som utgör vår kultur. Vad Schoultz (2000) vill förmedla med sin didaktiska syn på 

lärande är att vårt språk, de ord vi använder oss av för att förmedla information, får innebörd i 

en socialisation med andra människor. Ordens innebörd har sin utgångspunkt i den sociala 

gemenskap där den används. Om en individ ska kunna skaffa en förståelse för ett ord, vilken 

innebörd den har behöver den upplevas i sitt sammanhang för att på så vis få en innebörd för 

individen. Genom vårt språkbruk utvecklar vi vårt tänkande och därigenom vårt lärande av 

bland annat naturvetenskap men även inom alla andra områden menar Schoultz (2000). 

 

Naturvetenskapligbegreppsförståelse 
 

Både Schoultz (2000) och Helldén (1994) menar att det är viktigt att elever lär sig de speciella 

ord som används inom det naturvetenskapliga området. Oftast handlar det om ord som vi inte 

nyttjar i det vanliga samtalet med andra människor. Om man gör det så har ordet sällan 

samma betydelse som inom den naturvetenskapliga praktiken. Att inte lära sig det 

naturvetenskapliga språket kan leda till stora problem i skolan. Helldén (1994) tar upp ordet 

”konsument” som ett exempel. När vi talar på ett vanligt plan tar man till detta ord som ett 

slags synonym för den som brukar upp något alternativt köper någonting. Inom 

naturvetenskapen betyder samma ord varelse som antigen lever av andra djur eller utgör en 

del av dem. Det gör det svårt att sätta sig in i ämnet och det som läraren och böckerna i 

naturvetenskapen kommunicerar. 

 

Även Lundin (2007) menar att det kan uppstå missförstånd hos eleven när det vanliga språket, 

krockar med det språkbruk, som används inom naturvetenskapen. Här uppstår det då ett 

hinder, som läraren måste hjälpa och stötta eleverna i att ta sig över för att kunna ta till sig 

naturvetenskapen som ämnesområde. För att kunna förstå vissa skeenden som sker i naturen 

behöver man kunna en del begrepp, som används inom denna praktik. Dock anser Lundin 

(2007) att detta inte utgör ett lika stort problem som Helldén (1994) vill få det till, för till 

skillnad från honom menar Lundin att det går att förstå naturvetenskapen genom vårt vanliga 
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sätt att kommunicera på, men att det ur lärarens riktlinjer från styrdokumenten och 

läroplanerna inte är riktigt försvarbart. 

 

Lärande i konkreta sammanhang 

Elevernas förståelse för fenomen, objekt och skeenden i naturen hänger till största delen på 

oss pedagoger, anser Helldén (1994). Han menar att vi måste sätta oss in i hur eleverna ser 

eller upplever det som händer i naturen, som fotosyntesen, nedbrytning, organismers 

livscykel, liv och död. Vad som gör att något ska kallas det ena eller det andra, etc. För att på 

så vis kunna föra in dem på rätt tänk. Genom att försätta lärandet i ett konkret sammanhang 

hävdar både Helldén (1994) och Schoultz (2000) att fenomenet kommer att bli synligt och 

mer lättförståeligt för eleverna.  

 

Helldén (1994) har tagit upp ett exempel på detta från sin egen studie om barns sätt att tänka. I 

sina samtal han haft med ett antal elever i 8-9 års ålder har han dragit slutsatsen att många 

barn saknar vetskap om till exempel vad en växt kräver för att den skall kunna leva och 

frodas, samt varifrån den får sina livsuppehållande ingredienser. När eleverna inte kunde 

beskriva varifrån växten fick sina byggstenar för att leva och vad som händer med växten när 

den vissnat ner, drog de gärna till med förklaringar som att de existerade i luften och färdas 

sedan upp i det blå, för att därefter försvinna med vinden etc. Helldén (1994) ville då få 

eleverna att upptäcka hur fenomenet med ett mindre kretslopp egentligen fungerar genom att 

låta eleverna få upptäcka det på ett konkret sätt. För att synliggöra detta fenomen hade han 

tillsammans med eleverna skapat ett slutet kretslopp i en genomskinlig låda. I den planterades 

sedan odlingar av växter som de sedan satte ett tätt lock på. Genom hela händelseförloppet, 

från odling till färdig växt, lät han eleverna delge sina egna funderingar och lät dem komma 

med egna hypoteser.  

 

Även Schoultz (2000) menar att elever har lättare för att förstå och ta in ny information och 

omvandla den till ny kunskap om läraren försätter sin undervisning i det sammanhang som 

innehållet refererar till. Miljön fungerar då som en slags artefakt1 som hjälper individen att 

förstå ett innehåll. När det kommer till bemötandet av eleverna menar Schoultz (2000) i likhet 

med Helldén (1994) att det är viktigt för elevernas lärande att läraren kan möta dem i deras 

tankevärld, genom att skapa en lärandemiljö, som bygger på ett ömsesidigt utbyte av tankar. 

                                                 
1  En artefakt är ett hjälpmedel i skolmiljön och omvärlden för att vi lättare skall förstå vår omgivning. 
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Han menar att genom att läraren skapar en vanlig konversations miljö med sina elever och 

placerar lärandet i dess rätta sammanhang eller rätta miljön så ökar chansen för att eleverna 

ska kunna ta till sig undervisningen och förstå dess innebörd.  

 

Sina slutsatser bygger han på den forskning som han gjort på några elever i sex till elva- 

årsåldern om deras förmåga att förstå vad jordens dragningskraft innebär. Genom att han lät 

undervisningen kretsa kring en konkret artefakt, i detta fall i form av en jordglob, och låta 

undervisningen ske som en vanlig konversation med eleverna om begrepp som 

dragningskraft. Hur den fungerade hade eleverna inga svårigheter med att ta till sig vad 

begreppet innebar. I andra studier om hur elever förstår begrepp av denna art har man bortsett 

från att ta med artefakter av detta slag. Det har då visat sig påverka elevernas inlärning 

negativt.  

 

Konkret lärande – laborationer i klassrummet 

Gunnarsson (2008) har tittat närmare på hur elever lär sig naturvetenskapliga begrepp och 

kommit fram till liksom Helldén (1994) och Schoultz (2000), betydelsen av en konkret 

lärandesituation för att gynna elevernas lärande. Hon menar att genom att använda sig av 

laborationer inom naturvetenskapen så uppnås ett mer konkret lärande. Innehållet blir då mer 

tydligt för eleverna när de får möjlighet att se ett fenomen på riktigt. Genom att eleverna får 

möjlighet att använda laborationer i skolan får de möjlighet att inte bara vara med och se ett 

fenomen, de är även med och provar att genomföra experimenten. Laborationsverksamheten 

inbjuder till användandet av olika sorts artefakter som i detta fall utgörs av 

laborationsutrustningen, men det uppmuntrar även till samarbete mellan eleverna. Innehållet 

blir på så vis inte bara tydligare för eleverna utan det blir också ett mer fritt lärande, vilket 

enligt Gunnarsson (2008) kan bidra till att eleverna känner att innehållet har ett syfte som de 

kan förstå. De naturvetenskapliga begreppen blir också mer tydliga och lättare för barn och 

ungdomar att begripa när de får använda sig av laborationer. 

 

Lärarens roll går dock inte att förringa då det kommer till undervisningen hävdar Gunnarsson 

(2008). Lärarens yrkesmässiga och ämneskunnande utgör en viktig del av verksamheten. Det 

krävs att läraren är lyhörd för sina olika elevers tankar och behov. Om läraren inte upptäcker 

en elevs bristande förståelse för innehållet som tas upp under lektionen får det konsekvenser 

för barnets eller tonåringens fortsatta lärande. Gunnarsson (2008) kan inte nog förespråka 
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vikten av en närvarande pedagog som stöttar sina elever i kontakten med det 

naturvetenskapliga ämnesområdet som inte är helt okomplicerat, speciellt när det kommer till 

de naturvetenskapliga termerna.    

Elevernas upplevelser styr undervisningen 

Jakobsson (2008) hävdar att de estetiska och naturvetenskapliga ämnena borde förenas med 

varandra för att bättre gynna elevernas lärande. Det går inte att komma ifrån att individer tar 

in sin omgivning och utforskar den med hjälp av sitt ”estetiska” erfarande. Hennes synsätt har 

stora likheter med ett konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Jakobsson (2008) förstärker sin teori genom att ta upp en händelse som hon varit med om. En 

elev skulle studera en levande daggmask, vilket personen i fråga upplevde som mycket 

obehagligt. För att slippa ta i den användes ett papper som masken placerades på. Eleven 

ändrade snart uppfattning om organismen när den såg att den råkat ut för en liten skada och då 

gavs masken ett namn. Detta är enligt Jakobsson (2008) ett typiskt exempel på att elevers 

personliga uppfattningar om något styr vad de kommer att ta in som kunskap. 

 

Jakobsson (2008) har liksom Helldén (1994) lyft fram vikten av att pedagogen intresserar sig 

för sina elevers tankar och syn på saker och ting. Hon menar att elevers upplevelser av ett 

innehåll i skolans undervisning till stor del färgas av deras personliga uppfattningar av något 

som de skapar en inre bild av. Som pedagog borde man vara medveten om detta då det ligger 

till grund för vad eleven kommer anse vara av vikt att ta in och lära sig. Läraren måste alltid 

vara aktiv och uppmärksamma denna sida hos sina elever för att kunna styra in dem på rätt 

spår och visa dem syftet med att lära just detta inom naturvetenskapen, annars riskerar mycket 

viktig kunskap att gå förlorad. För eleven saknar denna värderingsförmåga att själv avgöra 

vad som är viktigt att kunna och vad som är oviktigt. Vi pedagoger har den uppgiften att 

synliggöra detta för dem menar Jakobsson (2008). 

 

Om en elev får en negativ upplevelse av något inom naturvetenskapen kan detta ge upphov till 

ett avståndstagande för fenomenet eller objektet som gör att eleven inte vill lära sig något om 

just det området och då behövs lärarens stöd och vägledning för att eleven skall komma över 

denna spärr. 
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Hur kombinerar man elevernas intressen med läroplanen? 

Det är inte lätt att vara lärare idag, dels ska man utgå från sina elevers olika behov och 

önskemål om vad som ska tas upp på lektionerna och dels har man en agenda som måste 

följas som utgöra av styrdokument och läroplanen för grundskolan menar Mattias Lundin 

(2007) som i sin avhandling studerat närmare på denna svårighet. Han menar dock att det går 

att balansera dessa olika intressepooler och förena dem på ett tillfredsställande sätt i 

verksamheten. 

 

I kursplanen från 2000 står följande att läsa om de naturvetenskapliga ämnena. 

 

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

tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbarutveckling och utveckla omsorg om 

natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskap- och åsiktsbildning som 

står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 

systematiska undersökningar och välgrundade argument. 

 

Kursplaner och betygskriterier 2000 - 2:a reviderade upplagan 2008 (Skolverket 2000, sidan 48)  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 står det skrivet så 

här om samma ämnen. 

 

Undervisningen skall ge eleverna möjlighet att använda och utveckla redskap för att formulera egna och granska 

andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi/teknik/fysik/kemi har betydelse. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket 2011 

sidan 112) 

 

Som lärare har man fått i uppdrag att kunna kombinera läroplanens mål med kursplanens och 

elevernas intressen. 

 

Hur påverkar lärarens ämneskunskaper och arbetssätt elevernas lärande? 

I sin avhandling om naturvetenskaplig didaktik har Inger Holmberg (2007) tittat närmare på 

den betydelse som lärarens eget kunnande har för att deras elever ska få en förståelse för vad 

naturvetenskap handlar om.  
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I sin undersökning kartlade Holmberg (2007) femton grundskolelärarstudenters kunskaper i 

det specifika naturvetenskapliga skeendet regn. En av hennes forskningsfrågor lyder ”Hur blir 

det regn”? De fick alla besvara denna fråga skriftligen och även i samtal. När hon hade gjort 

alla intervjuer och tester kom hon fram till resultatet att de vuxnas kunskaper i frågan inte var 

mer avancerade än de svar som hon fått från eleverna i de tidigare åren i grundskolan. De 

vuxna studenterna visade sig sakna grundläggande kunskaper i naturvetenskap när deras 

förklaringar till ett av de vanligaste naturvetenskapliga skeenden var byggda på vanliga tankar 

kring hur saker och ting fungerar, som människor tar till när de saknar kunskaper om det 

naturvetenskapliga språkbruket. 

 

Holmberg (2007) menar att de böcker som används i den naturvetenskapliga undervisningen 

har stora brister när det kommer till att ge beskrivningar av hur skeenden uppstår i naturen. 

 

Åtta studenter i undervisningsgruppen fick även hålla i lektioner i naturvetenskap för de tidiga 

åren de olika sätt att i grundskolan hur regn uppstår. Allt dokumenterades och blev till 

underlag för Holmbergs (2007) studie. Genom att de åtta lärarstudenterna skulle undervisa i 

ämnet och med forskningsfrågan om hur regn uppstår kunde de tillgodogöra sig mer 

kunskaper om ämnet, vilket visade sig under undervisningen dem höll i. Av denna andra del 

av sin studie kom Holmberg (2007) fram till att pedagogens kunskaper har stort inflytande på 

vad deras elever lär. I observationen av de åtta studenternas undervisningssituationer la hon 

märke till att de som tillägnat sig mest kunskaper i ämnet och i forskningsfrågan var de som 

kunde möta elever i deras lärande på ett mer mångfasetterat sätt och trigga deras vilja och 

intresse att lära mer.  

 

När det kom till hur kommunikationen fort löpte i klassrummet för de åtta respektive 

lärarstudenterna skilde det ganska mycket beroende på vilken kommunikationsform studenten 

anlagt. Vad som dock kunde fastställas var att även om alla studenter hade olika sätt att 

undervisa på och få eleverna att ta till sig informationen och göra det till sin egen kunskap 

med mer eller mindre lyckade resultat, så visade det sig än en gång att den lärarstudent som 

tillgodosett sig mest kunskaper inom ämnet var också den som visade på den största förmågan 

att kunna anpassa och utveckla sina lektioner efter sina elever.  

 

Holmbergs (2007) syn på hur elever lär och hur en lektion bör formas efter eleverna förstärks 

av hennes forskningsstudie om naturvetenskaplig didaktik och hur lärarens kunskaper 
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påverkar elevernas inlärning. Hon menar att vi människor tar in ny kunskap huvudsakligen 

genom vår socialisation med andra människor och att detta är utgångspunkten för att kunna 

utveckla sina kunskaper. Men kunskapsinhämtandet är även enligt henne ett enskilt byggande 

av tankestrukturer, men som är beroende av social interaktion för att kunna växa. När det 

kommer till lärarens roll är den väldigt central i Holmbergs (2007) syn på en god lärande 

miljö. Pedagogen måste vara aktiv i sina elevers lärande och vara den som visar vägen till nya 

aspekter av deras omgivning och synliggöra sådant som eleverna ännu inte lagt märke till i sin 

omgivning. Det naturvetenskapliga begreppsspektrumet är ett exempel på detta. Det är inte en 

självklarhet för elever att ta till sig ny kunskap om ingen lärare finns där och leder in dem på 

detta språkbruk. Allt vad pedagogen väljer att utföra något på kommer att påverka eleverna. 

Det är läraren som bestämmer hur undervisningsklimatet kommer att se ut.    

 

Hur lärarens ställer sina frågor 

Jonas Emanuelsson menar med sin avhandling ”En fråga om frågor” att beroende på hur en 

lärare ställer sina frågor, och den efterkommande interaktionen, får man olika svar. Han tar 

upp hur ställda frågor leder till interaktioner mellan elever, elever i grupp eller mellan lärare 

och elev.  

 
 ”En fråga kan anses öppen om den inte har ett på förhand givet svar” 

 Emanuelsson (2001, s 15) 

 

Om man som pedagog ställer en så kallad öppen fråga leder det till att man inbjuder till 

diskussion och låter interaktionen bli fri för de deltagande. Men om pedagogen i sin tur ställer 

en sluten fråga blir interaktionen kortvarig då slutna frågor kräver precisa svar. 
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Modell av Herrons (1971) frihetsgradstabell 

 

 Frihetsgrad Problem Genomförande Svar 

 0 Givet Givet  Givet 

 1 Givet Givet  Öppet 

 2 Givet Öppet  Öppet 

 3 Öppet Öppet  Öppet 

  

 ”Andersson (1989) använder begreppet frihetsgrad som mått på hur styrd undervisningen 

 är. Han menar att det yttersta syftet med elevuppgifter som har frihetsgrad två och tre är att 

 förbereda eleverna för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle och mer närliggande 

 att ge bättre möjligheter för elever att bilda djupare förståelse om naturvetenskapliga fenomen.” 

 Emanuelsson (2001, s 16) 

 

I ett samhälle uppbyggt på demokratiska grunder är ett samhälle där olika perspektiv 

accepteras och välkomnas. Inom naturvetenskapen finns det oftast flera olika svar på samma 

problem och det är det som Emanuelsson vill visa på med det här diagrammet. 

 

Genom att variera sina frågor och hur man ställer frågorna kan man få olika svar, enligt 

Emanuelsson (2001). Vi som pedagoger behöver variera oss i frågeställningarna och ha en 

tanke bakom vad vi vill ha ut av våra frågor. Söker vi konkreta svar eller öppna diskussioner? 

Genom variation, menar Emanuelsson (2001) att man inte enbart varierar sina frågor, utan 

variationen styr även vem som talar i klassrummet, om eleverna förstått kunskapen och är 

även ett sätt att få eleverna att koncentrera sig. Att variera sina frågor är ett sätt att försöka 

förstå hur eleverna förstår kunskapen de lär sig och hur de lär sig den. Frågor är även ett 

redskap för pedagogen och kan användas till att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. 

Men om man vrider och vänder på en fråga för mycket kan det kanske leda till att eleverna 

blir vilseledda och missförstår själva syftet, vad frågan egentligen handlar om. Men om 

läraren inte har förmågan att kunna anpassa sina frågor till eleverna kanske förståelsen för vad 

frågan syftar på ändå går förlorad för eleven. 

 

I sin studie om begreppsuppfattning hos elever i skolan har Schoultz (2000) kommit till 

liknande slutsatser. Hur en pedagog väljer att ställa sina frågor får stor betydelse för hur väl 

eleven kan sätta sig in i frågans syfte och ge ett korrekt svar. Om frågan tilldelas på ett papper 

och eleven ska svara genom att skriva ner sina svar eller om frågan ställs muntligt får också 
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konsekvenser för hur eleven förstår frågan. En fråga som ställs i en dialog och där eleven har 

stöd av miljön, gör att eleven får lättare att ge ett svar som överensstämmer med ett 

naturvetenskapligt språkbruk, menar Schoultz (2000). 

 

Sammanfattning 

 
Forskarna i denna studie har olika teoretiska utgångspunkter för att förklara sina uppfattningar 

kring hur lärande går till och hur pedagogen bör forma verksamheten så att den når ut till alla 

elever i verksamheten. Trots sina olika utgångspunkter för sina påståenden är de inte så olika. 

Alla har elevernas inlärning i fokus för sin forskning och samtliga sätter ansvaret för 

elevernas inlärning på pedagogerna. Lite eller inget ansvar sätts på den enskilda eleven och 

deras skilda förmåga att ta till sig information och omvandla det till egen kunskap. Det är 

pedagogen som har det fulla ansvaret för elevernas inlärning.  De som skall forma 

verksamheten och innehållet i den naturvetenskapliga undervisningen så att den talar till alla 

elever och tar sin utgångspunkt i varje elevs erfarenhetsvärld. Undervisningen i skolan skall 

bli tydligare när det kommer till naturvetenskap och mer anpassad efter det innehåll som skall 

behandlas.  Det är en annan aspekt som förenar alla forskarna i studien. Här kan 

variationsteorin vara ett alternativ att ta till. Den är aktuell och tillåter eleverna att studera ett 

fenomen från olika synvinklar. Där det inte alltid bara finns ett perspektiv som är det rätt. 

Men vad många av forskarna glömmer att nämna, men som Lundin (2007) uppmärksammar i 

sin avhandling är att lärare har två agendor att anpassa sig till i skolans verksamhet. Dels sina 

elevers önskningar om vad de vill lära sig mer om, samt det som styrdokument och läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 står för. Lundin (2007) hävdar 

dock att det går att kombinera dem båda och många lärare använder sig av detta dagligen.  
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2.1 Problemprecisering och frågor 

Genom den forskning vi tagit del av har vi kommit fram till en frågeställning som är 

intressant i själva sammanhanget. Forskare inom området naturvetenskaplig didaktik har 

många förslag och teorier kring hur det skall gå till för att gynna elevernas lärande i de 

naturvetenskapliga ämnena och med den nya, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet- Lgr 11 har kraven blivit tydligare och mer detaljerade, när det kommer till 

vad eleverna ska lära dig inom varje skolämne när de gått ut nionde klass.  

 

Hur ser det ut för pedagogerna i verksamheten, i deras verklighet? Vår huvudfråga för vår 

studie kom att bli ”Hur arbetar pedagogerna med naturvetenskap och didaktik i årskurs F-3”? 

Och delfrågan ”Hur tänker pedagogerna om vad eleverna skall lära sig i de naturvetenskapliga 

ämnena och hur skall det gå till”? För att få en bild av hur några pedagoger ute i 

verksamheten såg på skolämnet naturvetenskap utarbetade vi ett antal frågor som skulle 

hjälpa oss att få ett större perspektiv på vår huvudfråga från dem som befattar sig med ämnet 

dagligen genom sitt yrke.  

 

Vad anser de vara en lämplig pedagogik för att utveckla sina elevers lärande? Var lägger de 

tyngden i naturvetenskapen och hur synliggör de detta? Gör de sina elever till med skapare av 

sin egen kunskap och nyttjar deras tankar och hypoteser till att utveckla deras förståelse för ett 

visst fenomen?  

 

. 
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3. Metod 
Vi har valt intervjuer som metod för vår studie då vi kände att genom intervjuer kunde vi få ut 

det material vi ville ha. Genom personliga intervjuer får man kontakt och har möjlighet att 

ställa motfrågor eller inbjuda den intervjuade till att fördjupa sig mer i frågan, jämfört med 

om man skulle ha genomfört en studie med hjälp av enkäter menar Denscombe (2009). 

Genom att vi först och främst försöka skapa en personlig relation med intervjuobjektet menar 

Denscombe (2009) att man får ut mer av de frågor som man valt att ställa. Vi valde därför att 

besöka intervjuobjekten i deras hemmiljö, det vill säga på skolan för att intervjuobjekten 

skulle känna sig bekväma och trygga. Detta kommer att resultera i en kvalitativ studie.  

 

3.1 Urval 
Vår studie äger rum på sex olika skolor uppdelade på två skånska kommuner. 

Intervjupersonerna är alla utbildade pedagoger, tre av dem är lärare i förskoleklass och de 

övriga är grundskolepedagoger för de tidigare åren i skolan. Utav de utvalda lärarna var fem 

kvinnliga och en manlig. Varför vi valde att låta vår forskningsstudie bygga på intervjuer av 

sex lärare uppdelade på förskoleklass och grundskolans tidigare år var att vi ville veta hur de 

ser på naturvetenskap ur en pedagogisk och didaktisk synvinkel. Få en inblick i hur det 

naturvetenskapliga området kan praktiseras ute i verksamheten. Hur synliggörs olika 

naturvetenskapliga fenomen för eleverna? Vilka tillvägagångssätt nyttjar dem för att engagera 

sina elever i innehållet och vad anser de att är viktigt att ta upp inom området?  

 

Våra intervjupersoner har alla varit verksamma inom skolan ett antal år, över 10år. 

Åldersgruppen på pedagogerna i vår studie var mellan 38 och 60 år gamla. De undervisar alla 

i de naturvetenskapliga skolämnena.  

 

3.2 Datainsamling 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår studie. Anledningen till att vi använt 

oss av detta tillvägagångssätt är att vi anser att denna metod gör vår forskningsfråga mer 

rättvis, då det precis som Denscombe (2009) beskriver att man borde ta hänsyn till olika 

faktorer som kan ligga till grund för att ett resultat blir som det blir. Detta görs genom att man 

presenterar forskningen i ett större sammanhang som inte går att beskriva enbart genom 

siffror och kalkyler.  
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Intervjupersonerna består av sex pedagoger, varav tre i förskoleklass och tre från 

grundskolans tidigare år. Av de intervjuade pedagogerna var det en pedagog som ville studera 

frågorna i förväg. Vi kommer att använda oss av samtyckta inspelningar i samband med 

intervjuerna. När alla intervjuer är färdiga gick vi genom materialet och granskade svaren som 

vi fått fram. Därefter jämförde vi dem och plockade ut gemensamma drag och eventuella 

avvikelser som kunde finnas.  

 

Denna forskningsstudie har tagit oss cirka tio veckor att sammanställa. 

 

3.3 Etiska överväganden 
Innan vi genomförde våra intervjuer tog vi hänsyn till att de etiska forskningsregler som finns 

nedtecknade och som bygger på datalagstiftningen och de mänskliga rättigheterna förklarar 

Denscombe (2009). Innan vi genomförde intervjuerna informerade vi de deltagande om att 

deras uttalanden skulle bli inspelade på band, för att underlätta vår kommande bearbetning av 

materialet. Inspelningarna behandlas konfidentiellt så att ingen annan har tillgång till dem. 

Denscombe (2009) förklarar att detta är väldigt viktigt att intervjudeltagarna har gett sin 

tillåtelse till att bli intervjuad, samt att de tillåter att samtalet spelas in. Om man inte följer 

dessa regler så byter man mot forskningsetiken. Detta innebär att vi inte har några rättigheter 

att hänga ut några intervjudeltagare för offentligt tyckande. Det är framför allt tre viktiga 

regler som vi utgår ifrån och de innebär att vi måste skydda vår källa, se till att det inte går att 

på något vis spåra de personer som vi intervjuat för att de i sådana fall kan drabbas av påhopp 

från yttre påstötningar och den kanske viktigaste regeln av alla dessa tre principer som 

Denscombe (2009) kallar dem handlar kort och gott om att man ska ta hänsyn till människors 

rätt och värde som människor. 

 

3.4 Bearbetning av insamlad data 
Efter genomförda intervjuer satte vi oss gemensamt och lyssnade på intervjuerna. Vi började 

sedan transkribera de inspelade intervjuerna, och för att underlätta delade vi upp materialet så 

att vi transkriberade tre intervjuer vardera, för att sedan lättare gemensamt kunna plocka ut 

nyckelbegrepp och se sammanhang, gemensamma drag ifrån de olika pedagogerna, samt 

jämföra deras arbetssätt. De valda nyckelbegreppen från intervjuerna, kom sedan till att 

utgöra grunden för de olika teman som resultatet redovisades i. Efter det ställde vi frågor till 

vårt material som vi valt att redovisa, för att sedan tolka vad intervjuobjekten sagt jämfört 
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med vad forskningen handlar om.  Efter det gjorde vi en sammanfattning av vad som 

framkommit i intervjuerna. Detta utgör de fem såkallade stegen som Kvale (2009) menar att 

en kvalitativ analys skall innehålla. 

 

3.5 Kritiska reflektioner av val av metoder 
Våra resultat från vår forskning kan inte på något vis betraktas som en vetenskapligt fastställd 

sanning utan endast vara en beskrivning av vad ett fåtal lärare i skolans verksamhet har sagt 

och vad det har för åsikter. Detta är en väldigt småskalig forskning där vi inte haft den tid som 

krävs samt den speciella kompetens som krävs för att kunna genomföra något som kan 

betraktas som en vetenskaplig sanning inom detta område.  

Med tanke på den korta tid, som vi hade till vårt förfogande för att utföra denna 

forskningsstudie blev vi tvungna att ta vissa beslut om hur vi skulle lägga upp arbetet. Istället 

för att tillsammans läsa in oss på fakta från de vetenskapliga skrifterna fick vi dela upp dem 

mellan oss och läsa några var och sedan delge varandra om vad de innehöll. Vi valde att 

utföra sex intervjuer istället för tio, som var tänkt från början. För att ytterligare spara tid 

valde vi att hålla tre intervjuer var. Parallellt som vi arbetade med teoridelen arbetade vi också 

med att transkribera vårt intervjumaterial. Det har haft sina för- och nackdelar med att arbeta 

med teorin och intervjumaterialet samtidigt. Nackdelen var klart att det blev ganska rörigt. 

Mycket papper och lätt att tappa bort vad man höll på med för stunden. Fördelen var att man 

hela tiden hade teorin färskt i minnet och kunde arbeta med diskussionen i slutet av uppsatsen. 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet och analysen av våra intervjuer. Vi kommer att kalla de 

intervjuade pedagogerna för Pedagog A, Pedagog B, Pedagog C, Pedagog D, Pedagog E och 

Pedagog F, för att underlätta särskiljandet av vem som säger vad. Vi har valt att redovisa våra 

intervjuer utifrån de frågor vi ställde, eftersom vi anser att de gör materialet mer tydligt.  

 

4.1 Utgångspunkten för den naturvetenskapliga undervisningen 

4.1.1 Elevernas tankar, elevernas intresse, mindmap 

 

Alla pedagoger påstår sig utgå från sina elevers tankar och intressen när de formar sina 

lektioner i naturvetenskap. 

  

”Ja, alltså man gör ju på olika vis, ofta är det ju att man ställer en fråga eller säger tillexempel 

dinosaurie, vad tänker ni på då? Och så kommer det från dem en massa exempel vad de tänker 

på också utgår man ju därifrån i deras vidare arbete. Man skriver ner många av de tankar de har 

och sen utgår man från dem, vissa saker kan de ju redan och då behöver man ju inte fördjupa sig 

inom det utan väljer annat istället. De lär av varandra, den som inte vet får lära sig av 

kompisarna, av mig eller en bok.” 

 Pedagog B  

 

Pedagog B berättar vidare att man efter att frågan ställts går igenom elevernas svar och väljer 

ut tillsammans med eleverna vad man skall arbeta vidare med. En annan pedagog beskriver att 

de arbetar på följande sätt.  

 

”Ja, vi har ju våran park som vi går till. Det är andra sidan gatan. Och sen lyssnar man lite på 

dem på samlingarna. Vad dem har gjort i helgen, om dem varit ute, sen kan man spinna vidare 

på det. Också kan man säga det att vi följer skiftningarna med så när vi går till den här parken, så 

dokumenterar vi med foto, barnen får titta och kommentera och prata om olika träd, hur dem ser 

ut så nu är det ju hösten så nu spinner vi vidare på det.” 

 Pedagog C 

 

När de haft sin samling går de ut till ett skogsområde i närheten och eleverna får studera 

naturen berättar pedagog C. Där utforskar dem sin miljö tillsammans med sina kamrater och 

pedagogerna som hjälper dem att synliggöra olika fenomen i naturen, ställer frågor som får 
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eleverna att reflektera ännu mer och delge sina tankar. De tar foto och samlar in naturmaterial 

från skogen som eleverna väljer ut. 

 

Analys 

Vad som förekommer frekvent bland pedagogernas svar är att samtliga berättar att de på ett 

eller ett annat sätt utgår från vad eleverna vill fördjupa sig inom i det naturvetenskapliga 

ämnesområdet. De lyssnar och försöker anpassa verksamheten utefter elevernas 

intresseområden i den utsträckning det är möjligt. Hälften utav de intervjuade pedagogerna 

nämnde att i ett inledande skede arbetade de tillsammans med eleverna utifrån en mindmap, 

som eleverna var med och skapade, för att kunna kartlägga deras intressen, vad de vill veta 

och fördjupa sig inom.   

 

Helldén (1994) menar att undervisningen borde ta sin utgångspunkt i elevens erfarenhets 

värld, och ta hänsyn till vad de redan kan. Undervisningen måste alltså börja där elevernas 

förståelse befinner sig. Annars förlorar vi dem på vägen och den viktiga förståelsen för 

innehållet går förlorad. Men det räcker inte att anpassa innehållet efter eleverna, man måste 

även ha förmågan som pedagog att få eleverna att utveckla sina kunskaper. Helldén (1994) 

menar att man redan från början borde introducera de naturvetenskapliga begreppen redan i 

tidig ålder. Om man inte gör det kan konsekvensen bli att eleverna inte förstår 

naturvetenskapen senare i sin utveckling.  

 

Av våra intervjuer framgår det inte att pedagogerna använder sig av det som Helldén (1994) 

menar med det korrekta naturvetenskapliga språket, i form av naturvetenskapliga begrepp. 

Deras tyngdpunkt ligger istället i elevernas tankar och intressen, och mindre fokus blir det på 

vad som egentligen behöver synliggöras. Det är enbart Pedagog B som visar en tydlig 

målmedvetenhet då pedagogen hänvisar till styrdokument och kursplaner.  

 

Lundin (2011) menar precis som Helldén (1994) att vi som pedagoger skall utgå från 

elevernas intressen och behov när vi utformar innehållet i verksamheten, men vi måste alltid 

kunna koppla det till styrdokument och kursplaner.  
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Helldén (1994) menar också att man skall ta hänsyn till elevernas tankar och erfarenheter, 

men det är inte det som skall styra verksamheten, för vårt uppdrag som pedagoger är att 

utveckla deras tänkande och kunskaper. Detta går inte att genomföra om allting endast skall 

utgå från vad eleverna uppfattar som roligt och intressant, för de kan omöjligt veta det i denna 

ålder, då det sällan synliggörs varför de skall lära sig, och vad. Elever har erfarenheter som 

man skall tillgodose men de har inte tillräckliga erfarenheter för att själva kunna bestämma 

vad som är viktigt att kunna i framtiden. Det är där vår roll som pedagoger kommer in. 

 

4.2 Användandet av utemiljön i den naturvetenskapliga undervisningen 

4.2.1 Skogen, små djur, knoppisar, experiment, förmultning, 

 

Alla de intervjuade pedagogerna nyttjar sin utemiljö i verksamheten för att synliggöra 

naturvetenskapliga fenomen. Skogen är en plats som samtliga pedagoger berättar att de 

använder på olika sätt för att synliggöra naturvetenskapen för eleverna. Pedagog A berättar 

bland annat om hur de arbetat knoppisar i olika årskurser. De har gemensamt gått till skogen 

på våren och titta på trädens knoppar och eleverna har sedan fått lära sig hur lövet utvecklas.  

 

”Under årskurs F-3 går vi ju ut mycket, vi kollar på de olika årstiderna. Vi pratar om trädets år, 

vad som händer med trädet under ett år med fotosyntes och lövfällning, ja alltihopa. Så det gör 

vi ju. Vi har också grävt ned en planka för att synliggöra förmultningen. Den grävde vi ned på 

hösten för att sedan gräva upp den på våren” 

 Pedagog B 

 

Det är främst naturen och växterna som pedagogerna menar att de talar om och fördjupar sig 

inom med eleverna, men en av pedagogerna, pedagog E nämner tillika att de försöker 

synliggöra vissa organismer i omgivningen lite mera grundligt som tillexempel fjärilen, 

nyckelpigan, salamandrar och smådjur som eleverna hittar ute på skolgården. Pedagog B 

berättar hur de med hjälp av närmiljön studerat fenomenet förmultning. Pedagogen beskriver 

hur de på hösten grävt ned en planka i skogen och på plankan fanns det ett bananskal, ett 

äppelskrutt, tidningspapper, en kapsyl och ett plastlock. Eleverna hade sedan fått fundera över 

vad som skulle förmultna och skriva en hypotes. På våren grävde de sedan upp plankan för att 

studera vad som förmultnat och varför vissa saker inte gjort det. Det går att ana en viss 

riktning mot biologin när det kommer till att arbeta med naturvetenskap på samtliga skolor. 

Men naturvetenskapen innefattar även kemi, teknik, och fysik.  
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Analys 

Skogen verkar vara en plats som alla pedagogerna vill att deras elever ska få en vetenskaplig 

koppling till genom att besöka den ofta och låta dem uppleva och uppmärksamma olika 

objekt, som löven, kottar, och små djur och naturfenomen, exempelvis årstidsskiftningar. Men 

vi misstänker att en del pedagoger förlitar sig lite väl mycket på vad skogen kan erbjuda för 

inlärning. Pedagogerna har planerat utedagar där de besöker skogen och det verkar ibland inte 

vara någon specifik pedagogisk tanke bakom vad dem egentligen vill att eleverna ska lära 

eller uppmärksamma varje gång dem är ute. Det upplevs mest vara en tanke om att de ska 

upptäcka naturen, utan koppling eller uppföljning med ett pedagogiskt syfte. Dock finns det 

de pedagoger som verkar ha en mer utarbetad plan för vad de ska göra när de kommer till 

skogen. De följer denna plan men låter elevernas tankar få vara en del i själva utformandet av 

lektionstillfället. 

 

Schoultz (2000), Gunnarsson (2008) och Helldén (1994) hävdar gemensamt att det är 

grundläggande att undervisningen i naturvetenskap kopplas till dess rätta element, det vill 

säga att det innehåll som behandlas skall vara kopplat till sitt rätta sammanhang. Det upplever 

vi att många av pedagogerna i intervjuerna har genomfört, men vi är inte säkra på att de riktigt 

har förstått betydelsen av att göra innehållet mer konkret för eleverna, för vad som framgår är 

att eleverna inte riktigt är införstådda i varför de skall lära sig vissa saker. Eleverna verkar inte 

uppfatta lärandesituationen i att gräva ned en planka för förmultning, utan ser i stället det som 

en ”kul grej”. Lärandet skall upplevas som lustfyllt, men de måste kunna skilja på vad som är 

allvar och vad som är lek. Detta är något som Thulin (2006) beaktat i sin avhandling. Hon 

menar att pedagogens syfte med en lärandesituation ofta tappas bort på vägen och istället 

spinner pedagogen vidare på elevernas tankar utan någon förankring i själva syftet med 

lärandesituationen.  
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4.3  Lärarens syn på innehållet i NO i årskurs F-3 

4.3.1 Naturens funktion, årstiderna, kretslopp, laborativt arbetssätt 

 

Pedagog B lyfter fram läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och  fritidshemmet, Lgr 11 

(Skolverket, 2011), som en viktig aspekt att förhålla sig till och arbeta efter när man är lärare, 

för att försäkra sig om att sina elever får stifta bekantskap med eller möta och utforska allt 

som de ska få möjlighet till i varje årskurs i grundskolan.   

 

”Det utgår vi ju ifrån läroplanen, för där står ju tydligt vad som skall ingå i de 
naturvetenskapliga ämnena, så att vi har ju utgått därifrån och plockat, så att vi får in allt från F-

3, så vi får in alla momenten innan de slutar trean och helt enkelt når målen.” 
Pedagog B 

 

Pedagog F beskriver hur de pratar om olika cykler i naturen med eleverna.  

 

”Alltså det man mest tänker på att de ska lära är de olika cyklerna vad som händer då, varför det 

går vidare, varför vi har årstider, varför vi har djur som kanske går och lägger sig på vintern och 

varför blommorna kommer just nu?” 

 

Samtliga pedagoger vill att eleverna skall få en inblick i hur naturen är beskaffad och 

synliggöra vissa naturfenomen som exempelvis årstidernas skiftningar och kännetecken, men 

endast tre av pedagogerna förespråkar att arbeta med laborativa material.  

 

”Vi använder oss av experiment, då har vi ju Berta. Och det är ju mycket med experiment och då 

kan man ju plocka tillexempel saker utifrån och använda i hennes experiment för där är ju allt i 

den boken. Där är ju både vatten och mycket annat.” 

Pedagog D 

 

Pedagog D berättar om Berta, som är en drake som används i ett laborativt material som syftar 

till att synliggöra olika naturfenomen för elever i grundskolans tidiga årskurser. 

 

Pedagog C, Pedagog D, Pedagog E och Pedagog F nämner även hur de arbetat med vattnets 

kretslopp, varför det blir regn och så vidare och tycker det är viktigt för eleverna att 

synliggöra detta kretslopp. 

 



 

30 

Analys 

Alla pedagogerna verkar vara väldigt måna om att eleverna ska få en grundläggande 

uppfattning om hur naturen fungerar. Årstidernas förändringar av naturen, livscykeln hos en 

organism, vattnets kretslopp, enklare experiment för att visa på hur ett naturfenomen kan 

fungera för att nämna det mest väsentliga som kommit upp. De verkar ha ett eget intresse för 

naturen som dem vill föra över på sina elever. Man kan se att deras svar är färgade av vad 

som står i nutida styrdokument, men det är endast en av pedagogerna, Pedagog B som nämner 

den och har en tydlig koppling mellan vad de skapade lärandesituationerna och 

styrdokumenten samt kursplaner. Återigen får det oss att tänka tillbaka på hur pedagogerna 

säger sig utgå från elevernas tankar och intressen. Det verkar finnas ett glapp mellan att ta till 

vara elevernas erfarenheter och vad de vill veta mer om, jämfört med vad som står i 

läroplanerna. Det verkar tyvärr som det läggs för lite tid på att reflektera kring vad som 

egentligen står i läroplanen jämfört med hur mycket tid det läggs på elevernas önskemål.  

 

4.4 Hur eleverna visar intresse och engagemang för innehållet i NO-ämnena 

4.4.1  Ställer frågor, visar nyfikenhet, hemmiljö och erfarenheter. 

 

De intervjuade pedagogerna beskriver hur eleverna visar sitt intresse och engagemang för 

naturvetenskap genom sina frågor och nyfikenhet. Det kan vara spontana frågor eller något 

som kommer från hemmiljön, eller någonting som de uppmärksammat och vill delge övriga i 

klassen.  

 

”Det är oftast det första som kommer spontant, både vad de kan, vad de undrar över och vad de 

vill veta mer om, sen under arbetets gång kommer det ofta mer grejer när de funderar vidare, 

men vad är detta, varför är det så och så vidare. För det första är det mer faktakunskaper om det 

de vill veta sen efterhand som man arbetar så är det mer förståelsen som kommer in, varför 

trillar löven från träden, vad är det som gör att det blir så, så det är lite olika. Först är det fakta, 

sen är det mer förståelsen som kommer.” 

Pedagog B 

 

Pedagog B pratar mycket om att eleverna oftast väljer att fördjupa sig spontant i vissa 

ämnesområden. När de väl fördjupat sig så ändras frågorna från faktabaserade frågor till 

frågor som rör den djupare förståelsen.  
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”Om jag har haft samtal med nästan alla barn i gruppen och alla tycker att det är roligt att gå till 

skogen så då kan man ju säga att dem visar det så att det är roligt.” 

Pedagog F 

 

Många av pedagogerna visar djupt engagemang i elevernas spontana frågor och 

uppmärksammar därmed vad som intresserar eleverna. På detta vis upptäcker dem vad som 

fångar elevernas intresse och hur de visar det.  

 

Analys 

Vad vi lagt märke till när vi intervjuat pedagogerna är att de gärna ser elevernas frågor som en 

bekräftelse på att eleverna tagit till sig innehållet och tycker det är intressant. Dock visar det 

sällan vad frågorna egentligen syftat till. Vad är det som eleverna egentligen är intresserade 

av? Är det hur löven faller från trädet, eller är det varför? Är det hur årstiderna uppstår, eller 

är det varför? 

 

Schoultz (2000) har en uppfattning om samspelet mellan pedagogen och eleven är väldigt 

viktig för att kunna skapa en kunskapsrelation till varandra, för att man som pedagog skall 

kunna förstå eleven och dess tankegångar, samtidigt som eleven skall förstå lärarens 

resonemang. Vi tror inte att pedagogerna alltid förstår och kan tolka sina elever, vad de 

egentligen menar när de uttalar sina frågor kring olika ämnen. Individer visar sitt engagemang 

och intresse på så många olika sätt och att ställa en fråga innebär inte alltid att man är 

intresserad eller engagerad. Vi upplever att samtliga av de intervjuade pedagogerna inte 

känner sina elever så bra att de kan avgöra detta, hur intresserade eleverna egentligen är. 

Svaren från pedagogerna är ganska ytliga och känns klichéartade när vi talar om detta ämne.  
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4.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att pedagogerna är måna om att innehållet i de 

naturvetenskapliga ämnena till stor del styrs av elevernas intresse, behov och önskningar. De 

naturvetenskapliga begreppen får stå tillbaka för elevernas önskemål och lärandet blir lidande 

då detta påverkar hur eleverna kommer att tolka och förstå de naturvetenskapliga begreppen i 

sin vidare utbildning. Pedagogerna anser att vet vad som står i den nya läroplanen 

(Skolverket, 2011), när det kommer till undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, men 

knyter inte sin undervisning till läroplanen i tillräckligt hög utsträckning. De anser att de har 

insikt i dess innehåll, men vi upplever under våra intervjuer att pedagogerna hamnat i en slags 

slentrianmässig tillvaro där rutin går före nyskapande. Pedagogerna fördjupar sig inte i vad 

som är elevernas intressen utan tolkar fritt vad de anser att eleverna vill arbeta med. 

Pedagogernas utformning av innehållet påminner till stor del om varandra och de vill gärna 

synliggöra de viktigaste naturfenomenen för eleverna, men utan någon större baktanke kring 

vad de egentligen vill att eleverna skall få förståelse för. Biologin verkar vara det ämne som 

pedagogerna känner störst kompetens inom eftersom det nästan enbart är biologiområdet som 

behandlas inom naturvetenskapen på respektive skola där intervjuerna utförts. I läroplanen för 

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 har dock tydliga mål för varje ämne inom 

naturvetenskapen och målen är desamma för respektive ämnesområde så det finn egentligen 

inga ursäkter för att inte behandla dem i skolan. Om pedagogerna känner en osäkerhet inför 

de andra ämnena i naturvetenskap skulle de kanske fördjupa sina kunskaper inom dem.
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5. Diskussion 

För det resultat som vi kommit fram till i vår forskningsstudie har vi hittat ett antal påstående 

Som vi tyckt var extra intressanta och ta upp och fördjupa sig i lite mer. Utsagor som en eller 

flera pedagoger berättat har vi kunnat analyser med hjälp av vår utvalda litteratur. 

Pedagogerna i vår studie var väldigt noga med att försätta det naturvetenskapliga lärandet i ett 

konkret sammanhang i form av en utevistelse i skogen. Här kan eleverna få en större 

förståelse för naturen och olika naturvetenskapliga fenomen i sin rätta miljö. Eleverna fick 

samla in naturmaterial, studera dem och föreviga dem på bild. Årstidernas skiftningar 

synliggörs för eleverna, liksom livscykler hos vissa organismer och förmultningsprocessen. 

Enligt både Schoultz (2000) och Helldén (1994) är det viktigt att koppla en 

undervisningssituation till något konkret, i detta fall utevistelsen i skogen. Där får eleverna 

uppleva med alla sina sinnen och ta del av intryck som de annars inte skulle ha fått i en 

ordinär klassrumsmiljö. Vad vi kunnat uppmärksamma är att nästan ingen pedagog nämner att 

de utför aktiviteter, som direkt går att hänvisa till fysik, kemi eller teknik ämnena. Det verkar 

som om biologiämnet är det som de flesta av pedagogerna i vår studie föredrar att arbeta med. 

Om det är ett medvetet val från deras sida eller om de tror att de får med alla bitar av 

naturvetenskapen i sitt arbete är en fråga vi inte kan svara på. Men Hur synliggör man 

årstidernas skiftningar eller en förruttnelseprocess utan att ta med vissa begrepp som 

härstammar från kemin och fysiken?  

 

Gunnarsson (2008) är överens med Helldén (1994) och Schoultz (2000) att människan har 

lättare att ta till sig ny kunskap genom ett konkret lärande. Att använda sig att laborationer är 

en metod för att göra lärandet mer konkret. Genom att låta eleverna laborera, får de möjlighet 

att testa sina teorier och lära i ett samspel med andra och med artefakter, som i detta fall kan 

bestå av laborationsmaterialet menar Gunnarsson (2008). 

 

Om pedagogerna skulle använda sig av mer laborationer i verksamheten skulle dessa kanske 

kunna utgöra en grund för att integrera teknik, kemi, och fysik tillsammans med biologi som 

vi sett att undervisningen i naturvetenskap är koncentrerad till.  

 

När vi gick igenom resultatet av våra kvalitativa intervjuer blev vi förvånade över att så få 

pedagoger nämnde hur de kopplade sin undervisning till den nya läroplanen Lgr 11 

(Skolverket, 2011). Endast en pedagog utav sex intervjuade nämnde läroplanen och hur 
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pedagogen i sin tur planerade sin undervisning utifrån vad styrdokumenten innehöll, samt 

kombinerade detta med vad eleverna hade för önskemål. Vi ställer oss frågan om det kan vara 

anledningen till att så få av de pedagoger vi intervjuat nämnde något om kemi, teknik och 

fysik när vi frågade om hur de arbetar med naturvetenskap i skolan. Kanske kan det bero på 

att pedagogerna som vi intervjuat varit med i verksamheten länge och känner att de kan 

läroplanen utan och innantill, vilket kanske medför att de inte uppdaterar sig kring de nya mål 

och riktlinjer som finns för dagens undervisning i de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Pedagogerna i vår undersökning var noga med att låta sina elever få utforska sin omgivning 

och skapa sig en bild av den miljön de befinner sig i. Det menar Helldén (1994) är en viktig 

grund för allt vidare lärande. För att lärandet sedan ska utvecklas krävs det att pedagogen kan 

möta eleverna i deras erfarenhetsvärld och därifrån utmana deras föreställningar genom att 

synliggöra andra aspekter av ett fenomen. Pedagogen som ska utmana eleverna behöver i sin 

tur vara väldigt kunnig inom ämnet som de undervisar i menar Holmberg (2007) för att eleven 

ska uppnå en så god förståelse för ämnet som möjligt.  

 

Vi vet inte hur kunniga pedagogerna som vi intervjuat är inom ämnet naturvetenskap, men 

eftersom de knappt nämner något om fysik, kemi och teknik när de talar om naturvetenskapen 

i skolan eller den nya läroplanen för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 kanske 

de inte kan utmana eleverna i den utsträckning som de borde. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till framtida forskning kan vara ännu mer fördjupning inom undervisningsmetoder 

och didaktik i grundskolans tidigare årskurser.  
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Bilaga 1 

  

Frågeunderlag till intervjuer 

 

1. Hur utgår ni från eleverna tankar och intresse när ni arbetar med 

naturvetenskap? 

 

2. Hur tar ni vara på den närmiljön ni har till ert förfogande i 

verksamheten när ni har naturvetenskapliga aktiviteter? Till exempel 

synliggör ni årstidernas skiftningar och olika kännetecken för eleverna? 

           

3. Vilket innehåll det vill säga vad vill ni att barnen ska lära sig om i 

naturvetenskap och hur gör ni, vilket arbetssätt använder ni för att 

utveckla detta tänk hos eleverna? 

 

4. Hur visar eleverna sitt intresse för naturvetenskap? 
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